
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra bezpečnostních služeb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické prostředky pro zastavování vozidel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:     Michal Laryš 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Václav Veselý 

Studijní obor:    Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání bakalářské práce:  30. 9. 2011 

Termín odevzdání bakalářské práce: 20. 4. 2012 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce panu Ing. Václavovi Veselému za čas, který 

věnoval mně a mé práci, za odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi také pomáhaly 

při tvorbě práce. Dále děkuji příslušníkům Policie České republiky za poskytnuté informace  

a rady. 



 

 

Anotace 

LARYŠ, Michal. Technické prostředky pro zastavování vozidel. Ostrava: Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra 

bezpečnostních služeb, 2012. 57 s. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Veselý. 

 

 Autor se ve své práci zabývá problematikou používání technických prostředků 

k zastavování vozidel s přihlédnutím k platné legislativě. Popisuje technické parametry  

a funkčnost vybraných technických prostředků používaných v bezpečnostní praxi. Zaměřuje 

se na identifikaci rizik, provádí jejich analýzu a předkládá návrhy na minimalizaci 

nepřijatelných rizik. Velký důraz autor klade na vyloučení rizika vzniku zranění osob. 

Předkládá návrhy na optimalizaci využití uváděných technických prostředků pro zastavování 

vozidel. 

 

Klíčová slova: technické prostředky, míra rizika, zastavování vozidla, minimalizace 

rizika, legislativa. 

 

Annotation 

LARYŠ, Michal. Technical means for stopping vehicles. Ostrava: VSB – Technical university 

of Ostrava. Faculty of safety engineering. Institute of Security services, 2012. 57 pages. Head 

of bachelor thesis: Ing. Václav Veselý. 

 

 Author in his work deals with problems using technical means for stopping vehicles 

with regard to valid legislation. Author describes the technical parameters and functionality  

of selected technical means used in the security practice. He focuses on risks identification, 

performs analysis and presents the proposals for minimalization of unacceptable risks.  

He puts great emphasis on eliminating the risk of people injury. He puts proposals  

for optimalization usage of referred technical means for stopping vehicles. 

 

 Keywords: technical means, risk level, stopping vehicle, minimalization of risk, 

legislation. 

 

 



 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 1 

2 Právní úprava v oblasti zastavování vozidel ...................................................................... 2 

2.1 Policie České republiky ............................................................................................... 2 

2.2 Celní správa ................................................................................................................. 4 

2.3 Vojenská policie .......................................................................................................... 5 

2.4 Ozbrojené síly .............................................................................................................. 5 

2.5 Generální inspekce bezpečnostních sborů ................................................................... 6 

2.6 Obecní (městská) policie ............................................................................................. 8 

3 Zastavování vozidel Policií ................................................................................................ 9 

4 Technické prostředky pro zastavování vozidel ................................................................ 10 

4.1 Světelné zastavovací terče ......................................................................................... 10 

4.1.1 Zastavovací terč TCP 01 .................................................................................... 10 

4.1.2 Zastavovací terč TCP 02 .................................................................................... 10 

4.2 Zahrazení cesty vozidlem .......................................................................................... 11 

4.3 Vytlačování vozidlem ................................................................................................ 11 

4.4 PIT manévr ................................................................................................................ 11 

4.5 Taktický ježek TJ06 ................................................................................................... 12 

4.5.1 Použití taktického ježka ..................................................................................... 12 

4.6 Sítě napnuté přes vozovku ......................................................................................... 14 

4.7 PIT-BUL .................................................................................................................... 14 

4.7.1 Funkce ................................................................................................................ 15 

4.7.2 Specifikace ......................................................................................................... 16 

4.7.3 Prokázaná výkonnost .......................................................................................... 16 

4.8 X-NET ....................................................................................................................... 17 

4.8.1 Použitelnost X - Net: .......................................................................................... 18 



 

 

4.9 Zastavovací pásy ........................................................................................................ 19 

4.9.1 Zastavovací pás Police Road Block 5 m ............................................................ 21 

4.9.2 Bezpečnostní pravidla zastavovacího pásu Police Road Block 5 m .................. 23 

4.9.3 Použití zastavovacího pásu Police Road Block 5 m .......................................... 23 

4.10 THE VIPER ........................................................................................................... 27 

4.10.1 Funkce ................................................................................................................ 27 

4.10.2 Specifikace ......................................................................................................... 28 

4.10.3 Typické instalace ................................................................................................ 28 

4.10.4 Pokročilé funkce ................................................................................................. 28 

4.11 Elektroimpulzní sítě ............................................................................................... 29 

4.12 Univerzální přístroj PVIS ...................................................................................... 29 

4.13 Auto-Arrestor ......................................................................................................... 30 

4.14 OnStar systém pro vozidla ..................................................................................... 30 

4.15 StarChase systém ................................................................................................... 31 

4.15.1 Výhody StarChase systému ................................................................................ 33 

4.16 SQUID ................................................................................................................... 33 

4.16.1 Návod použití ..................................................................................................... 35 

4.16.2 Výhody ............................................................................................................... 35 

5 Bezpečnostní rizika technických prostředků pro zastavování vozidel ............................. 36 

5.1 Rizika jednotlivých technických prostředků pro zastavování vozidel ...................... 36 

5.1.1 Světelné zastavovací terče .................................................................................. 36 

5.1.2 Zahrazení cesty vozidlem ................................................................................... 36 

5.1.3 Vytlačování vozidlem ........................................................................................ 36 

5.1.4 PIT manévr ......................................................................................................... 37 

5.1.5 Taktický ježek TJ06 ........................................................................................... 37 

5.1.6 Sítě napnuté přes vozovku .................................................................................. 37 



 

 

5.1.7 PIT-BUL ............................................................................................................. 37 

5.1.8 X-NET ................................................................................................................ 38 

5.1.9 Zastavovací pásy ................................................................................................ 38 

5.1.10 Zastavovací pás Police Road Block 5 m ............................................................ 38 

5.1.11 THE VIPER ........................................................................................................ 38 

5.1.12 Elektroimpulzní sítě ........................................................................................... 39 

5.1.13 Univerzální přístroj PVIS ................................................................................... 39 

5.1.14 Auto-Arrestor ..................................................................................................... 39 

5.1.15 OnStar systém pro vozidla ................................................................................. 39 

5.1.16 StarChase systém ................................................................................................ 40 

5.1.17 SQUID ................................................................................................................ 40 

5.1.18 Použití zbraně ..................................................................................................... 40 

5.2 Postup analýzy ........................................................................................................... 41 

5.3 Hodnocení rizik ......................................................................................................... 41 

5.4 Minimalizace rizik ..................................................................................................... 46 

5.4.1 Minimalizace rizik při používání zastavovacích pásů staršího typu .................. 46 

5.4.2 Minimalizace rizik při používání světelných zastavovacích terčů ..................... 47 

5.4.3 Minimalizace rizik při zahrazení cesty vozidlem ............................................... 47 

5.4.4 Minimalizace rizik při provádění PIT manévru ................................................. 47 

5.4.5 Minimalizace rizik při vytlačování vozidlem ..................................................... 47 

5.4.6 Minimalizace rizik při používání zbraně ............................................................ 48 

6 Návrh optimálního využití technických prostředků pro zastavování vozidel .................. 49 

7 Závěr ................................................................................................................................. 50 

Použitá literatura ...................................................................................................................... 51 

Seznamy ................................................................................................................................... 54 

Seznam použitých zkratek .................................................................................................... 54 



 

 

Seznam rovnic ...................................................................................................................... 55 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 55 

Seznam grafů ........................................................................................................................ 55 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 56 

 

 



1 

 

1 Úvod 

Bakalářská práce na téma Technické prostředky pro zastavování vozidel je zaměřena 

na využívání technických prostředků bezpečnostními složkami. Zastavování vozidel patří 

ke standardním činnostem bezpečnostních složek, ať už se jedná o provádění standardních 

kontrol projíždějících vozidel nebo zastavování vozidel z důvodů podezření spáchání 

trestného činu. V každém případě tato činnost nese sebou jistá rizika. Nejdůležitější z těchto 

rizik je újma na zdraví, která může nastat u zasahujících osob, posádek vozidel, ostatních 

účastníků silničního provozu i náhodných kolemjdoucích. Není zanedbatelné ani riziko 

vzniku materiálních škod na objektech a dopravní infrastruktuře. 

 Cílem bakalářské práce je zjistit a popsat vybrané technické prostředky pro 

zastavování vozidel používané v bezpečnostní praxi. Dále odhalit možná bezpečnostní rizika 

související s jejich využíváním a pomocí analytických metod provést jejich hodnocení. 

Navrhnout minimalizaci nepřijatelných rizik a oblastí, ve kterých je nutno optimalizovat 

využívání technických prostředků pro zastavování vozidel. 
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2 Právní úprava v oblasti zastavování vozidel 

Používání prostředků k násilnému zastavení vozidla a k zabránění odjezdu vozidla  

se řídí platnými právními předpisy. V rámci České republiky je každý bezpečnostní sbor řízen 

vlastním zákonem, ten upravuje možnost použití síly, takže i použití prostředků k násilnému 

zastavení vozidla a k zabránění odjezdu vozidla. Tyto prostředky se řadí mezi donucovací 

prostředky a jejich použití představuje zásah do práv a svobod subjektů, proti kterým zákrok 

směřuje. Proto je kladen velký důraz na to, aby byl dodržován zákonný postup a jeho 

přiměřenost. 

V České republice existují dva bezpečnostní sbory, které nemají v současné době 

oprávnění k použití prostředků k násilnému zastavení vozidla a k zabránění odjezdu vozidla. 

Jedním z nich je Hasičský záchranný sbor, u kterého tyto prostředky nejsou potřebné,  

a druhým je Vězeňská a justiční stráž, tady není oprávnění k použití tohoto prostředku 

uvedeno. 

V § 79 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění (dále jen 

zákon o silničním provozu), se uvádí kdo je oprávněn zastavovat vozidla. [6] 

 

2.1 Policie České republiky 

Zastavování vozidel Policií České republiky je upraveno v zákoně č. 273/2008 Sb.,  

o Policii České republiky, v platném znění (dále jen zákon o policii). 

O zastavení a prohlídce dopravního prostředku se hovoří v § 42 odst. 1, 2 a 3 zákona  

o policii. Dle odst. 1 je policista oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho 

prohlídku v případech, kdy za a) pronásleduje pachatele úmyslného trestného činu nebo  

za b) pátrá po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu 

pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících, má-li důvodné podezření,  

že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci nachází. V odst. 2 se uvádí oprávnění 

policisty zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, pokud má důvodné podezření, 

že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti  

s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin. A dle odst. 3 je policista oprávněn zastavit 

dopravní prostředek, pokud pátrá po a) osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně 

se zdržujících na území České republiky, b) zbraních, střelivu, výbušninách, omamných  

a psychotropních látkách a jedech nebo c) věcech pocházejících z trestné činnosti anebo 
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souvisejících s trestnou činností, má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku 

taková osoba nebo věc nachází. 

Zastavování vozidel při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů  

je uvedeno v § 48 odst. 4 písm. d) zákona o policii. Policista je díky tomuto paragrafu 

oprávněn zastavovat vjíždějící nebo vyjíždějící dopravní prostředek a provést jeho prohlídku. 

O násilném zastavování vozidla hovoří ustanovení § 52 písm. f) zákona o policii  

a § 55 téhož zákona. Ve smyslu § 52 písm. f) zákona o policii je uváděn jako donucovací 

prostředek zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení 

vozidla nebo k zabránění odjezdu vozidla. Policista je oprávněn použít tento donucovací 

prostředek k zastavení vozidla, u kterého řidič i přes výzvu k zastavení vozidla vozidlo 

nezastaví. Výzva k zastavení vozidla musí odpovídat § 79 odst. 2 zákona o silničním provozu. 

Vozidlo je zastavováno dáváním znamení k zastavení vozidla. Oprávněné osoby dávají 

znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo klasickým zastavovacím terčem a při 

snížené viditelnosti používají zastavovací terč s červenými LED diodami anebo červeným 

světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího vozidla dávají policisté toto 

znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunou zastavovací terč. Zastavovat vozidla  

ze služebního vozu lze i rozsvícením nápisu ,,STOP“ ze směru jízdy zastavovaného vozidla,  

a to zepředu i zezadu. Dále je policista oprávněn zabránit odjezdu vozidla v rámci zákroku 

proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena, a lze-li předpokládat, že se podezřelá 

osoba pokusí vozidlo použít k útěku. 

K použití donucovacího prostředku policistům postačuje jediné neuposlechnutí výzvy 

k zastavení. Podle § 53 odst. 2 zákona o policii má policista povinnost vyzvat osobu, proti 

které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito 

donucovacích prostředků. Tato povinnost neplatí, když je zapotřebí použít prostředek 

k zabránění odjezdu vozidla a policista může od výzvy s výstrahou upustit také v případě,  

že je ohrožen život nebo zdraví osob a zákrok proto nesnese odkladu. Výzvu s výstrahou,  

že bude použito donucovacích prostředků nebo zbraně při pronásledování, může policista 

prakticky dát pouze pomocí rozhlasového zařízení ze služebního vozidla, ale slyšitelnost  

a srozumitelnost výzvy nemusí být úplně ideální. Proto se dá předpokládat, že při 

pronásledování ujíždějících vozidel jsou splněny podmínky pro možné upuštění od výzvy. 

Ve smyslu § 51 zákona o policii je zapotřebí, aby byl policista k používání prostředků 

k násilnému zastavení vozidla a k zabránění odjezdu vozidla vycvičen. 
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Podle § 56 odst. 1 písm. f) zákona o policii je policista oprávněn použít zbraň, pokud 

nelze jinak zadržet dopravní prostředek, jehož řidič bezohlednou jízdou vážně ohrožuje život 

nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle § 79 odst. 2 zákona  

o silničním provozu, nezastaví. Použít zbraň je přípustné pouze za podmínky, že užití 

donucovacího prostředku by bylo zřejmě neúčinné, jak uvádí § 56 odst. 2 zákona o policii.  

[6, 31] 

 

2.2 Celní správa 

Zastavování vozidel Celní správou České republiky je upraveno v zákoně č. 13/1993 

Sb., celní zákon, v platném znění (dále jen celní zákon). 

Oprávnění ke kontrole osob a dopravních prostředků je uvedeno v § 37 odst. 1 celního 

zákona. Uvádí, že celník při výkonu své působnosti je oprávněn zastavovat dopravní 

prostředky, provádět kontrolu dopravních prostředků a jejich nákladů. Při zastavování 

dopravních prostředků postupuje celník obdobně jako příslušník Policie České republiky. 

Celníci jsou oprávněni používat donucovací prostředky ve smyslu § 38 celního 

zákona. Oprávnění k použití zastavovacího pásu a jiného prostředku k násilnému zastavení 

vozidla je uvedeno v § 38 odst. 1 písm. g) celního zákona, přičemž donucovací prostředky  

je celník oprávněn používat v zájmu ochrany veřejného pořádku v prostorech užívaných 

celními orgány nebo územními finančními orgány, v nichž celní orgány zabezpečují 

dodržování veřejného pořádku. Dále je oprávněn používat donucovací prostředky v zájmu 

ochrany bezpečnosti osob, své vlastní osoby a majetku proti osobě, která je ohrožuje. 

Pokud celník vyhodnotí, že dochází k ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku, může 

použít zastavovací pás k násilnému zastavení vozidla. Navíc podle § 38 odst. 3 celního 

zákona, se na použití zastavovacího pásu a jiných prostředků k násilnému zastavení vozidla 

nevztahuje povinnost vyzvat osobu, proti které je veden zákrok, aby upustila od protiprávního 

jednání, výstrahou, že bude použito některého z donucovacích prostředků. 

Celník je však povinen dbát na to, aby použitím donucovacího prostředku nezpůsobil 

osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze nebezpečnosti protiprávního jednání. 

Podle § 40 odst. 1 písm. e) celního zákona je celník oprávněn použít zbraň, aby 

přinutil k zastavení dopravní prostředek, jehož řidič na opětovnou výzvu nebo znamení dané 

podle § 79 odst. 2 zákona o silničním provozu, nezastaví a nelze-li jej zastavit jiným 
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způsobem. Použít zbraň je přípustné pouze za podmínky, že užití donucovacího prostředku  

by bylo zřejmě neúčinné, jak uvádí § 40 odst. 3 celního zákona. [6, 29] 

 

2.3 Vojenská policie 

Zastavování vozidel Vojenskou policií je upraveno v zákoně č. 124/1992 Sb.,  

o Vojenské policii, v platném znění (dále jen zákon o Vojenské policii). 

Vojenský policista podle § 17 odst. 1 zákona o Vojenské policii je oprávněn zastavit  

a prohlížet vozidla řízená vojáky a vozidla ozbrojených sil. Dle odst. 2 téhož paragrafu  

je vojenský policista oprávněn zastavit a prohlížet všechny dopravní prostředky  

ve vojenských objektech a všechny dopravní prostředky při vjíždění do vojenských objektů 

nebo vyjíždění z nich. 

Vojenský policista je oprávněn používat donucovací prostředky uvedené v § 22 odst. 1 

zákona o Vojenské policii, kde u písm. g) je uveden zastavovací pás a jiné prostředky 

k násilnému zastavení vozidla. Použití zastavovacího pásu a jiných prostředků k násilnému 

zastavení vozidla je dále upraveno v § 27 zákona o Vojenské policii. V § 27 je uvedeno,  

že vojenský policista je oprávněn použít zastavovací pás k násilnému zastavení vozidla,  

u kterého řidič i přes opakovanou výzvu nebo znamení k zastavení vozidlo nezastaví, jestliže 

je bezohlednou jízdou ohrožen život, zdraví nebo majetek nebo je důvodné podezření,  

že se ve vozidle nachází pachatelé některého zvlášť závažného zločinu nebo věci pocházející 

z trestné činnosti nebo zbraně, střelivo nebo výbušniny pocházející z trestné činnosti. Výzva 

nebo znamení musí být v souladu se zněním zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, 

v platném znění. 

Vojenská policie se zabývá vojáky v činné službě a osobami, které se nacházejí  

ve vojenských objektech a v prostoru, kde probíhají vojenské akce a dále osobami, které 

páchají trestnou činnost a přestupky spolu s vojáky nebo proti vojenským objektům, 

vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, se kterým hospodaří Ministerstvo 

obrany. [6, 28] 

 

2.4 Ozbrojené síly 

 Příslušník ozbrojených sil (dále jen voják) je při plnění úkolů ve smyslu § 10 odst. 1  

a 2, § 14 odst. 1 písm. a) a b) a § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 

silách České republiky, v platném znění (dále jen zákon o ozbrojených silách), oprávněn 
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použít zvláštní technické prostředky. Mezi uvedené úkoly patří spolupráce s cizími 

ozbrojenými silami na základě mezinárodních smluv, podílení se na činnostech ve prospěch 

míru a bezpečnosti, a to zejména účast na operacích na podporu a udržení míru, záchranných 

a humanitárních akcích, střežení objektů důležitých pro obranu státu, plnění úkolů Policie 

České republiky, pokud síly a prostředky Policie České republiky nebudou dostatečné 

k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, a dále hradní stráž provádí vnější ostrahu areálu 

Pražského hradu, zabezpečuje jeho obranu a provádí vnější ostrahu a obranu objektů, které 

jsou dočasným sídlem prezidenta a jeho hostů. 

Zvláštní prostředky jsou takové prostředky, které vojákovi umožní splnit úkol bez 

použití vojenské výzbroje a jejichž použití je v souladu s mezinárodním právem. Ve výčtu 

těchto prostředků v § 42a odst. 2 zákona o ozbrojených silách je uveden i zastavovací pás  

a jiné prostředky k násilnému zastavování vozidel. 

Omezením pro vojáka je, že je povinen používat zvláštní prostředky přiměřeným 

způsobem a v míře nezbytně nutné ke splnění úkolu. [6, 30] 

 

2.5 Generální inspekce bezpečnostních sborů 

Zastavování vozidel Generální inspekcí bezpečnostních sborů je upraveno v zákoně  

č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, v platném znění (dále jen zákon 

o Generální inspekci bezpečnostních sborů). 

O zastavení a prohlídce dopravního prostředku se hovoří v § 16 odst. 1 a 2 zákona  

o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Dle odst. 1 je příslušník inspekce oprávněn 

zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku v případech, kdy za a) pronásleduje 

pachatele úmyslného trestného činu, b) pátrá po pachateli úmyslného trestného činu nebo  

po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem 

souvisejících, c) pátrá po hledané osobě, d) pátrá po zbraních, střelivu, výbušninách, 

omamných a psychotropních látkách a jedech, nebo e) pátrá po věcech pocházejících z trestné 

činnosti anebo souvisejících s trestnou činností, má-li důvodné podezření, že se v dopravním 

prostředku taková osoba nebo věc nachází. V odst. 2 se uvádí oprávnění příslušníka inspekce 

zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, pokud má důvodné podezření,  

že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti  

s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin. 
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O násilném zastavování vozidla hovoří ustanovení § 21 písm. e) zákona o Generální 

inspekci bezpečnostních sborů a § 24 téhož zákona. Ve smyslu § 21 písm. e) zákona  

o Generální inspekci bezpečnostních sborů je uváděn jako donucovací prostředek zastavovací 

pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo 

k zabránění odjezdu vozidla. Příslušník inspekce je oprávněn použít tento donucovací 

prostředek k zastavení vozidla, u kterého řidič i přes výzvu k zastavení vozidla vozidlo 

nezastaví. Výzva k zastavení vozidla musí odpovídat § 79 odst. 2 zákona o silničním provozu. 

Vozidlo je pak zastavováno obdobně jako u policie. Dále je příslušník inspekce oprávněn 

zabránit odjezdu vozidla v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena  

a lze-li předpokládat, že se podezřelá osoba pokusí vozidlo použít k útěku. 

K použití donucovacího prostředku příslušníkům inspekce postačuje jediné 

neuposlechnutí výzvy k zastavení. Podle § 22 odst. 2 zákona o Generální inspekci 

bezpečnostních sborů má příslušník inspekce povinnost vyzvat osobu, proti které zakročuje, 

aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků. 

Tato povinnost neplatí, když je zapotřebí použít prostředek k zabránění odjezdu vozidla,  

a příslušník inspekce může od výzvy s výstrahou upustit také v případě, že je ohrožen život 

nebo zdraví osob a zákrok proto nesnese odkladu. Výzvu s výstrahou, že bude použito 

donucovacích prostředků nebo zbraně při pronásledování může příslušník inspekce prakticky 

dát pouze pomocí rozhlasového zařízení ze služebního vozidla, ale slyšitelnost  

a srozumitelnost výzvy nemusí být úplně ideální. Proto se dá předpokládat, že při 

pronásledování ujíždějících vozidel jsou splněny podmínky pro možné upuštění od výzvy. 

Ve smyslu § 20 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů je zapotřebí, aby 

byl příslušník inspekce k používání prostředků k násilnému zastavení vozidla a k zabránění 

odjezdu vozidla vycvičen. 

Podle § 25 odst. 1 písm. f) zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů  

je příslušník inspekce oprávněn použít zbraň, pokud nelze jinak zadržet dopravní prostředek, 

jehož řidič bezohlednou jízdou vážně ohrožuje život nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu 

danou podle § 79 odst. 2 zákona o silničním provozu, nezastaví. Použít zbraň je přípustné 

pouze za podmínky, že užití donucovacího prostředku by bylo zřejmě neúčinné, jak uvádí  

§ 25 odst. 2 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. [6, 32] 
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2.6 Obecní (městská) policie 

Obecní (městské) policie patří mezi bezpečnostní sbory. I přesto, že jsou strážníci 

oprávněni k použití celé řady donucovacích prostředků, k použití prostředku k násilnému 

zastavení vozidla nemají oprávnění. Podle § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 553/1991 Sb.,  

o obecní policii, v platném znění (dále jen zákon o obecní policii), je strážník oprávněn použít 

technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. 

Proto tedy může strážník použít zastavovací pás a taktického ježka pouze jako 

prostředek k zabránění odjezdu vozidla, např. při zákroku proti nebezpečnému pachateli. 

[6,33] 
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3 Zastavování vozidel Policií 

Jedná se o činnost, kdy bezpečnostní sbory provádějí standardní kontroly 

projíždějících vozidel nebo zastavují vozidla z důvodů podezření spáchání trestného činu. 

Pokud řidič zastavovaného vozidla nerespektuje výzvu k zastavení a snaží se ujet, je nutné 

zahájit pronásledování. Každé pronásledování se zakročující policisté snaží ukončit  

co nejdříve, především ty probíhající ve vysoké rychlosti. 

Zátarasy vytvořené z policejních vozů představují riziko poškození vozidel a možné 

zranění policistů. Použití zbraně v dané situaci je velice riskantní. V zákoně jsou ale uvedeny 

i efektivnější technické prostředky, například zastavovací pás. 

Možný scénář automobilové honičky může vypadat tak, že se řidič v kradeném voze 

řítí pryč z města. Za ním jede skupina policejních vozů se zapnutými majáky. Řidič 

v ujíždějícím vozidle nereaguje na výzvy k zastavení a ohrožuje svojí jízdou jak policisty, tak 

i ostatní účastníky silničního provozu a chodce. Když se pronásledované auto dostane ven  

ze zástavby, policisté v prvním voze většinou vytahují zbraň a vystřelí na pneumatiky 

ujíždějícího vozidla. 

Při použití zbraně je zapotřebí, aby zasahující policista trefil velmi malý a pohybující 

se cíl. Pokud by minul, třeba jen o několik centimetrů, může tím ohrozit řidiče nebo jinou 

osobu ve vozidle. Navíc celoplášťové střelivo FMJ, které užívá většina policistů, má velmi 

vysokou odrazivost, proto při nepřesné střelbě na vozidlo je velké riziko, že odražená střela 

může zasáhnout kolemjdoucí nebo dokonce samotné policisty. 

I takovéto scénáře mívají automobilové honičky, protože ujíždějící pachatelé úmyslně 

porušují zákon a snaží se tak vyhnout zadržení. Tyto policejní honičky se netýkají jen 

pronásledování kradených vozidel, ale i pachatelů, kteří ujíždějí od způsobené dopravní 

nehody, před jízdou požili alkohol nebo jsou pod vlivem omamných látek, mají zabavený 

nebo vůbec nevlastní řidičský průkaz, ujíždějí od spáchaného trestného činu, anebo ve vozidle 

převážejí hledanou osobu nebo jen pašují věci přes hranice. Tito pachatelé spoléhají 

především na svoje silná auta a řidičské zkušenosti a ignorují veškeré signály vydávané 

policií k zastavení svého vozidla. Taky spoléhají na to, že policisté budou opatrnější a budou 

brát ohledy na vlastní vozy, ostatní účastníky silničního provozu a kolemjdoucí. Proto 

policisté často řeší problém, jak zastavit tato ujíždějící vozidla a snížit riziko poškození 

vozidel a hlavně riziko poranění zúčastněných i nezúčastněných osob. [11] 
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4 Technické prostředky pro zastavování vozidel 

V dnešní době bezpečnostní složky docela často řeší problematiku zastavování 

pronásledovaných vozidel, zabránění jejich odjezdu nebo zabránění vjezdu do chráněných 

objektů. [6] Existuje široké spektrum různých řešení této problematiky. Rozhodnutí o použití 

konkrétního technického prostředku pro zastavování vozidel se odvíjí od dané situace 

v souladu se zpracovanou metodikou postupu zastavování. 

 

4.1 Světelné zastavovací terče 

Dříve používané ploché baterie jsou postupně nahrazovány modernějšími prostředky. 

Dnes patří zastavovací terče (Obr. 1) mezi standardní vybavení Policie České republiky, 

případně dalších bezpečnostních sborů. Zastavovacích terčů existuje řada různých typů, jejich 

provedení musí však odpovídat dopravnímu zařízení Z8a podle vyhlášky Ministerstva 

dopravy č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích  

a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Příkladem 

zastavovacích terčů jsou uvedené typy TCP 01 a TCP 02. 

 

4.1.1 Zastavovací terč TCP 01 

Zastavovací terč TCP 01 (Obr. 2) je vyráběn z plastických hmot a barevným 

provedením odpovídá české legislativě. Používá se jak k zastavování silničního provozu při 

dopravních kontrolách, tak i při přepravách nebezpečných nebo rozměrných nákladů, 

nouzových situacích nebo sportovních akcích. Jeho provedení zajišťuje maximální viditelnost 

a to i za snížené viditelnosti. Terč je napájen třemi kusy baterií typu C. Zdrojem jeho světla 

jsou dvě červené LED diody. Rozměry terče jsou 42x18x4 cm. [18] 

 

4.1.2 Zastavovací terč TCP 02 

Zastavovací terč TCP 02 (Obr. 3) je vyroben z plastických hmot a svým barevným 

provedením odpovídá české legislativě. Je určen k zastavování vozidel v silničním provozu  

za snížené i nesnížené viditelnosti. Tento terč je oproti jednoduššímu typu TCP 01 na jedné 

straně osazen 9 kusy červených LED diod. Umožňuje používat dva pracovní režimy  

a to režim trvalého červeného světla, anebo rychle pulsující červené světlo. Do rukojeti terče 

je zakomponována LED svítilna se samostatným vypínačem. Napájení terče je prováděno 

integrovaným akumulátorem, který je dobíjen ze sítě AC 230 V. Zdrojem světla je tedy  
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9 kusů červených LED diod a bílé LED ze svítilny. Rozměry zastavovacího terče jsou 

32x18x4 cm a jeho průměr je 18 cm. [19]  

                                         

   Obr. 1: Zastavovací terč [foto autor].            Obr. 2: TCP 01 [18].                      Obr. 3:  TCP 02 [19]. 

 

4.2 Zahrazení cesty vozidlem 

 Zahrazení cesty vozidlem, patří mezi nejčastěji používané prostředky pro zastavování. 

Jako překážka se používá ve většině případů policejní vozidlo, ale samozřejmě je možné 

použít i jiná vozidla nebo stavební mechanismy. U tohoto způsobu zastavování je důležité 

dbát na bezpečnost posádek služebních vozů a nevystavovat je nebezpečí střetu s ujíždějícím 

vozidlem. Nevýhodou je možné poškození vozidel tvořících překážku. Výhodou je jeho 

dostupnost. [11] 

 

4.3 Vytlačování vozidlem 

 Vytlačování vozidlem je uvedeno v § 52 písm. g) zákona o policii a obecně je uváděno 

jako donucovací prostředek. Podle metodických pokynů a důvodové zprávy k zákonu  

by se tento donucovací prostředek měl používat především proti davu, ale není vyloučeno ani 

použití proti vozidlu. Je možné proto pronásledované vozidlo vytlačit z jízdní dráhy. 

Vytlačování vozidla je krajním prostředkem a dochází při něm ke škodám na obou vozidlech 

a zároveň policisté ohrožují život a zdraví posádky vytlačovaného vozidla. [11] 

 

4.4 PIT manévr 

 Jako jiný prostředek lze považovat provedení PIT manévru. PIT je zkratka, která může 

mít několik možných významů, nejčastěji se uvádí, že je to Pursuit Immobilization 
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Technique, tedy metoda zastavení pronásledovaného. Tuto metodu začali využívat policisté 

v USA během roku 1970. Metoda se provádí nárazem do zadní části pronásledovaného 

vozidla tak, aby došlo k jeho otočení o 180° - 360°, a to okamžitě ztratilo rychlost a následně 

zastavilo. Pokud je manévr správně proveden, nedochází k závažnému poškození vozidel. 

[11] 

 

4.5 Taktický ježek TJ06 

 Taktický ježek (Obr. 4) je určen pro bezpečnostní sbory a ozbrojené složky a slouží 

k zabránění odjezdu vozidla proražením jeho pneumatik. Proražením dojde k postupnému 

úniku vzduchu z pneumatik a snížení ovladatelnosti vozidla. 

 Konstrukce TJ06 spočívá v osazení šesti kusů dutých ocelových hrotů z nerezavějící 

oceli, délky 45 mm a průměru 3 mm. Hroty (Obr. 5) jsou chráněny gumovou krytkou, která 

zabraňuje poranění obsluhy. Ve složeném stavu jsou hroty uzavřeny v pouzdře o rozměrech 

11 x 6 x 2 cm. Hmotnost TJ06 je 100 g. 

     
 

 

Obr. 4: Taktický ježek TJ06 [6].              Obr. 5: Ocelový hrot TJ06 [6]. 

 

4.5.1 Použití taktického ježka  

Maximální úhel rozevření pouzdra při použití je 135°. Při nájezdu kola na ježka, dojde 

k naklonění hrotů přímo proti kolu a tím dojde k ideálnímu průniku hrotu do pneumatiky. 

Váhou vozu dojde k proražení gumových krytek hrotů a vzduch z pneumatiky začne plynule 

unikat po dobu přibližně asi 6 s. 
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Při použití taktického ježka TJ06 je nutné, aby hlídka byla opatrná a nedošlo 

k poranění ruky při vkládání TJ06 pod kolo vozidla (Obr. 6). 

   

            Obr. 6: Vkládání TJ06 pod kolo [6].                            Obr. 7: Pozice služebního vozidla [6]. 

 

Při silniční kontrole dá hlídka řidiči vozidla pokyn k zastavení a zastaví služební 

vozidlo zpravidla těsně za kontrolované vozidlo (Obr. 7), ve výjimečných případech pak těsně 

před kontrolované vozidlo. Člen hlídky, který je na straně spolujezdce, se přesune k zadnímu 

kolu kontrolovaného vozu, otevře na maximum pouzdro TJ06 a umístí jej pod zadní kolo  

ve směru možného odjezdu kontrolovaného vozidla. Pokud nelze předpokládat, kterým 

směrem by kontrolovaný řidič mohl ujet, umístí se TJ06 z obou stran kola. Když se řidič 

kontrolovaného vozidla pokusí z místa kontroly odjet, dojde k proražení pneumatiky jeho 

vozu až šesti hroty (Obr. 8). Pokud je kontrola bez problémů, hlídka prostředek TJ06 odstraní 

a následně dá řidiči kontrolovaného vozidla pokyn k odjezdu. [6] 

 

Obr. 8: Proražení pneumatiky pomocí TJ06 [6]. 
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4.6 Sítě napnuté přes vozovku 

Některé speciální policejní jednotky používají k zastavování vozidel pevné pružné 

sítě, které se napínají přes vozovku. Sítě se musí připoutat k pevným objektům a pak  

po připoutání se z úkrytu spouští už napnuté a to těsně před přijíždějícím vozem. Takhle  

se dá spolehlivě a poměrně bezpečně zastavit automobil na určitém místě. Tato metoda  

má jednu nevýhodu a to, že je potřeba vhodných objektů k připoutání sítě, jako např. pevné 

stromy apod. [20] 

 

4.7 PIT-BUL 

PIT-BUL (Obr. 9) je přenosné nesmrtící zařízení schopné imobilizovat široký okruh 

vozidel. Zařízení může být rychle instalováno a zůstává pasivní do doby, než jej aktivuje 

uživatel. 

 

Typické instalace: 

 kontrolní stanoviště na silnicích, 

 vjezdy do stavenišť, 

 letiště, 

 hraniční přechody, 

 nebo na místech velkého významu. 

 

Obr. 9: Zařízení PIT-BUL [7]. 
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4.7.1 Funkce 

 Umožňuje normální plynulost provozu, dokud není systém aktivován. 

 Pro zachycení vozidla není potřeba žádného kotvení. 

 Vozidlo nemůže uniknout ze sítě (Obr. 10). 

 Vzdálená aktivace až z 10 metrů. 

 Vzdálená deaktivace v případě nepoužití. 

 Příprava k použití do 30 minut. 

 Je složeno z modulů, což umožňuje snadné přenášení. 

 Vysunutí hrotů se sítí do 200 milisekund. 

 Umožňuje vysunout jednu nebo dvě řady hrotů (Obr. 11). 

 Zařízení lze znovu nabíjet novými hroty se sítí. [22] 

      

Obr. 10: Zablokované kolo vozidla [upraveno z 8]. 

 

 

Obr. 11: Vysunuté hroty zařízení [upraveno z 8]. 
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4.7.2 Specifikace 

 Jeden systém pokryje jízdní pruh o šířce 3,60 nebo 4,80 m. 

 Sekce má rozměry 80 x 120 x 10 cm a váží 75 kg. 

 Montáž / demontáž je provedena za méně než 30 minut. 

 Váhový limit nápravy (2 kola) je 3000 kg. 

 Reakční doba je 250 milisekund. 

 Maximální rychlost zastavovaného vozidla je 60 km/h (při hmotnosti 2700 kg). 

 Brzdná dráha do 10 m (u vozidel o hmotnosti 2700 kg a rychlosti 60 km/h). 

 Rozsah provozních teplot je od -4°C do 50°C. 

 Blokace kol do vzdálenosti 6 m (Obr. 12). 

 Uvedení vozidla do pojízdného stavu do 10 minut. 

 Kola nejdou uvolnit bez pomoci hlídky (Obr. 13). 

     

Obr. 12: Blokace kol po najetí vozidla na zařízení [upraveno z 8].   

          

 

Obr. 13: Uvolnění kola hlídkou [7]. 

4.7.3 Prokázaná výkonnost 

 Bylo provedeno 225 testů a obešly se bez zranění a případných problémů. [7] 
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4.8 X-NET 

Tradiční zařízení k zastavování vozidel vozidlu prorazí pneumatiky a to může ujet 

ještě nějakou krátkou vzdálenost a může se stát neovladatelným. X - Net (Obr. 14) je systém, 

který dokáže vozidlo zastavit rychle a bezpečně bez poškození vozidla. [26] V případech, kdy 

je nutné zastavit unikající vozidlo, je velice podstatná doba zákroku. V těchto náročných 

situacích musí být nasazení systému rychlé a jednoduché. Jeho účinky musí být spolehlivé, 

protože existuje riziko ohrožení kolemjdoucích, osob provádějících zákrok a pasažérů 

zastavovaného vozidla. [21] 

 

Obr. 14: X-Net [27]. 

 

Významnou skutečností je, že X-Net může spolehlivě zastavit širokou škálu vozidel 

snadno a rychle s minimálním poškozením tak, že není ohrožena posádka vozidla ani osoby 

provádějící zákrok. A vozidlem po zastavení už nelze odjet. [21, 26] 

X – Net patří díky svým vlastnostem mezi nesmrtící systémy. Systém se vyznačuje 

nízkou hmotností a dokáže ho přenést jedna osoba. Má jedinečný design, který je tvořen hroty 

a sítí (Obr. 15). [21] X – Net lze bezpečně rozvinout za pouhých 20 sekund. Po najetí vozidla 

na síť, malé ostnaté bodce na náběžné hraně sítě propíchnou pneumatiky a síť se namotá  

na kola (Obr. 16). Namotaná síť je postupně utažena tak pevně, že zabrání otáčení kol. [26] 
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              Obr. 15: Hroty na síti [27].                          Obr. 16: Síť namotaná na kolo nákladního vozu [27]. 

 

4.8.1 Použitelnost X - Net: 

 Na mobilních kontrolních stanovištích, zejména na místech, kde je potřeba kontrolovat 

průjezd vozidel jako např. při zvýšeném riziku teroristické činnosti. 

 Při policejních uzávěrách silnic, kde je nutno omezit vjezd vozidel do konkrétní 

oblasti. 

 Při pronásledování vozidel. 

 Při ochraně majetku a důležitých objektů. 

 

X-Net má dvě varianty provedení. První variantou je X-Net (3t), která je efektivní pro 

vozidla o hmotnosti do 3 tun. Druhou variantou je X-Net (10t), která se používá pro zastavení 

větších nákladních vozidel o hmotnosti do 10 tun. Obě varianty spolehlivě zastaví vozidlo 

jedoucí rychlostí do 60 km/h. Systém X-Net může být rozmístěn dálkově pomocí dálkového 

ovládání, které dokáže spustit systém za méně než 2 sekundy. [21] 

Zastavovací systém X - Net od firmy Qinetiq je v současné době používán armádou 

Velké Británie a USA (Obr. 17). [26] 
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Obr. 17: Použití X-Net armádou [26]. 

 

Technické parametry: 

X-Net (3t) 

 Velikost po rozvinutí:  6m x 3m 

 Hmotnost:   22 kg 

 Objem:   114 litrů   

X-Net (10t) 

 Velikost po rozvinutí:  6m x 5m 

 Hmotnost:   32 kg 

 Objem:   280 litrů  [21] 

 

4.9 Zastavovací pásy 

Zastavovací pásy jsou poměrně rozšířeným technickým prostředkem využívaným 

policejními orgány pro zastavení pronásledovaného vozidla v řadě zemí. Napříč silnicí jsou 

rychle ručně rozložitelné a při jejich použití policisté spoléhají, že jejich hroty vícenásobně 

probodnou pneumatiky pronásledovaného vozidla. Ve složeném stavu je policisté převážejí 

v kufru hlídkových vozidel. [20] 

V našich právních předpisech se od roku 1991 začala objevovat možnost použití 

prostředků k násilnému zastavení vozidla, jako jsou zastavovací pásy a další prostředky. 

V předchozí právní úpravě, především v zákoně č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, 

se tyto typy prostředků neuváděly. 
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V roce 1992 bylo nakoupeno Ministerstvem vnitra několik zastavovacích pásů  

a k jejich použití byl vydán závazný pokyn, který bohužel vyžadoval splnění tak složitých 

podmínek, že použití zastavovacího pásu se stalo takřka nemožným. Tyto pokyny byly 

v následujících letech částečně zmírněny a dnes už jsou neplatné. [6] Policie České republiky 

v současné době má ve své výbavě zastavovací pásy o délce 6 m a šířce 8,5 cm (Obr. 18), 

které zajišťují rychlý únik vzduchu z pneumatik. Bohužel tento zastavovací pás je už poměrně 

zastaralý. Pás je vybaven ocelovými hroty (Obr. 19) délky 4,5 cm a je uložen v plechové 

krabici (Obr. 20). Základními nevýhodami tohoto pásu jsou dlouhá reakční doba pro roztažení 

i stažení pásu, vysoká hmotnost. Hroty nemají žádnou ochranu proti poranění při manipulaci 

(Obr. 21) a při použití způsobují příliš rychlý únik vzduchu. V důsledku toho se ovladatelnost 

vozidla rychle sníží a výrazně se tak zvýší riziko možnosti vzniku dopravní nehody. [11] 

                   

   Obr. 18: Starý typ zastavovacího pásu [foto autor].            Obr. 19: Hrot starého typu pásu [foto autor]. 

        

           Obr. 20: Plechová krabice s pásem [foto autor].               Obr. 21: Uchycení hrotů [foto autor]. 

 

Moderní prostředky k násilnému zastavení vozidel jsou vyráběny tak, aby jejich 

použití bylo rychlé, bezpečné a operativní. 
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Zastavovací pás Police Road Block je vysoce efektivní a velmi operativní technický 

prostředek určený k násilnému zastavení vozidla. Jeho využití je možné u celého spektra 

bezpečnostních sil. Jedná se o prostředek k proražení pneumatik vozidla. [6] 

 

4.9.1 Zastavovací pás Police Road Block 5 m 

Zastavovací pás Police Road Block (Obr. 22) patří mezi speciální prostředky, které 

slouží k proražení pneumatik vozidla s cílem jeho zastavení (Obr. 23). Je určen pro 

bezpečnostní sbory a ozbrojené složky. Lze jej velmi rychle použít k přehrazení vozovky  

a rovněž velmi rychle sklidit, aby mohl být obnoven provoz na silnici. 

             

                 Obr. 22: Police Road Block [6].                        Obr. 23: Proražení pneumatiky [upraveno z 12]. 

 

 Police Road Block je osazen 110 ks dutých ocelových hrotů vyrobených z nerezavějící 

oceli (Obr. 24). Délka hrotů je 45 mm a jejich průměr 3 mm. K zamezení poranění obsluhy 

při manipulaci se zařízením jsou hroty chráněny gumovou krytkou. Hroty jsou konstruovány 

tak, aby umožňovaly postupný únik vzduchu z pneumatik. Délka hrotu je dostatečná 

k proražení pneumatik většiny silničních vozidel, včetně nákladních automobilů a autobusů. 

 

Obr. 24: Dutý ocelový hrot s krytkou [6]. 
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 Pás je konstruován jako mříž z pružného plastu (Obr. 25), která je spojena nerezovými 

šrouby. Rozvinutá délka pásu je 4,7 m. Konstrukce pásu se skládá z 10 polí po 11 hrotech. 

 

Obr. 25: Mřížovitá konstrukce pásu [12]. 

 

 Pokud je potřeba přehradit širokou pozemní komunikaci, lze spojit více pásů za sebou. 

Konstrukce pásu zajišťuje naklonění hrotů přímo proti kolům najíždějícího vozidla (Obr. 26) 

tak, aby pronikly do pneumatik s co největší účinností. Tíhou vozidla se prorazí gumové 

ochranné krytky, hroty zůstávají v pneumatikách (Obr. 27) a následně dochází k plynulému 

úniku vzduchu z pneumatik. 

     

              Obr. 26: Naklonění hrotů [6].                    Obr. 27: Hroty v pneumatice [6]. 

 

 Hmotnost pásu délky 5m bez přepravní schránky je 4 kg. Pás je dále opatřen šňůrou 

délky 7,9 m, která je k pásu připevněna karabinou. Šňůra umožňuje bezpečnou manipulaci 

s pásem (Obr. 28). 

 Zastavovací pás je přepravován v plastové přepravní schránce s vnějšími rozměry  

53 x 46 x 8 cm (Obr. 29). Schránka obsahuje také sadu náhradních hrotů. 
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 Zastavovací pás Police Road Block lze používat opakovaně. Konstrukce pásu 

umožňuje použití jedinou osobou. [6] 

              

              Obr. 28: Manipulace s pásem pomocí šňůry [6].               Obr. 29: Přepravní schránka [upraveno z 12]. 

 

4.9.2 Bezpečnostní pravidla zastavovacího pásu Police Road Block 5 m 

 Co se týče manipulace s prostředky k násilnému zastavování vozidel, tak je nezbytné 

dodržovat určitá bezpečnostní pravidla, jako prevenci proti vzniku nežádoucích poranění 

anebo majetkových škod. 

 Zastavovací pás Police Road Block je osazen velmi ostrými dutými ocelovými hroty. 

Tyto hroty mají už od výrobce na špici nasazenou gumovou krytku, která chrání obsluhu před 

poraněním o hroty. Umístění hrotů u obou prostředků je na pohyblivé základně, mříži nebo 

krabičce. 

 Při použití zastavovacího pásu Police Road Block proti jedoucímu vozidlu,  

je zapotřebí, pokud je to možné, vybrat rovný úsek komunikace bez pevných překážek 

v prostoru, do kterého bude vozidlo směřovat po přejetí zastavovacího pásu. Policisté  

by se měli pokusit eliminovat provoz nezúčastněných vozidel v místě použití prostředku  

a ihned po projetí zastavovaného vozidla odklidit pás ze silnice. [6] 

  

4.9.3 Použití zastavovacího pásu Police Road Block 5 m 

Efektivním použitím zastavovacích pásů, mohou policisté a bezpečnostní složky: 

1) zastavit pronásledované vozidlo, protože řidič ignoruje pokyny bezpečnostních sil, 

2) zabránit odjezdu vozidlu, proti kterému je veden zákrok bezpečnostních sil, 

3) zabránit neoprávněnému vjezdu vozidla do střeženého prostoru. 

 Zastavovací pás Police Road Block je nutno používat tak, aby jeho použití bylo  

co nejvíce efektivní. Vzhledem ke skutečnosti, že místo dojezdu vozidla je zcela závislé  

na rychlosti i velikosti pneumatik, je obtížné určit vzdálenost místa, na kterém by měla čekat 
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další policejní jednotka. Z tohoto důvodu musí být pás odstraněn z jízdní dráhy bezprostředně 

po projetí stíhaného vozidla, aby další jednotky mohly pokračovat v pronásledování beze 

ztráty rychlosti. 

 Pokud to lze, nedoporučuje se pás používat na prudkých náspech, v ostrých zatáčkách, 

v místech prudkého klesání i v zalidněných oblastech. 

 

Taktické použití k zastavení pronásledovaného vozidla 

 Zastavovací pás Police Road Block lze využít v situacích, kdy pachatel prchá před 

bezpečnostními jednotkami ve vozidle a pro jeho zadržení je nutno vozidlo zastavit. Taktika 

spočívá v uzavírání únikových cest a nasměrování ujíždějícího vozidla na místo, kde bude 

použit zastavovací pás. Policejní jednotka zaparkuje služební vozidlo mimo silnici, vypne 

výstražná světla a po přípravě zastavovacího pásu k použití sleduje z vhodného úkrytu směr 

příjezdu prchajícího vozidla. 

 Nastane-li nutnost použít zastavovací pás, jednotka jej rozvine před prchající vozidlo. 

Pás je nutno rozvinout co jak nejpozději před unikajícím vozidlem tak, aby byla omezena 

reakce řidiče vozidla na vzniklou situaci. Ihned po přejetí pásu unikajícím vozidlem jej 

obsluha odklidí a umožní přejezd stíhacím jednotkám. 

 

Otevřené použití k zastavení pronásledovaného vozidla 

 Je používáno v případech, kdy je pronásledováno vozidlo, které nereaguje na znamení 

k zastavení. 

 Jednotka, která používá zastavovací pás, vybere vhodné místo k použití a o daném 

místě informuje ostatní jednotky. Zaparkuje služební vozidlo ke kraji vozovky a zapne 

výstražná světla, případně i nápis STOP (Obr. 30). Zajistí zastavení protijedoucích vozidel. 

Před příjezdem pronásledovaného vozidla obsluha rozvine pás přes vozovku. Řidiči 

pronásledovaného vozidla dává opětovný pokyn k zastavení. Pokud řidič nereaguje na výzvy, 

ihned po přejetí pásu jej obsluha odklidí z vozovky, aby mohly projet stíhací vozy. 

 

Obr. 30: Výstražná světla a nápis STOP na služebním vozidle [6]. 
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Použití na kontrolních stanovištích 

 Při kontrolách vozidel, pátrání po hledaných osobách a věcech, stejně jako při 

uzávěrách komunikací za účelem zadržení unikajících pachatelů trestných činů, lze 

zastavovací pás Police Road Block efektivně využít k zajištění neprůjezdnosti kontrolních 

stanovišť (Obr. 31). 

 

Obr. 31: Kontrolní stanoviště [6]. 

 

 Pro vytvoření efektivního kontrolního stanoviště je nutno zpomalit dopravu tak, aby 

byly vytvořeny podmínky pro výkon kontrolní činnosti. Jedná se o výběr vozidel ke kontrole 

a dále, aby byl k dispozici dostatečný reakční čas pro použití zastavovacího pásu. 

 Na kontrolním stanovišti je jedna strana komunikace blokována služebním vozidlem, 

nejlépe tak, aby přední část vozidla byla vysunuta a tvořila tak překážku. Před vozidlo, pokud 

je k dispozici, se umístí dopravní značka s pokynem k zastavení. Přes druhou stranu vozovky 

se rozvine zastavovací pás Police Road Block a pracovní šňůra se natáhne přes volný jízdní 

pruh a dále mimo jízdní dráhu. Před zastavovací pás se umístí dopravní kužely tak, aby 

vozidla projíždějící kontrolním stanovištěm po objetí služebního vozidla mohla pokračovat 

v jízdě. 

 Pokud se některé vozidlo pokusí vyhnout kontrole a projet kontrolním stanovištěm, 

najede po projetí kuželů na zastavovací pás. Pokud se pokusí projet kontrolní stanoviště 

mezerou mezi kužely a služebním vozem, člen hlídky, který obsluhuje zastavovací pás, jej 

přetáhne pomocí šňůry před ujíždějící vozidlo. Po přejetí pásu vozidlem, jej obsluha ihned 

odstraní z vozovky, aby umožnila průjezd služebnímu vozidlu. 
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Ochrana proti projetí chráněného stanoviště 

 Při ochraně střeženého objektu je možno v případě ohrožení uzavřít vjezd pomocí pásu 

Police Road Block (Obr. 32). Obsluha uzavře vjezd do objektu závorou, označí dopravní 

značkou, aby bylo zřejmé, že se jedná o uzavřený prostor. Za závorou se rozvine zastavovací 

pás. Předpokládá se, že uvnitř areálu bude k dispozici služební vozidlo, kterým by se mohlo 

zahájit pronásledování v případě, že by došlo k proražení závory. 

 

Obr. 32: Ochrana proti projetí chráněného stanoviště [6]. 

 

Zabránění odjezdu vozidla 

 Zvláštní formou použití zastavovacího pásu je jeho použití k zabránění odjezdu 

vozidla z místa, kde je zastaveno (Obr. 33). Tento způsob se používá v případech, kdy  

je na kontrolním stanovišti zastaveno podezřelé vozidlo a hrozí nebezpečí, že jeho posádka  

se pokusí během kontroly o únik. Další možnost použití je při zákrocích proti pachatelům 

trestné činnosti, když se jim podaří dostat do vozidla. 

 Při tomto způsobu použití je zastavovací pás umístěn před přední kola, případně  

i za zadní kola vozidla. Zabrání se tak jeho odjezdu. [6] 

 

Obr. 33: Zabránění odjezdu vozidla [6]. 
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4.10 THE VIPER 

Je nesmrtící přenosné zařízení k proražení pneumatik (Obr. 34). Dálkové ovládání 

umožňuje obsluze aktivovat zařízení z bezpečné vzdálenosti. Rameno s hroty (Obr. 35)  

se rychle rozvine přes vozovku za méně než 1 sekundu a je připraveno k proražení pneumatik 

pronásledovaného vozidla (Obr. 36). Po proražení pneumatik zastavovaného vozidla lze 

dálkově rameno zasunout zpět do základny a umožnit průjezd vozidlům policie a obnovit 

plynulý silniční provoz. [23] Zařízení je účinné ve všech situacích zastavování vozidla, jak  

na vozovce tak i mimo ní. [22] 

  

                    Obr. 34: The Viper [23].                        Obr. 35: Rameno s hroty [23]. 

 

Obr. 36: Proražená pneumatika [23]. 

 

4.10.1 Funkce 

 Možnost dálkového rozvinutí (Obr. 37) a složení (Obr. 38)z bezpečné vzdálenosti. 

 Neomezuje silniční provoz až do doby, kdy je použito a jeho aplikace je rychlejší než 

u ručně aplikovatelných systémů. 

 Efektivní využití pro zastavování osobních a nákladních automobilů v prostředí 

s různým povrchem, jako je asfalt, písek atd. (Obr. 39). [22] 
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Obr. 37: Rozvinutí zařízení The Viper [upraveno z 24]. 

             

 Obr. 38: Složení zařízení The Viper [upraveno z 24].    Obr. 39: Použití The Viper mimo silnici [upraveno z 24]. 

 

4.10.2 Specifikace 

 Velikost 50 x 33 x 18 cm. 

 Hmotnost 14 kg. 

 Pokrytí jízdního pruhu 5,5 m. 

 Čas rozvinutí méně než 1 sekunda. 

 Čas složení 1,5 sekundy. 

 Bezdrátový dosah ovládání je 30 metrů. 

 

4.10.3 Typické instalace 

 Při pronásledování podezřelého vozidla. 

 Při řízení dopravy. 

 Na silničních kontrolních stanovištích. 

 

4.10.4 Pokročilé funkce 

 Snižuje riziko, že provozovatel zařízení bude sražen zastavovaným vozidlem, které  

se může vyhýbat překážce. 

 Nevystavuje obsluhu nebezpečí poranění ostrými hroty při zákroku. 

 Po stažení zařízení zpět po zásahu už neohrožuje silniční provoz. [23] 
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4.11 Elektroimpulzní sítě 

Dlouhodobě existují snahy vyvinout nesmrtící systém pro zastavování 

pronásledovaných vozidel, který by využívaly policejní hlídkové vozy. Jedním takovým  

je systém, u kterého se nainstaluje do přední části policejního hlídkového vozu malý vozík  

o čtyřech kolečkách, který je umístěný ve výsuvném vypouštěcím zařízení opatřeným taky 

kolečky. V sériovém provedení je vozík úplně zapuštěn. Po vysunutí vypouštěcího zařízení  

a následném odpálení se spustí raketový pohon vozíku, ten vyletí a dostane se pod podvozek 

pronásledovaného vozu. Vozík je opatřen anténami, které po kontaktu s podvozkem vozidla 

mu udělí silný elektrický výboj, díky kterému se vyřadí ze své činnosti elektronický systém 

vozidla, takže i zapalovací systém. Po menší úpravě je možné vozík znovu použít. Co se týče 

sériového provedení, tak by hlídkové vozy mohly třeba nést dva tyto vozíky, odpalovaly  

by se tlačítky umístěnými v hlavě volantu a pro zaměřování by se používala jednotka HUD. 

Výhody této zastavovací techniky jsou poměrně obrovské a to možnost zastavovat 

pronásledované vozidlo přímo z pronásledujícího policejního vozu, poměrně plynulé  

a bezpečné zastavení pronásledovaného vozidla anebo možnost zastavit moderní vozidla, 

které mají možnost ujíždět i po plné ztrátě vzduchu v pneumatikách. Systém je zkoušen taky  

ve stacionárním provedení, při kterém se předem umisťuje na vozovku podobně jako klasický 

zastavovací pás. [20] 

 

4.12 Univerzální přístroj PVIS 

Univerzální přístroj PVIS (Portable Vehicle Immobilization System – Prostředek pro 

omezení pohybu vozidel), který je nejčastěji využíván v USA, dovede zastavit automobily  

o hmotnosti 2300 kg, pohybující se rychlostí 60 až 100 km/h, na dráze do 60 metrů a to bez 

závažného poranění osob v daném vozidle. Je to přenosný systém, který vytváří velmi silný 

elektromagnetický impulz, kterým poškodí veškerou elektroniku ve voze a počítačový 

kontrolní systém automobilu. Takovým způsobem lze zastavit například provoz na dálnici  

z pevného nebo mobilního stanoviště (policejní vůz, helikoptéra, letadlo). [17] 
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4.13 Auto-Arrestor 

Takzvaný Auto-Arrestor z koncernu Jaycor navazuje na vývoj vojenských aplikací 

pulzního elektromagnetického záření. Vozidla, která ujíždějí před policií patří k největším 

ohrožovatelům bezpečnosti a plynulosti provozu. Policisté nemají mnoho reálných možností, 

aby je mohli násilně zastavit. Používání ocelových nebo jiných zátarasů, barikád z vozidel 

atd., bývá spojeno s vysokou mírou rizika. Ohroženi můžou být jak samotní policisté, řidiči 

zadržovaného vozidla, tak i okolí dané situace a většinou se takové zastavování neobejde bez 

materiálních škod. Tyhle metody nejsou dokonale spolehlivé. 

O zařízení Auto-Arrestor se tvrdí, že takové situace umí vyřešit spolehlivě a bez 

rizika. Může se použít jako nepřetržitý, například na výjezdech z města nebo jako mobilní 

zařízení, která se podle konkrétních podmínek dané akce rozvezou na vytipovaná místa, 

anebo jako stálé vybavení policejních vozidel. Co se týče vývoje tohoto zařízení, tak 

momentálně odpovídá prvním dvěma zadáním. Zařízení, které by bylo permanentně 

zabudované v lehkém vozidle je otázkou budoucnosti, ale principiálně tomu nic nebrání. 

Rozměry zářiče jsou 600x600x600 mm, váží kolem 70 kilogramů a je napájen z 12V sítě 

vozidla. 

Tento zářič vysílá krátké, ale poměrně silné elektrické pulzy, které způsobí nevratné 

poškození důležitých elektronických součástí zapalování "ozářeného" vozidla. V praxi  

to může vypadat, jako by mu došel benzin a vozidlo bez opravy není provozuschopné. Tohle 

zařízení dokáže prakticky zastavit kterýkoliv automobil vyrobený od poloviny 80. let 

minulého století, a to pouhým stisknutím tlačítka. Předpokládá se, že by se přístroj také 

využíval s funkcí samospouště. Na kontrolním stanovišti by byl rozvinut pás, jehož přejetím 

se vypustí předem aktivovaný Auto-Arrestor. Použitá koncepce vyžaduje velmi blízký 

kontakt zařízení Auto-Arrestor se zastavovaným vozidlem, takže jeho posádka anebo 

vzdálenější vozidla se nemusí obávat vyslaných pulzů. [10] 

 

4.14 OnStar systém pro vozidla 

Tento systém je nyní instalován v široké paletě vozidel General Motors (dále jen GM), 

a používá se při mimořádných událostech. [25] 

OnStar je světově nejpokročilejší a komplexní komunikační služba. Poskytuje 

bezpečnost, ochranu a záchranný servis pro řidiče vozidel bez ohledu na jejich polohu pomocí 

bezdrátových služeb a satelitní Global Positioning System (dále jen GPS). Systém je nejvíce 
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rozšířen ve Spojených Státech Amerických (dále jen USA) a Kanadě, kde je využíván více 

než šesti milióny předplatitelů. 

 OnStar umožňuje dálkově zpomalit vozidlo, které bylo nahlášeno jako odcizené, dále 

umožňuje vzdálené blokování zapalování. Tato funkce deaktivuje zapalování tak, aby poté,  

co byl motor vypnut, není možné ho znovu nastartovat. [4] Mezi další funkce patří určení 

polohy vozidla pomocí GPS, anebo možnost zastavit vozidlo za účelem vymáhání práva. [25] 

Tyto funkce jsou cílem snížení rizika poškození majetku a vážného zranění nebo dokonce 

smrtelných úrazů při vysoké rychlosti pronásledování odcizených vozidel. Tyto služby lze 

využít až po ověření policejními orgány, že se jedná o odcizené vozidlo. Systém také 

umožňuje dálkové odemknutí dveří, ovládání světel i klaksonu. Jak je možné vidět, OnStar  

je opravdu výhodou pro všechny řidiče. 

Nyní tento systém může být opravdu k dispozici pro všechny řidiče bez ohledu  

na vozidlo, i když to bylo původně nabízeno pouze ve vozidlech GM, ale na nedávném 

veletrhu Consumer Electronics bylo oznámeno, že tato technologie bude k dispozici pro 

všechna vozidla od roku 2011. [4] 

 

4.15 StarChase systém 

Produkt firmy StarChase LLC výrazně napomáhá policii při zásahu proti ujíždějícím 

vozidlům. Hlídkové vozy jsou vybaveny odpalovacím zařízením (Obr. 40) a sledovacím 

zařízením GPS. Pokud je v provozu zapotřebí označit podezřelé vozidlo, hlídkový vůz  

se musí přiblížit na takovou vzdálenost (Obr. 41), aby mohl vystřelit GPS sledovací projektil 

(Obr. 42), který ulpí na nárazníku ujíždějícího vozidla. [25] Z hlediska bezpečnosti  

je projektil vystřelován pomocí stlačeného vzduchu a kvůli přesnosti zásahu je naváděn 

laserem. Po zásahu je aktivován mini GPS systém v projektilu, který na pult dispečinku vysílá 

souřadnice polohy vozidla. Dispečer pak sleduje pohyb vozidla v reálném čase na digitálním 

plánu přes zabezpečené připojení k internetu (Obr. 43). [14] Vozidlo je pak pod dohledem 

navedeno na bezpečné místo, kde může být podezřelý zadržen. [25]  



32 

 

  

                 Obr. 40: Odpalovací zařízení [15].                      Obr. 41: Pozice hlídkového vozu [15]. 

  

                      Obr. 42: Sledovací projektil [15].                  Obr. 43: Sledování pohybu vozidla [15]. 

 

StarChase systém je přizpůsobivý a jeho mapovací platformy (Obr. 44) jsou bezpečné, 

dobře internetově vyřešené, takže nevyžadují žádný zvláštní hardware k fungování.  

Je kompatibilní s existujícími CAD (Computer Aided Design) a AVL (Automatic Vehicle 

Location) systémy. 

 

Obr. 44: Mapa systému StarChase [15]. 
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V souladu se změnami v právním řádu je kladen důraz k používání méně usmrcujících 

technologií při zákrocích vůči narušitelům práva. I samotná policie především v Severní 

Americe má zájem o efektivní a účinné řešení s cílem snižování nebezpečí a rizik spojených  

s policejním stíháním. Velkým pomocníkem v tomhle jim je systém StarChase, který šetří čas, 

náklady a co je nejdůležitější - životy. [14]  

 

4.15.1 Výhody StarChase systému 

 Snižuje možnost vzniku škod, zranění, ztrát na životech a škod na majetku, které 

mohou vzniknout při rychlém policejním stíhání podezřelého. 

 Je klasifikován jako méně usmrcující podle testování certifikované laboratoře National 

Institute of Justice (dále jen NIJ). 

 Je vyjádřitelný stupnicí, flexibilní a efektivní z hlediska nákladů. 

 Může být implementován jako samostatný systém nebo integrován s CAD nebo AVL. 

 Neporušuje otázky ochrany soukromí, protože použití nastane pro pravděpodobnost 

vzniku přestupku. 

 Může být také efektivně využit spolu se čtečkami státní poznávací značky (dále jen 

SPZ). 

 Automaticky ukládá data, vytváří tím soudně přípustný, historický záznam  

o incidentu. [15] 

 

4.16 SQUID 

Zastavování auta nebo kamionu, je poměrně snadné. Zastavení vozidla bez toho, aby 

bylo poškozeno, je mnohem těžší, a to vedlo k velmi tvořivému myšlení v oblasti nesmrtících 

zbraní. [16] Pravidelné zastavování unikajících aut není něco, s čím se většina řidičů musí 

vypořádávat při běžných denních jízdách. Pokud ale jde o policisty, tak je to jejich povinnost. 

Zatímco spousta technologií, jejichž cílem je zastavit zločince za jízdy jsou v dnešní době  

k dispozici policejním důstojníkům, není tady takový prostředek, který je navržen tak, aby 

dokázal zastavit větší a silnější kamiony a Sport Utility Vehicle (dále jen SUV) automobily 

pro volný čas. [9] 

Inženýři Engineering Science Analysis Corporation (dále jen ESA), společnosti pro 

analýzu technických věd ve městě Tempe v Arizoně koncipovali a vyvinuli technický 

prostředek, který je téměř připraven ukončit dlouhé nebezpečné automobilové honičky. Díky 
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svému nápaditému designu a použité technice, byl tento technický prostředek financován 

kanceláří Ministerstva vnitřní bezpečnosti pro USA. Tento prostředek může být použit  

k zastavování ujíždějících lupičů a podezřelých. Říká se tomu Safe Quick Undercarriage 

Immobilization Device (dále jen SQUID), tedy zařízení pro bezpečné a rychlé znehybnění 

podvozku vozidla. [2, 3] 

 Prezident ESA pan Martín Martínez říká, že: ,,SQUID byl inspirován mořským 

stvořením a superhrdinou“. Jako jeho oceánský jmenovec, SQUID chytá do pasti svoji kořist 

pomoci lepkavých chapadel. Stejně jako Spidermanova pavučina, dokážou tyto chapadla 

absorbovat kinetickou energii jejich prchajícího cíle.  

Pan Martínez a Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost v USA si myslí, že toto zařízení 

může opravdu fungovat a zastavit tak cokoliv co má kola. Mimo výkon, SQUID musí 

splňovat další požadavky, které jsou zapotřebí pro vymáhání práva. Musí zastavování vozidel 

ulehčovat, měl by být cenově dostupnější a nakonec musí být drsný, spolehlivý, a aby mohl 

být znovu použitelný. Tyto cíle jsou sledovány ESA týmy společně s Pacific Scientific 

Energetic Materials Corporation (dále jen PSEMC) Pacifickou vědecko energeticko 

materiální společností z Chandleru v Arizoně. Mezitím SQUID má nalákat zájem státní  

a místní policie stejně jako federálních agentur jako jsou Customs and Border Protection (dále 

jen CBP) Celní a hraniční ochrana a Immigration and Customs Enforcement (dále jen ICE) 

Imigrační a celní oddělení. [2] 

I když v létě roku 2008, prototyp SQUID efektivně a bez jakýchkoliv problémů 

zastavil dodávku jedoucí rychlostí 56 km/h, tak než může být SQUID uveden na trh, policisté 

a úřady potřebují důkaz, že tento technický prostředek dokáže zastavit 2,5 tunové vozidlo 

jedoucí rychlostí 190 km/h se stejným výsledkem. Ale i přesto, zájem o technologii v rámci 

donucovacích orgánů neustále roste. [2, 9] 

SQUID je lehký disk o šířce 45 cm. Představuje inovaci nesmrtících prostředků pro 

zastavování vozidel. Na rozdíl od mnoha jiných zařízení široce dostupných, SQUID využívá 

postroje a řemeny k tomu, aby zastavil řítící se kamion či osobní automobil v plné rychlosti 

tím, že je vystřelí nahoru do podvozku a ony se pak zapletou do nápravy vozidla (Obr. 45, 

Obr. 46). Zařízení je konstruováno z největší části ne z běžných materiálů. Popruhy, které 

jsou vyrobeny z látky, která zajišťuje bedny na přívěsu nákladních automobilů, se roztahují 

mechanismem, kterým se nafukují automobilové airbagy. Zařízení je jasně viditelný bílý disk, 

ale proto, že se dává doprostřed jízdního pruhu, je těžké se mu vyhnout. 
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                            Obr. 45: Zapletená náprava vozidla [3].        Obr. 46: Znázornění zapletení nápravy [2]. 

 

4.16.1 Návod použití 

Dálkově ovládané kruhové zařízení SQUID je umístěno doprostřed silnice (Obr. 47)  

a je aktivováno policisty o půl vteřiny dříve, než se ocitne kompletně pod pronásledovaným 

vozidlem. Aktivováním proběhne dvojstupňová exploze. První exploze vysílá pásy s ostny 

(A), ty odletí pryč od disku a zaháknou se na kolech a podvozku (B), když auto přes  

ně přejede (Obr. 48). Druhá exploze nastane, když SQUID zjistí přímo nad sebou sálající 

teplo z motoru vozidla a výbuchem vyšle "lepkavé úponky" (C) které přilepí pásy k nápravě  

a hnací hřídeli nápravy (D) a ty jsou postupně imobilizovány (Obr. 49). S aplikovaným 

zařízením řidič zastavovaného vozidla nemůže zrychlovat, což snižuje riziko zranění řidiče, 

zakročujících policistů tak i možných kolemjdoucích. Během 150 m se náprava přestane 

otáčet a vozidlo zastaví. [2, 3, 5, 9] 

       

        Obr. 47: SQUID [2].                 Obr. 48: První exploze [3].              Obr. 49: Druhá exploze [3]. 

4.16.2 Výhody 

 Zesiluje politiku o ukončení zdlouhavých policejních honiček. 

 Zabraňuje prchajícím zločincům unikat. 

 Zabraňuje vedlejším škodám. 

 Zabraňuje možnému vzniku zranění při zastavování. 

 Předchází fatálním případům, jako je např. úmrtí. [13] 
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5 Bezpečnostní rizika technických prostředků pro zastavování vozidel 

Využívání technických prostředků pro zastavování vozidel nese vždy nějaká rizika. 

Snahou bezpečnostních složek je tato rizika minimalizovat, zejména pokud jde o vznik újmy 

na zdraví. Cílem této kapitoly je identifikovat hlavní rizika spojená s touto činností. 

V jednotlivých podkapitolách jsou na základě teoretických znalostí i subjektivního 

posouzení uváděna bezpečnostní rizika, které použití konkrétního technického prostředku 

může přinést. Práce se nezabývá veškerými riziky, ale zaměřuje se na ty nejdůležitější. 

 

5.1 Rizika jednotlivých technických prostředků pro zastavování vozidel 

U jednotlivých technických prostředků jsou uváděna bezpečnostní rizika, která mohou 

způsobit materiální škody nebo újmu na zdraví osob. 

 

5.1.1 Světelné zastavovací terče 

Jedná se o technický prostředek, jehož účinnost je značně ovlivněna denní dobou  

a počasím. Za snížené viditelnosti může dojít ke sražení příslušníka bezpečnostního sboru, 

který dává signál k zastavení. Sražení může být úmyslné, kdy řidič nereaguje na signály  

a po najetí na příslušníka pokračuje v jízdě. Jako neúmyslné sražení lze uvést situaci, kdy 

řidič zastavovaného vozidla přehlédne příslušníka z důvodu oslnění nebo nepozornosti. 

 

5.1.2 Zahrazení cesty vozidlem 

Vytvoření zátarasů z hlídkových vozidel představuje vysoké riziko poškození vozidel, 

jak hlídkových, tak i zastavovaného vozidla. Současně představuje vysoké riziko zranění 

zasahujících bezpečnostních složek i posádky zastavovaného vozidla. 

 

5.1.3 Vytlačování vozidlem 

Vytlačování vozidla je krajním prostředkem a dochází při něm k materiálním škodám 

na obou vozidlech, případně na objektech v blízkosti silnice a ke škodám na dopravní 

infrastruktuře. Zároveň jsou ohroženy životy a zdraví příslušníků bezpečnostních sborů, 

posádky vytlačovaného vozidla, případně kolemjdoucích a ostatních účastníků provozu. 
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5.1.4 PIT manévr 

Metoda se provádí nárazem do zadní části pronásledovaného vozidla tak, aby došlo 

k jeho otočení o 180° - 360°, a to okamžitě ztratilo rychlost a následně zastavilo. Pokud  

je manévr správně proveden, nedochází k závažnému poškození vozidel. Nelze vyloučit,  

že manévr nebude proveden správně a dojde k materiálním škodám na vozidlech i dopravní 

infrastruktuře. To sebou může přinést zranění posádek vozidel i zranění kolemjdoucích  

a ostatních účastníků provozu. 

 

5.1.5 Taktický ježek TJ06 

Proražením pneumatik kontrolovaného vozidla dojde k postupnému úniku vzduchu 

z pneumatik a snížení ovladatelnosti vozidla. Vzhledem k tomu, že k proražení pneumatik 

dojde při rozjezdu vozidla, riziko vzniku materiálních škod je minimální, jedná se zpravidla  

o proraženou pneumatiku. Riziko možného zranění vzniká pouze u zasahujícího příslušníka 

bezpečnostních sborů, jeho vlastní neopatrností při vkládání taktického ježka pod kolo 

vozidla. 

 

5.1.6 Sítě napnuté přes vozovku 

Sítě jsou upínány přes vozovku k pevným objektům a pak po připoutání se z úkrytu 

spouští už napnuté a to těsně před přijíždějícím vozidlem. Takto se dá rychle a spolehlivě 

zastavit automobil na určitém místě. Riziko vzniku materiálních škod i újmy na zdraví  

je minimální. Snad lze hovořit jen o zranění posádky vozidla z důvodu nepoužití 

bezpečnostních pásů. 

 

5.1.7 PIT-BUL 

Pás společně se sítí a hroty je umístěn na vozovku a aktivován těsně před přijíždějícím 

vozidlem. Po proražení pneumatik hroty, je síť namotána kolem kol a vozidlo je rychle 

zastaveno. Tento způsob zastavování se zpravidla obejde bez zranění posádky vozidla  

i značných materiálních škod. Existuje pouze možnost poranění obsluhy zařízení při jeho 

aktivaci. 
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5.1.8 X-NET 

X – Net patří díky svým vlastnostem mezi nesmrtící systémy. Významnou skutečností 

je, že X – Net může spolehlivě zastavit širokou škálu vozidel snadno a rychle s minimálním 

poškozením, tak že není ohrožena posádka vozidla ani osoby provádějící zákrok. 

 

5.1.9 Zastavovací pásy 

Hroty starších typů zastavovacích pásů nemají žádnou ochranu proti poranění při 

manipulaci, takže existuje riziko vzniku zranění obsluhy při jejich aktivaci. Při jejich použití 

způsobují příliš rychlý únik vzduchu a v důsledku toho se rychle sníží ovladatelnost vozidla. 

Výrazně se tak zvýší riziko možnosti vzniku dopravní nehody, při které může dojít 

k materiálním škodám a ke zranění, jak posádky vozidla, tak i náhodných kolemjdoucích  

či ostatních účastníků provozu. 

 

5.1.10 Zastavovací pás Police Road Block 5 m 

Moderní zastavovací pás Police Road Block je osazen velmi ostrými dutými 

ocelovými hroty. Tyto hroty mají už od výrobce na špici nasazenou gumovou krytku, která 

chrání obsluhu před poraněním o hroty. Hroty jsou konstruovány tak, aby umožňovaly 

postupný únik vzduchu z pneumatik a vozidlo mohlo ještě určitou dobu jet po svojí dráze. 

Aby se zamezilo možnému vzniku materiálních škod a zranění, tak při používání 

zastavovacího pásu Police Road Block proti jedoucímu vozidlu je zapotřebí, pokud  

je to možné, aby příslušníci zasahujících bezpečnostních složek vybrali rovný úsek 

komunikace bez pevných překážek v prostoru, do kterého bude vozidlo směřovat po přejetí 

zastavovacího pásu. Měli by se pokusit eliminovat provoz nezúčastněných vozidel v místě 

použití prostředku a ihned po projetí zastavovaného vozidla odklidit pás ze silnice. Riziko 

vzniku materiálních škod je minimální, jedná se zpravidla o proražené pneumatiky 

zastavovaného vozidla. 

 

5.1.11 THE VIPER 

Je nesmrtící přenosné zařízení k proražení pneumatik. Snižuje riziko, že provozovatel 

zařízení bude sražen zastavovaným vozidlem, které se může vyhýbat překážce. Nevystavuje 

obsluhu nebezpečí poranění ostrými hroty při zákroku. Po stažení zařízení zpět po zásahu  
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už neohrožuje silniční provoz. Riziko vzniku materiálních škod je minimální, jedná  

se zpravidla o proražené pneumatiky zastavovaného vozidla. 

 

5.1.12 Elektroimpulzní sítě 

Výhodou této zastavovací techniky je možnost zastavovat pronásledované vozidlo 

přímo z pronásledujícího policejního vozu a tím zamezit vzniku rizika poranění osob 

provádějících zákrok. Tato technika umožňuje poměrně plynulé a bezpečné zastavení 

pronásledovaného vozidla. Nevýhodou je riziko vzniku materiálních škod, kdy podvozek 

zastavovaného vozidla je zasažen silným elektrickým výbojem, který vyřadí z činnosti 

elektronický systém vozidla, včetně zapalovacího systému. 

 

5.1.13 Univerzální přístroj PVIS 

Tento přístroj dovede zastavit automobily o hmotnosti 2300 kg, pohybující se rychlostí 

60 až 100 km/h, na dráze do 60 metrů a to bez závažného poranění osob v daném vozidle.  

Je to přenosný systém, který vytváří velmi silný elektromagnetický impulz, kterým poškodí 

veškerou elektroniku ve voze a počítačový kontrolní systém automobilu. Proto je velké riziko 

vzniku materiálních škod na zastavovaném vozidle. Jelikož je používán ze služebních vozů, 

helikoptér, letadel, výrazně snižuje riziko zranění osob provádějících zákrok. 

 

5.1.14 Auto-Arrestor 

O zařízení Auto-Arrestor se tvrdí, že umí zastavit vozidlo spolehlivě a bez rizika. 

Tento zářič vysílá krátké, ale poměrně silné elektrické pulzy, které způsobí nevratné 

poškození důležitých elektronických součástí zapalování "ozářeného" vozidla. Použitá 

koncepce vyžaduje velmi blízký kontakt zařízení Auto-Arrestor se zastavovaným vozidlem, 

takže jeho posádka anebo vzdálenější vozidla se nemusí obávat vyslaných pulzů. Materiální 

škody vznikají u zastavovaného vozidla. 

 

5.1.15 OnStar systém pro vozidla 

Systém poskytuje bezpečnost, ochranu a záchranný servis pro řidiče vozidel bez 

ohledu na jejich polohu pomocí bezdrátových služeb a satelitní GPS. OnStar umožňuje 

dálkově zpomalit vozidlo, které bylo nahlášeno jako odcizené, dále určit polohu vozidla 

pomocí GPS, anebo možnost zastavit vozidlo za účelem vymáhání práva. Tyto funkce mají  
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za cíl snížení rizika poškození majetku a vážného zranění, nebo dokonce smrtelných úrazů při 

vysoké rychlosti pronásledování odcizených vozidel. Při používání OnStar systému nedochází 

k materiálním škodám a riziko zranění je nepravděpodobné. 

 

5.1.16 StarChase systém 

StarChase systém výrazně napomáhá policii při zásahu proti ujíždějícím vozidlům. 

Pokud je v provozu zapotřebí označit podezřelé vozidlo, hlídkový vůz se musí přiblížit  

na takovou vzdálenost, aby mohl vystřelit GPS sledovací projektil. Z hlediska bezpečnosti  

je projektil vystřelován pomocí stlačeného vzduchu a kvůli přesnosti zásahu je naváděn 

laserem. Po zásahu je aktivován mini GPS systém v projektilu, který na pult dispečinku vysílá 

souřadnice polohy vozidla. Vozidlo je pak pod dohledem navedeno na bezpečné místo, kde 

může být podezřelý zadržen. Systém snižuje možnost vzniku škod, zranění, ztrát na životech  

a škod na majetku, které mohou vzniknout při rychlém policejním stíhání podezřelého. 

 

5.1.17 SQUID 

S aplikovaným zařízením řidič zastavovaného vozidla nemůže zrychlovat, což snižuje 

riziko zranění řidiče, zakročujících policistů tak i možných kolemjdoucích. Během  

150 m se náprava přestane otáčet a vozidlo zastaví. Zabraňuje možnému vzniku zranění při 

zastavování. Předchází fatálním případům, jako je např. úmrtí. Riziko vzniku materiálních 

škod je minimální. 

 

5.1.18 Použití zbraně 

Použití zbraně při zastavování vozidel je velice riskantní. Při použití zbraně  

je zapotřebí, aby zasahující policista trefil velmi malý a pohybující se cíl. Pokud by minul, 

třeba jen o několik centimetrů, může tím ohrozit řidiče nebo jinou osobu ve vozidle. Navíc 

celoplášťové střelivo FMJ, které užívá většina policistů, má velmi vysokou odrazivost, proto 

při nepřesné střelbě na vozidlo, je velké riziko, že odražená střela může zasáhnout 

kolemjdoucí nebo dokonce samotné policisty. Riziko vzniku materiálních škod je při použití 

zbraně pravděpodobné. 
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5.2 Postup analýzy 

V prvním kroku byla provedena identifikace rizik. Z pohledu této práce rizika 

představují všechny používané technické prostředky. Jejich výčet je uveden v kapitole 5.1. 

V druhém kroku analýzy byla použita Jednoduchá bodová polokvantitativní 

metoda. Princip této metody spočívá ve vyhodnocování rizik podle těchto tří faktorů: 

 pravděpodobnost ohrožení (P),  

 pravděpodobnost následků – závažnost (N),  

 názor hodnotitelů (H). 

Ve třetím kroku bylo provedeno zhodnocení rizik jednotlivých technických prostředků 

včetně návrhu minimalizace rizik pomocí Paretovy analýzy. [1] 

 

5.3 Hodnocení rizik 

V této kapitole bylo provedeno hodnocení zjištěných rizik pomocí Jednoduché bodové 

polokvantitativní metody. Pro každé identifikované riziko byla vypočtena jeho míra rizika 

mR. Pro výpočet byl použit vzorec (viz. Rovnice 1). Parametry pro dosazení do rovnice jsou 

uvedeny v Tabulce 1 a jejich popis dále v textu. [1] 

 

Rovnice 1: Výpočet míry rizika mR. 

𝑚𝑅 =  𝑃 ∙ 𝑁 ∙ 𝐻 

 mR – míra rizika 

P – pravděpodobnost, se kterou může uvažované riziko nastat 

 N – pravděpodobnost následků – závažnost rizika 

 H – názor hodnotitelů s přihlédnutím k závažnosti ohrožení, počtu 

                  ohrožených osob, čas působení ohrožení, technický stav zařízení,  

  pracovní prostředí, atd. 

 

Tabulka 1: Parametry pro analýzu. 
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Jednotlivé technické prostředky se od sebe vzájemně odlišují v technickém provedení, 

způsobu zastavování, účinnosti, rychlosti aplikace a v řadě dalších faktorů. Z tohoto důvodu 

bylo nutno provést  výpočet míry rizika pro zasahující osoby, posádky vozidla i náhodné 

kolemjdoucí a ostatní účastníky provozu, jednotlivě pro každý technický prostředek. 

Výpočtené hodnoty míry rizika pro jednotlivé kategorie osob jsou uvedeny v Tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Míry rizika. 

 

 

Pro vypočtené míry rizik mR jednotlivých kategorií u všech technických prostředků 

byla provedena Paretova analýza, aby bylo možné určit, u kterých technických prostředků  

je třeba rizika minimalizovat. Pro míry rizik byly vypočtené procentuální kumulativní 

četnosti, které jsou uvedeny v Tabulkách 3, 4, 5. Hodnoty byly následně vyneseny do Grafů 1, 

2, 3. Podle Paretova principu (pravidlo 80/20) byly určeny prostředky, u kterých je nutno 

rizika minimalizovat. 
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Tabulka 3: Kumulativní četnosti pro zasahující osoby. 

 

 

Graf 1: Paretova analýza pro zasahující osoby. 
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Tabulka 4: Kumulativní četnosti pro posádku vozidla. 

 

 

Graf 2: Paretova analýza pro posádku vozidla. 
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Tabulka 5: Kumulativní četnosti pro ostatní osoby. 

 

 

Graf 3: Paretova analýza pro ostatní osoby. 
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Z Paretovy analýzy pro zasahující osoby (viz. Graf 1) vyplývá, že rizika při používání 

zbraně, světelných zastavovacích terčů, při zahrazení cesty vozidlem, používání PIT manévru 

a vytlačování vozidlem je nutno minimalizovat. 

Z Paretovy analýzy pro posádku vozidla (viz. Graf 2) vyplývá, že rizika při používání 

zbraně, při zahrazení cesty vozidlem, používání PIT manévru a vytlačování vozidlem je nutno 

minimalizovat. 

Z Paretovy analýzy pro ostatní osoby (viz. Graf 3) vyplývá, že rizika při používání 

zbraně, PIT manévru, při vytlačování vozidlem a používání zastavovacích pásů staršího typu 

je nutno minimalizovat. 

Návrh možných opatření pro optimalizaci rizika je uveden v kapitole 5.4. 

 

5.4 Minimalizace rizik 

Technické prostředky pro zastavování vozidel, u kterých je nutno minimalizovat rizika 

jsou uvedeny v kapitole 5.3. U ostatních prostředků v kapitole 5.3 neuvedených je riziko 

mírné, případně akceptovatelné nebo bezvýznamné a z pohledu této práce není nutná jejich 

minimalizace. 

 

5.4.1 Minimalizace rizik při používání zastavovacích pásů staršího typu 

 Provedení revize zařízení. 

 Odstranění nalezených závad bránících plné funkčnosti zařízení, případně inovace 

v rámci technických možností. Např. záměna plných hrotů za duté, doplnění 

plastových ochranných krytek. 

 Udržování zastavovacího pásu v řádném technickém stavu pravidelnou údržbou. 

 Provádění pravidelného školení a nácviku používání zastavovacího pásu v souladu  

se stanovenou metodikou. 

 Omezit používání zastavovacího pásu v hustě obydlených oblastech. 

 Nahradit tento zastaralý typ zastavovacího pásu modernějším typem, který  

je bezpečnější např. Police Road Block. 
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5.4.2 Minimalizace rizik při používání světelných zastavovacích terčů 

 Provedení revize zařízení. 

 Odstranění nalezených závad bránících plné funkčnosti zařízení. 

 Udržovat v dobrém technickém stavu. 

 Provádění pravidelného školení a nácviku používání světelných zastavovacích terčů 

v souladu se stanovenou metodikou. 

 Používání vhodného oblečení viditelného i za snížené viditelnosti. 

 Nácvik předcházení zranění při zastavování vozidel v případě neuposlechnutí výzvy 

k zastavení. 

 

5.4.3 Minimalizace rizik při zahrazení cesty vozidlem 

 Pokud je bariéra vytvořena ze služebních vozidel, měl by příslušník bezpečnostního 

sboru opustit prostor bariéry a zdržovat se na bezpečném místě tak, aby mohl 

v případě potřeby zadržet pachatele. 

 Bariéry nevytvářet v hustě obydlených oblastech. 

 Provádění pravidelného školení a nácviku používání vozidel různých typů k vytváření 

bariér v souladu se stanovenou metodikou. 

 Nahradit tento typ zastavování vozidel jiným typem, který je bezpečnější např. použití 

zastavovací sítě. 

 

5.4.4 Minimalizace rizik při provádění PIT manévru 

 Provádění pravidelného školení a nácviku používání PIT manévru v souladu  

se stanovenou metodikou. 

 PIT manévr zásadně nepoužívat v hustě obydlených oblastech. 

 Nahradit používání PIT manévru bezpečnějším prostředkem, např. GPS sledovacím 

systémem StarChase. 

 

5.4.5 Minimalizace rizik při vytlačování vozidlem 

 Používat pouze v krajním případě, při nedostupnosti jiných bezpečnějších prostředků. 

 Vytlačování neprovádět v hustě obydlených oblastech. 

 Provádění pravidelného školení a nácviku vytlačování vozidlem v souladu  

se stanovenou metodikou. 
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5.4.6 Minimalizace rizik při používání zbraně 

 Použít zbraň, pokud nelze jinak zadržet dopravní prostředek, jehož řidič bezohlednou 

jízdou vážně ohrožuje život nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu nebo znamení 

nereaguje. 

 Použít zbraň je přípustné pouze za podmínky, že užití donucovacího prostředku  

by bylo zřejmě neúčinné.  

 Provádění pravidelného školení v souladu se stanovenou metodikou. 

 Nácvik střelby ze stacionárního stanoviště i jedoucího vozidla. 
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6 Návrh optimálního využití technických prostředků pro zastavování 

vozidel 

Důležitým faktorem současné ekonomické situace je skutečnost, že se zvyšuje počet 

lidí bez práce. Tato skutečnost přináší nežádoucí nárůst kriminality. Při páchání trestné 

činnosti jsou používány stále dokonalejší prostředky a metody mnohdy předčící vybavení 

bezpečnostních sborů. Jedním z těchto prostředků jsou motorová vozidla. Pachatel  

po úmyslném porušení zákona, kdy např. způsobil dopravní nehodu, před jízdou požil alkohol 

nebo je pod vlivem omamných látek, nevlastní řidičský průkaz apod., často ujíždí  

od spáchaného trestného činu. Pronásledování probíhá ve vysoké rychlosti a jsou při něm 

ohroženy jak zasahující bezpečnostní složky, tak i ostatní účastníci silničního provozu. Nelze 

se spolehnout na to, že se stávajícím technickým vybavením dokážou bezpečnostní složky 

omezit růst nežádoucí kriminality. 

Z tohoto důvodu je nutné provést následující opatření: 

1. Pokud to lze, inovovat stávající technické vybavení nejlépe pořízením moderních 

technických prostředků. 

2. Zvýšit investice do modernizace technického vybavení bezpečnostních složek. 

3. Zvýšit investice do vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek. 

4. Zvýšit hospodárnost využití všech technických prostředků. 

5. Zvýšit součinnost všech bezpečnostních složek. 

 

Na základě mých teoretických znalostí bych doporučil bezpečnostním sborům v České 

republice, inovovat stávající technické vybavení a pořídit moderní technické prostředky pro 

zastavování vozidel. Dále nahradit staré typy zastavovacích pásů novým zastavovacím pásem 

Police Road Block 5m. Jeho cena se pohybuje kolem 10 000 Kč a představuje dobrou 

jednorázovou investici ke snížení možných rizik při používání starších typů. Přínosem je  

i zvýšení účinnosti bezpečnostních sborů při zastavování vozidel. Dalším vhodným 

prostředkem je tzv. taktický ježek TJ06 použitelný při silničních kontrolách, kdy je zapotřebí 

zamezit možný únik kontrolovaného vozidla. Cena taktického ježka TJ06 se pohybuje kolem 

500 Kč. Nakonec bych doporučil zakoupení alespoň jednoho univerzálního přístroje PVIS, 

který by se mohl využívat na dálnicích z pevného nebo mobilního stanoviště (policejní vůz, 

helikoptéra, letadlo). Tímto technickým prostředkem lze zastavit například provoz na dálnici. 

Cenu tohoto přístroje se mi nepodařilo zjistit. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit a popsat vybrané technické prostředky pro 

zastavování vozidel používané v bezpečnostní praxi. Dále odhalit možná bezpečnostní rizika 

související s jejich využíváním a pomocí analytických metod provést jejich hodnocení. 

Navrhnout minimalizaci nepřijatelných rizik a oblastí, ve kterých je nutno optimalizovat 

využívání technických prostředků pro zastavování vozidel. 

V první části práce je uvedena legislativa vztahující se k této problematice. Dále jsou 

vymezeny právní předpisy, které upravují povinnosti bezpečnostních sborů, které jsou 

oprávněny zastavovat vozidla. Jedná se o Policii České republiky, Celní správu, Vojenskou 

policii, Ozbrojené síly, Generální inspekci bezpečnostních sborů a Obecní (městskou) policii. 

V druhé části práce je uveden výčet technických prostředků pro zastavování vozidel  

se stručným popisem jejich parametrů a funkcí. 

V prvním kroku třetí části práce byla provedena identifikace rizik pro jednotlivé 

technické prostředky. V druhém kroku třetí části byla použita k analýze Jednoduchá bodová 

polokvantitativní metoda. Pomocí této metody byly zjištěny míry rizik pro jednotlivé 

technické prostředky v členění podle zasahujících osob, posádky vozidla a ostatních osob.  

Ve třetím kroku bylo pomocí Paretovy analýzy provedeno zhodnocení rizik jednotlivých 

technických prostředků a následně proveden návrh minimalizace rizik. 

V poslední části byl zpracován návrh optimalizace používání technických prostředků 

pro zastavování vozidel. 
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