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1 Úvod 

Vývojové trendy s sebou přinášejí neustále se zvyšující nároky na kvalitu výrobků, 

vývoj a výrobu nových materiálů, nové výrobní postupy a úspornější automobily. Tyto trendy 

se projevují ve všech odvětvích lidské činnosti. Co se týče dopravní mobility, tomuto trendu 

se zcela vyhnout nedá. Dochází k vývoji úspornějších, ale také rychlejších motorových 

vozidel, neustále se zlepšuje infrastruktura a zvyšování rychlosti pohybu je toho přirozeným 

důsledkem. V průmyslu je kladen velký důraz na maximální spolehlivost a bezporuchovost 

strojů a zařízení, kdy stále častěji jsou používány nové metody preventivní údržby ke 

zjišťování stavu výrobní technologie. S tím jsou spojeny i potřeby nových, přesnějších, ale 

také efektivnějších metod měření. 
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2 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je představit některé z mnoha technických měření, jenž se 

dnes používají v bezpečnostní praxi. Jsou to např. měření rychlosti vozidel, využití  termovize 

jak v průmyslu,ve stavebnictví, dále pak detekce zbraní na veřejných, rizikových místech, 

jako jsou letiště, soudy, věznice a místa, kde se shromažďuje velké množství lidí např. metra, 

obrovská nákupní centra, společenské akce a setkání a mnoho dalších. Také se pokusím 

v každé mé zmíněné kategorii technického měření srovnat a poté určit co možná 

nejoptimálnější přístroj na dané měření, jenž bude kompromisem mezi kvalitou měření, 

cenou, komfortem používání. 
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3 Současný stav řešené problematiky 

S rostoucími nároky na kvalitu výrobků a služeb se také zvyšují nároky na bezpečnost. 

Proto je snaha vyvíjet stále přesnější, rychlejší a cenově dostupné metody měření. 

3.1 Měření rychlosti vozidel 

Jedná se o důležitý bezpečnostní prvek. Zákon týkající se měření rychlosti vozidel byl 

již mnohokrát novelizován a upravován. Dnem 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona 

o silničním provozu, vyhlášená pod č. 480/2008 Sb., díky které zůstává nadále zachováno 

oprávnění obecních policií měřit rychlost, a to na místech určených Policií ČR. Počátek 

úseku, v němž obecní policie měří rychlost vozidel, musí být ve směru silničního provozu 

označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a opatřen 

nápisem "MĚŘENÍ RYCHLOSTI". Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní 

značkou "KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI" [11]. 

3.2 Termovize 

Termovizní kamery (termokamery) jsou úspěšně využívány již několik desetiletí,   a to 

zejména v několika hlavních odvětvích. V bezpečnostní praxi se používají termokamery 

hlavně pro vyhledávání osob. Lze použít ruční termokamery, brýle, nebo vrtulníky. Během 

posledních let patří také mezi tato odvětví také stavebnictví. Také důležitou složkou je i 

použití termovize v průmyslu. Měření pomocí této technologie umožňuje získat viditelnou 

informaci o rozložení teplot na povrchu snímaného zařízení. Pomocí termovizní techniky lze 

provádět například kontrolu (diagnostiku) [17]: 

- elektrických zařízení (stav a kvalita spojů a svorek, zatížení transformátorů,…) 

- výrobních technologií 

- pomocník pro analýzu příčin závad výrobků      

3.3 Detekce kovů 

Detektory kovů se používají hlavně v bezpečnostní praxi k odhalení zbraní. Detekce 

dále slouží pro zajištění bezpečnosti v továrnách, obchodech, věznicích, letištích, ale také 
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zaručí například bezpečný průběh kulturní akce. Při obrovském množství odbavených osob na 

letištích či při vstupech do jiných chráněných prostor by bylo potřeba obrovských prostor a 

bezpečnostních pracovníků. Takové bezpečnostní prohlídky by byly fyzicky, psychicky i 

časově náročné a navíc by tu hrozilo riziko přehlédnutí zbraně nebo výbušniny a to by mohlo 

mít v prostorách s velkým počtem lidí fatální následky. S detektory se dnes setkáváme 

 nejčastější v podobě průchozích bran mohou být jak pevně ukotvené, tak mobilní. K 

průchozím branám je dobré použít také detektory ruční. Ty jsou dnes hojně využívány také 

soukromými bezpečnostními službami a ochrankami. Široké využití najdeme také 

v průmyslu. Zde se hojně využívá detektorů kovů pro přesné určení elektrických kabelu ve 

zdi, při výkopových pracích a v archeologických průzkumech. 
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4 Měření rychlosti vozidel v České republice 

Měřit rychlost vozidel smí v České republice pouze policie, vojenská policie, obecní 

policie, ta přitom postupuje v součinností s policií a soukromá firma, která má patřičné 

živnostenské oprávnění. Pro měření se používá především radarů, kamerových systémů a 

informačních panelů umožňujících zobrazení aktuální rychlosti pohybujícího se vozidla. Tyto 

panely slouží jako preventivní opatření pro zklidnění provozu. 

4.1 Právní předpisy upravující nasazení měřící techniky 

Každý radar, který Policie ČR, vojenská policie nebo obecní police používá k měření 

rychlosti vozidel, musí odpovídat zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii, a jeho prováděcím 

vyhláškám. Radary musí mít platné typové schválení a každý jednotlivý kus musí být 

pravidelně kalibrován. Radary jsou v ČR schvalovány s jednotnou odchylkou ± 3 km/h, , 

pokud je zjištěná rychlost do 100 km/h, respektive ± 3 procenta při rychlostech nad 100 km/h. 

Tato odchylka není promítnuta do zobrazené rychlosti na radaru, zohlednit ji musí sám 

policista nebo strážník. Teoreticky může u řádně fungujících radarů nastat situace, že vozidlu, 

které objektivně jede rychlostí 50 km/h, ukáže jeden radar rychlost 47 km/h a jiný 53 km/h. 

Překročení rychlosti 50 km/h lze tedy považovat za spolehlivě prokázané až tehdy, zobrazí-li 

se na radaru rychlost 54 km/h a vyšší. Podobně to platí i pro ostatní překročení rychlostních 

limitů [10]. 

4.2 Měření rychlosti policií 

V zákoně č 274 / 2008 o Policii České Republiky, lze měřit rychlost vozidel policie, 

vojenská policie, obecní policie, ta přitom postupuje v součinností s policií. Policie používá 

především radary a kamerové systémy. Starší typ Ramer 7 v různých variantách a dále novější 

model AD9. Dálniční policie používá automobily vybaveny radary společně s kamerovým 

systémem (viz. obr. č.1 ) Podobné zařízení je instalováno také vzadu a tak jsou vozidla 

schopny měřit rychlost vozidel jedoucích před nimi i za nimi. Měření rychlosti protijedoucích 

aut není možné. 
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Obr č. 1 – Zařízení pro měření rychlosti doplněn o kamerový systém 

4.3 Měření rychlosti obecní policií 

Dnem 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu, vyhlášená 

pod č. 480/2008 Sb., díky které zůstává nadále zachováno oprávnění obecních policií měřit 

rychlost, a to na místech určených Policií ČR a v součinnosti s ní. Počátek úseku, v němž 

obecní policie měří rychlost vozidel, musí být ve směru silničního provozu označen 

přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem "MĚŘENÍ 

RYCHLOSTI". Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto 

vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem "KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI". 

Ještě před nabytím účinnosti tohoto zákona řešily obce, ústřední orgány státní správy a 

další subjekty několik otázek souvisejících s postavením obecní policie při výkonu oprávnění 

v oblasti provozu na pozemních komunikacích. Především se jednalo o to, zda od 1. ledna 

2003 bude obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích na 

území obce, zda bude oprávněna zastavovat vozidla řidičů motorových vozidel, kteří 

překročili maximální povolenou rychlost v místě a zda bude moci ukládat a vybírat pokuty v 

blokovém řízení podle § 84 a následně. zákona   č.200/1990 Sb., o přestupcích, nebo tato 

protiprávní jednání oznamovat správním úřadům k provedení správního řízení ve věci. 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích výslovně neuděluje obecní policii 

oprávnění měřit rychlost. Pokud jde o úkoly obecní policie na úseku bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu, je úkolem obecní policie, jak je uvedeno v § 2 písm. c) zákona o obecní 

policii, pouze přispívat k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

Obecní policie může ukládat blokové pokuty na základě § 86 písm. d) přestupkového 

zákona; působnost obecní policie lze po novele (viz zmíněný zákon č. 311/2002 Sb.) s 
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účinností od 1. ledna 2003 dovodit též ze zákona o provozu na pozemních komunikacích 

(rozhodování o odstranění vozidla, jež je překážkou provozu na pozemních komunikacích, 

usměrňování provozu, zajištění bezpečného přechodu osob. Jak již bylo řečeno, v České 

republice je hlavním garantem dodržování povinností v provozu na pozemních komunikacích 

Policie České republiky.  

Při měření rychlosti však obecní policie nemůže překročit meze své působnosti, tj.: 

- může měřit rychlost pouze na území obce, která obecní policii zřídila, případně na 

jejímž území vykonává činnost na základě veřejnoprávní smlouvy podle § 3a zákona o obecní 

policii, a to bez ohledu na typ pozemní komunikace, 

- měřením rychlosti vozidel nesmí obecní policie překročit hranice své působnosti 

- může v souladu s § 24b odst. 1 zákona o obecní policii, je- li to potřebné pro plnění 

jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné 

záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o 

průběhu zákroku nebo úkonu; jinými slovy je oprávněna pořizovat i takové obrazové 

záznamy, kde je zřetelná podoba osob jedoucích ve vozidle, a použít tyto záznamy pro účely 

správního řízení; jsou-li k pořizování záznamů zřízeny stálé automatické technické systémy, 

je obecní policie povinna informace o zřízení takovýchto systémů vhodným způsobem 

uveřejnit (§ 24b odst. 2 zákona o obecní policii), 

- při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky [9]. 

4.4 Měření rychlosti soukromou firmou 

Soukromá firma může na základě živnostenského zákona provádět živnost, jejímž 

obsahem je měření. Úředním měřením rozumíme podle § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o 

metrologii, ve znění pozdějších předpisů, metrologický výkon, o jehož výsledku vydává 

autorizovaný subjekt doklad, který má charakter veřejné listiny. Soukromá firma, která 

získala akreditaci podle zákona o metrologii, může v souladu s tímto zákonem provádět 

pomocí certifikovaných přístrojů, které podléhají prvotnímu i následnému ověření (zákon o 

metrologii a bod 2.2.1 přílohy k vyhlášce č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k 

povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu), měření rychlosti vozidel. V dané 

souvislosti je však nutno zmínit základní soukromoprávní zásadu ústavního maxima, t.j. že 
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každý může činit vše, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá. Kautely této ústavní zásady jsou určovány zákony, v případě měření rychlosti 

zejména § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), 

v platném znění. Občanský zákoník chrání protichůdné zájmy osob, když v § 12 odst. 1 

stanoví, že „písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové 

záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo 

použity jen s jejím svolením“. Proto je třeba zejména zkoumat, zda měření rychlosti, které by 

prováděly fyzické či právnické osoby soukromého práva, není v rozporu s citovaným 

ustanovením. Podstatou problému je, zda subjekt, který provádí měření rychlosti vozidla, 

pořídí záznam o překročení nejvyšší povolené rychlosti, případně nedodržení nejnižší 

dovolené rychlosti (dále jen „rychlostní přestupky“), které jsou přestupkem podle § 22 odst. 1 

písm. a), b) nebo f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, způsobem, který 

umožní identifikaci řidiče nebo dalších cestujících. Pokud by obrazový záznam či jiný doklad 

o provedeném měření rychlosti zachytil podobu některé z fyzických osob nebo její jiný osobní 

údaj (např. snímek registrační značky) ve smyslu zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů a umožnil tím její identifikaci, je takto pořízený důkaz v 

rozporu s § 12 odst. 1 občanského zákoníku. Zákonná úřední licence obsažená v § 12 odst. 2 

občanského zákoníku totiž dopadá pouze na činnost Policie ČR a obecní policie. Důkazní 

materiál týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy, které umožňují její 

identifikaci, který byl pořízen nezákonně (bez souhlasu dotyčné osoby), není možné ve 

správním řízení použít a soukromá osoba, která takový materiál pořídila, nese odpovědnost za 

jeho neoprávněné pořízení. V případě, že nastane situace ve smyslu předchozího odstavce, 

správní orgán takovýto důkaz nepřipustí a v případě, že spáchání rychlostního přestupku v 

provozu na pozemních komunikacích není doloženo jiným způsobem, věc s odkazem na § 67 

odst. 2, resp. § 66 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a s 

přihlédnutím k § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

odloží s tím, že důkazní prostředek nebyl získán v souladu s právními předpisy. Osoba 

podezřelá ze spáchání přestupku se navíc může podle § 13 občanského zákoníku žalobou 

domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti, aby 

byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění, případně 

se může domáhat náhrady nemajetkové újmy v penězích. Dále pak je nutno uvést, že 

soukromoprávní subjekty nedisponují oprávněními jako orgány veřejné moci (např. Policie 

ČR, obecní policie, Celní ředitelství), t.j. suplovat činnost správního orgánu, včetně oprávnění 

zastavovat vozidla (předpoklad pro uložení a vybrání pokuty) [9]. 
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4.5 Technické prostředky pro měření rychlosti 

K měření rychlosti se používají především radary RAMER 7M v různých 

modifikacích, dále modernější AD9, které postupně nahrazují starší modely RAMER 7. Velké 

zastoupení mají taky informační panely, které mají největší zastoupení v městech a obcích. 

Zobrazují okamžitou rychlost projíždějících vozidel.Zde slouží především jako preventivní 

opatření ke zklidnění dopravy. V následujícím textu se pokusím popsat tři nejpoužívanější 

typy radarů. 

4.5.1 Princip činnosti měřiče RAMER 7M 

Tento silniční radar měří rychlost pomocí Dopplerova jevu s využitím odražených 

radiových vln v mikrovlnném pásmu (zobrazen na  obr. č.2).  Nepřetržitý nemodulovaný 

signál nosného kmitočtu – signál vysílaný parabolickou anténou se odráží od karoserie 

projíždějících vozidel zpět k radaru, je zachycen anténou a zesílen. Kmitočet signálu 

odraženého od pohybujícího se vozidla se od kmitočtu vysílaného liší o hodnotu Dopplerova 

posuvu, uvedená ve vzorci /1/, která je úměrná rychlosti měřeného vozidla. Mikrovlnné záření 

vysílané radarem se šíří přímo a chová se podobně jako světlo. Prochází sklem a plastickými 

hmotami. Radarové vlny se odrážejí od kovových částí karosérie a některých terénních 

překážek, jako jsou například svodidla, sloupy veřejného osvětlení, železobetonové 

konstrukce [1, 8]. 

 
Obr. č. 2 – Měření rychlosti měřičem RAMER 7M [8] 
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Vztah pro výpočet Dopplerova posuvu 
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kde: 

v – rychlost měřeného vozidla  - rozsah  20 -250 km.h-1 

fn – nosný kmitočet vysílaného signálu – použité frekvence 34 GHz; 34,3 GHz 

csv – rychlost světla  - 2,9973 . 108 m.s-1 

α – úhel mezi osou anténního svazku měřiče rychlosti a vektorem rychlosti měřeného 

vozidla   

Policie České republiky používá tento typ radarů. Jsou to silniční radary RAMER-7 a 

RAMER-7 M (zobrazen na obr. č.3), které pracují mikrovlnném Ka pásmu s frekvencemi 

34.0 GHz a 34.3 GHz. Paprsek vysílaný radarem je velmi úzký - úhel pouhých 5° -  radary 

RAMER- 7 mají velmi nízký vysílací výkon, který ztěžuje možnost odhalení. I ve srovnání s 

ostatními světovými výrobci mají české radary špičkové technické parametry. Dosah radaru 

RAMER-7 je maximálně 60 metrů; obvykle se ale měří na vzdálenost do 35-ti metrů. 

Překročení rychlosti je zdokumentováno videokamerou a snímek je přenesen do počítače - 

notebooku. Pro měření v noci je radar doplněn bleskem. Radary typu RAMER-7 nejčastěji 

potkáte zabudované do civilních neoznačených automobilů. Radarová hlava je zasazena do 

přední masky automobilu, počítač s LCD displejem a řídící panel jsou před sedadlem 

spolujezdce. Pevně stojící radary RAMER-7 – S (zobrazen na  obr. č. 5), jsou umístěny v 

kovových skříních podél silnic. Budky jsou většinou prázdné. Například po Praze je několik 

radarových budek, ale radar je umístěn jen v jedné z nich. Posledním provedením jsou 

přenosné trojnožky (zobrazen na  obr. č. 4), které se v poslední době opět začínají používat. 

Trojnožky se jeví jako ideální, protože jsou velmi snadno maskovatelné v terénu [1, 4, 8]. 
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Základní komponenty zařízení 

 - Radarová hlava 

 - Řídící počítač 

 - Měřící jednotka 

 - Displej 

 - Kamera s osvitovou automatikou 

 - Zábleskové zařízení 

Základní verze radarů RAMER 7, RAMER 7M 

 - RAMER 7M – M ( mobilní verze zabudovaná do automobilu) 

 - RAMER 7M – V ( přenosná verze na trojnožce) 

 - RAMER 7M – S ( stacionární verze ve skříni) 

 
Obr. č. 3 - RAMER 7M – M [4] 
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Obr. č. 4 - RAMER 7M – V [4] 

 
Obr. č. 5 - RAMER 7M-S [4] 
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Tabulka 1: Tabulka detekčních vzdáleností 

 

MĚSTO 

DÁLNICE a VOLNÁ 

SILNICE 

 

 

ZPŮSOB MĚŘENÍ Rozsah [max - 

min] 

Průměrně Rozsah [max - 

min] 

Průměrně 

Proti směru jízdy (na 

příjezdu) 

450 - 200 

metrů  

 300 metrů  350 – 150 

metrů 

180 metrů 

Po směru jízdy (na 

odjezdu) 

110 - 60 

metrů 

80 metrů 70  30 metrů 50 metrů 

 

Tabulka 2: Základní technické parametry měřiče RAMER 7M 

vysílací kmitočet 34 GHz ±  0.1 % GHz, (34 GHz ±  0.1 % GHz) 

vysílací výkon typicky 0.5 mW, max. 2 mW 

šířka svazku antény 5° ± 1° 

maximální vzdálenost měřeného 

objektu 

60 m 

rozsah měřené rychlosti 5 km/h až 300 km/h 

rozsah zaručované přesnosti měření 20 km/h až 250 km/h 

přesnost měření rychlosti:  

 a) do 100 km/h  

b) nad 100 km/h  

± 3 km/h 

± 3 % 
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4.5.2 Princip činnosti radarového měřiče AD9 

Radarový měřič rychlosti AD9 slouží k měření a dokumentaci překročení nejvyšší 

povolené rychlosti projíždějících vozidel jak na příjezdu, tak na odjezdu, na základě 

Dopplerova radaru. Při překročení nastavené mezní rychlosti projíždějícím vozidlem je 

automaticky pořízena digitální obrazová dokumentace. Výsledná digitální fotografie je 

uložena a obsahuje zobrazení měřeného vozidla, směr jízdy, naměřenou rychlost, datum a čas 

měření. 

 Radarový měřič rychlosti AD9 T je v provedení na stativu s černobílou nebo 

barevnou kamerou o vysoké rozlišovací schopnosti. Je vybaven externím zobrazovačem 

TABLET PC nebo displejem AD9 T. U verze AD9 T s displejem je záznam o přestupku 

zobrazován na displeji a současně ukládán na paměťové médium. Verze AD9 T je vybavena 

TABLET PC umožňující obsluze  sledovat měření a provádět jeho vyhodnocení pomocí 

dálkového ovládání přímo na stanovišti. Vlastní TABLET PC je plnohodnotný počítač, který 

slouží nejen ke komunikaci s radarem, ale lze na něj i ukládat obrázky pořízené z měření. Po 

ukončení práce odpadá nutnost přenášení záznamů pomocí paměťového média. Měřicí blok 

zařízení AD9 T je možné umístnit i na jiné držáky než je stativ. Jednou z možností je 

speciální plato , které je upevněno v zavazadlovém prostoru automobilu (zobrazen na obr.č 6), 

nebo je lze umístnit do skříně na sloup , čímž vznikne stacionární varianta radarového měřiče 

rychlosti AD9 O (zobrazen na obr.č 7) [1, 5]. 

 
        Obr. č. 6 - Umístění AD9 T v kufru vozidla [5] 



 

 22 

 
        Obr. č. 7 - AD9 O s měřícím kontejnerem [5] 

Přednost zařízení 

Kamera vybavená osvitovou automatikou  

Možnost volby barevné kamery  

Odolné provedení se snadnou údržbou   

Využitelné případně pro měření v zavazadlovém prostoru  

Digitální dokumentace vysoké kvality 

Možnost zpracování fotografie přímo na místě měření  

Samostatná velkokapacitní baterie TABLET PC  

Doba provozu až 8 hodin 

Tabulka 3: Základní technické parametry měřiče AD9 T 

vysílací kmitočet 34 GHz , 34.3 GHz  

vysílací výkon typicky 0.3 mW, max. 2 mW 

šířka svazku antény 5°  

maximální vzdálenost měřeného 

objektu 

60 m (3 jízdní pruhy) 



 

 23 

1. s radarem z místa i za jízdy příjezd, odjezd, oba směry 

vzdálenost měřeného objektu 60 m, 30m, 20m 

přesnost měření rychlosti:  

 a) do 100 km/h  

b) nad 100 km/h  

± 3 km/h 

± 3 % 

4.5.3 Laserové radary 

Policie ČR používá pro tento druh měření laserové radary značky Lasertech UltraLyte, 

Micro Digi-Cam a Městská policie je vybavena laserovými radary české firmy Lavet 

(zobrazen na obr. č.8). Laserový měřič rychlosti má tvar pistole nebo pušky, kterou operátor 

namíří na vybraný automobil tak, aby jej měl v záměrném bodu hledáčku. Měřícím místem je 

lesklá část karoserie – nejčastěji reflektor nebo SPZ. Stiskem spouště je zařízení uvedeno v 

činnost a během zhruba půl sekundy vozidlu změřena rychlost. Údaj o rychlosti a někdy i 

vzdálenosti se vzápětí objeví na displeji. Policista si pak na řidiče, který překročil rychlost, 

jednoduše počká a přestupek vyřeší na místě. Laserové měřiče rychlosti jsou velmi přesné – 

běžná tolerance při měření rychlosti je +/- 1.5 km/h. Také vzdálenost, na kterou je možné 

měřit rychlost je velmi vysoká. Závisí na konkrétním typu zařízení: většinou se měří mezi 50 - 

400 metry. Při dostatečné výkonném laseru a podepření stativem muže být vzdálenost až 1 km 

[6, 7]. 

Hlavní výhody 

může být použit jednočlennou hlídkou  

má vyšší dosah než radary používané v ČR 

lze měřit odděleně vozidla jedoucí souběžně po víceproudé komunikaci  

možnost měření ze stojícího vozidla (skrz přední/zadní/boční okénka)  

výrazně nižší cena než u radarů  
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Obr. č. 8 - Laserový měřič ProLaser III dopln ěn o dokumentační zařízení PL – DOK [7] 

4.6 Monitorování pohybu vozidel pomocí GPS 

On-line sledování 

Výhodou jednotek on - line je především to, že uživatel má možnost sledování svých 

vozidel v reálném čase (resp. s takovou aktualizací poloh, jakou potřebuje) a to, že veškeré 

další přenosy dat (data knihy jízd případně nastavení jednotky a diagnostické a servisní 

funkce dodavatele) jdou po síti GSM, a proto po instalaci jednotky již nejsou potřeba žádné 

zásahy ve vozidle.  Systém je založen na principu přenosu polohové informace poskytované 

globálním navigačním systémem GPS z mobilní jednotky do dispečerského centra. 

Komunikaci zabezpečuje síť GSM s využitím služby SMS/DATA/GPRS. Vozidlo je možné 

sledovat kdykoli podle přání provozovatele, a to s využitím služby GPRS/ SMS. Veškeré 

telemetrické funkce jsou ve standardním vybavení. Prostřednictvím satelitního systému GPS 

zjišťuje lokalizační jednotka svoji polohu (přesnost +/-5 metrů) a v časovém intervalu 

(standardně 30 vteřin) ji odesílá na server. Součástí každého zaznamenaného bodu polohy je 

časové razítko, aktuální rychlost, přesnost zaměření a zapnuté/vypnuté zapalování [2, 3, 12]. 
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Obr. č. 9 - Grafický princip znázorňující funkci komunikace systému [14] 

Mobilní jednotka je řešena jako kompaktní, mechanicky odolné, skryté zařízení 

umístěné ve vozidle. Robustní konstrukce zajišťuje dlouhodobý bezproblémový provoz 

jednotky. Mobilní jednotka dále nabízí alarmové funkce. V případě neautorizovaného použití 

vozidla umožňuje kdykoliv jeho imobilizaci. Jednotka může být vybavena externím záložním 

akumulátorem pro udržení její funkce v případě odpojení akumulátoru vozidla. V tomto 

případě vyvolá odpojení akumulátoru ve vozidle poplachový stav jednotky. Další možností je 

připojení k autoalarmu (v případě napadení vozidla jednotka vysílá alarmové zprávy). V 

těchto případech se pomocí GSM sítě okamžitě tyto stavy přenáší na dispečerské centrum 

(bezpečnostní agenturu, policii atd.), které v závislosti na přeneseném údaji o poloze 

napadeného vozidla může navázat datové spojení a sledovat pohyb vozidla v reálném čase. 

Alarmovou zprávu lze součastně zaslat i na mobilní telefon majitele vozidla [12]. 
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Internetový dispečink  

Je kompletní překlopení dispečerského pracoviště na webovou platformu s velmi 

jednoduchým intuitivním ovládáním (zobrazen na obr. č.10). V žádném případě však nejde o 

pouhou tvorbu knihy jízd a zpožděný přístup k informacím, tak charakteristické pro současná 

polovičatá řešení evidence pohybu vozidel.Služba umožňuje řízení provozu firemních 

vozidel, jejich sledování, automatickou tvorbu knihy jízd, statistiky, plánování archivace dat z 

libovolného místa připojeného na internetový prohlížeč pomocí PC/NB/PDA/MDA. Veškeré 

telemetrické funkce jsou ve standardním vybavení. Uživatel pracuje s vozidly skutečně on-

line kdekoliv včetně zahraničí. Třídí si vozidla po skupinách, střediscích apod. včetně 

vyhodnocení libovolných statistik. Zadává tzv. body dosažení (nakládka, vykládka, …), o 

čemž může být informován kdokoliv další prostřednictvím zprávy na mobilní telefon a nebo 

využívá funkci optimální vozidlo do místa určení. Systém importuje data z elektronických 

výpisů všech karet na PHM a umožňuje export dat do dalších ekonomických programů nebo 

jen jako výtisk pro potřeby vlastního účetnictví [12, 13]. 

 
Obr. č. 10 - Příklad zpracování webdispečinku [13] 
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Základní funkce sledování pomocí GPS :  

ON-LINE sledování 

Prostřednictvím satelitního systému GPS neustále zjišťuje lokátor svoji polohu a v 

časovém intervalu (standardně 30 sekund) ji odesílá na server. Zde má uživatel odkudkoliv 

z počítače (podmínka připojení na internet) data k dispozici v reálném čase.  

ON-LINE dispečink  

Součástí webového systému je funkce dispečink. Všechny vozidla se zobrazují pod 

jedním vstupem a na mapě celé České republiky. Automaticky aktualizují polohy vodidel. 

GPS lokalizace polohy 

Přesnost zaměření polohy pomocí GPS je v ideálních podmínkách (otevřený terén, 

mimo městskou zástavbu) +/- 3m. V běžné městské zástavbě se přesnost zaměřené polohy 

vozidla pohybuje v rozmezí +/- 5 až +/- 10m. 

GSM zaměření polohy 

Polohu lokalizační jednotky lze nouzově zjistit také pomocí GSM triangulace. 

Zaměření polohy GSM nevyžaduje výhled na otevřenou oblohu, lokátor je tak možné 

lokalizovat i např. v podzemních garážích. Přesnost tohoto zjištění je závislá na hustotě BTS 

vysílačů, ve velkých městech průměrně +/- 200m, naopak v oblastech s nízkým GSM 

signálem se může přesnost snížit až na +/- 5km. 

Elektronická kniha jízd 

Elektronická kniha jízd je tvořena z údajů získaných pomocí GPS ON-LINE 

sledování. Systém automaticky vytváří denní sumáře pohybu vozidla a zaznamenává je do 

tabulky. 

Gyroskop 

V lokátorech je standardně integrována softwarová detekce pohybu. V místech 

s omezeným příjmem signálu z družic GPS může z důvodu nedokonalosti systému GPS dojít 

k chybnému vyhodnocení polohy objektu a případně k nežádoucí aktivaci funkce SMS 

ALARM. Proto nasazení GYROSKOPU - hardwarové pohybové čidlo. 
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SMS ALARM - informace o pohybu na mobil 

Lokátor je možné "zamknout" pomocí SMS zprávy z libovolného telefonu. Je-li 

jednotka zamčena a dojde k pohybu vozidla, systém ihned o této skutečnosti informuje 

uživatele SMS zprávou na mobil, ze kterého byla SMS zpráva odeslána. 

Monitorování zvuku 

Lokátor lze vybavit i mikrofonem. Pro spuštění skrytého odposlechu zvuku interiéru 

vozidla stačí vytočit z libovolného telefonu číslo SIM karty, která je v jednotce umístěna.  

Skrytá instalace 

Konstrukce lokátoru umožňuje plně skrytou instalaci do vozidla. Nejčastější umístění 

je v palubní desce vozidla, citlivá GPS anténa dokáže určit svoji polohu také pod sklem (i 

zatepleným) a pod plastem.  

Záložní akumulátor 

V případě odpojení napájení z autobaterie disponuje jednotka vlastním akumulátorem 

s výdrží 12 hodin při neustálém zjišťování/odesílání poloh. Tato funkce je velmi užitečná v 

případě odpojení primárního napájení (autobaterie), např. při manipulaci s vozidlem v případě 

odcizení [14]. 

 
                              Obr. č 11 - Mobilní jednotka MJ2732 VEP – VETRONICS Hidden [12] 
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4.7 Radarové detektory  

Radarové detektory zachytí odražené paprsky radaru a reagují na ně zvukovým 

a světelným signálem - poplachem.Radarové detektory, někdy ne úplně přesně nazývané 

"antiradary" jsou pasivní zařízení  velmi citlivé přijímače v mikrovlnném pásmu. Jsou 

naladěné na stejnou frekvenci, kterou vysílají silniční radary, a jejich funkce by se dala 

přirovnat ke klasickému radiopřijímači. Radarové detektory nic nevysílají ani neruší, pouze 

řidiče informují o přítomnosti radaru. Detektory jednoho z nejznámějších výrobců firmy 

BELTRONICS jsou řízeny procesorem, který automaticky vyhledává radary v nastavených 

pásmech. V blízkosti radaru je řidič varován zvukovým i světelným signálem a systém 

inteligentní signalizace umožňuje odhadnout vzdálenost a polohu místa, ze kterého je měřena 

rychlost. Detektor upozorní na laserové měřiče, které se používají k měření rychlosti 

automobilů na velké vzdálenosti [6]. 

Úspěšnost při odhalení radarů 

Úspěšnost detekce, to znamená včasné odhalení policejního radaru, je u detektorů 

BELTRONICS relativně vysoká. Radarový detektor odhalí radar téměř stoprocentně. Ne ve 

100% případů ale stačí řidič vozidla včas zareagovat. Radarové detektory jsou úspěšnější při 

odhalování radarů ve městech, kde se paprsek radaru dobře odráží od terénních překážek, 

nežli na dálnici nebo volné silnici, kde je odrazů málo. Vzdálenost, na kterou radarový 

detektor odhalí radar, závisí na konkrétní situaci, způsobu měření rychlosti a hlavně na 

odrazech radarového paprsku v terénu. Vzhledem k velmi přesnému naladění detektoru 

výrazně stoupla i odolnost proti falešným poplachům. Proti novým detektorům 

BELTRONICS nemají radary typu RAMER-7 příliš velkou šanci na úspěch. Průměrná 

účinnost nových detektorů BELTRONICS: ve městě se blíží 100%, na dálnici přibližně 90%. 

Při měření proti směru jízdy (na příjezdu) detektor varuje řidiče až několik set metrů před 

místem, ve kterém je měřena rychlost. V takových situacích má i méně pozorný řidič dostatek 

času správně zareagovat. Měří-li policie rychlost po směru jízdy vozidla, detektor zachytí 

odražené vlny. Zde je obvyklá vzdálenost odhalení radaru kolem 80 metrů před měřícím 

stanovištěm. Cena jednotlivých antiradarů se pohybu dle výrobce a citlivosti od 4000 Kč – 

300000 Kč [6]. 
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Obr. č. 12 - Antiradar Beltronics Vector 940 

 
Obr. č. 13 - Antiradar Beltronix Pro RX75 Plus 

4.8 Rušičky 

Princip funkce rušičky je takový, že po dopadu laserového paprsku začne rušička ve 

zlomku sekundy vysílat náhodné pulsy proti měřiči rychlosti. Zároveň je řidiči signalizován 

poplach. Laserový měřič není schopen změřit rychlost vozidla a měřící laserové zařízení buď 

hlásí operátorovi chybu anebo vůbec nic. Doporučený postup je zpomalit na maximální 

povolenou rychlost a vypnout rušičku.  

Současná právní úprava sice řeší použití jakéhokoliv zařízení, které znemožní nebo 

ovlivní funkci radarů, nicméně se jedná výhradně o Policii ČR či Vojenskou policii. Použití 

laserové rušičky proti zařízením městské (obecní) policii není trestné. 

V zákoně č.361/2000 Sb. ve znění pozdější novely č. 411/2005 Sb. Je však uvedeno, 

že nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují 

funkci technických prostředků používaných policií nebo vojenskou policií při dohledu na 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích [16]. 
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5 TERMOVIZE 

V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na spolehlivost strojů a zařízení které jsou 

často využívány v nepřetržitém provozu s minimální údržbou, jsou stále častěji používány 

nové progresivní metody preventivní údržby k průběžnému zjišťování stavu výrobní 

technologie.  

Asi nejlepším prostředkem a hitem posledních let z pohledu prevence se stala 

termovize. Měření pomocí termovize umožňuje jednoduše získat přesnou viditelnou 

informaci o rozložení teploty na povrchu snímaného zařízení. Měření se provádí za 

normálního provozu bez zásahu do zařízení (měření je bezkontaktní a nedestruktivní).  

Pomocí termovizní techniky lze provádět kontrolu (diagnostiku) stavu elektrických 

zařízení (stav a kvalita spojů a svorek, zatížení transformátorů, spínacích přístrojů, 

polovodičových součástek, tepelně zátěžových charakteristik pohonů, stavy ložisek apod.). Při 

pravidelných kontrolách jsou takto objevovány problémy a závady již v počátečním stadiu a 

lze tak předcházet případným poruchám a haváriím.  

Měření pomocí termokamery lze kromě oblasti průmyslu, energetiky a elektrotechniky 

použít i v dalších oblastech. Mohou jí být např. stavebnictví, zdravotnictví, v armádě, policii a 

ostatních bezpečnostních složkách  

5.1 Princip termografického měření 

Termografické měření je bezkontaktní měření teploty. Využívá neviditelného 

infračerveného záření pro bezpečné měření povrchových teplot předmětů. Je možné měřit 

i vzdálenější a nepřístupné povrchy i elektrická zařízení v provozu pod napětím. 

Termografické měření je navíc schopno zaznamenat mnohem rychleji teplotní změny než 

kontaktní měření. Rozborem teplotního pole je pak možné posoudit stav zařízení. Termovizní 

kameru lze využít mimo jiné ke kvalitativnímu určování nepravidelností v obvodových 

pláštích budov. Tato metoda využívá infračervené části spektra a je založena na skutečnosti, 

že každá nepravidelnost v tepelně technických vlastnostech materiálu tvořícího obvodový 

plášť se projeví odchylkami v rozložení povrchové teploty na vnější stěně objektu. Rozložení 

teplot je na termogramu odlišeno barevně popř. v šedé škále - způsob lze zvolit dle potřeb 
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snímaného objektu. Smyslem je jasná a přehledná vizualizace rozložení povrchových teplot 

na objektu.  

V dnešních kvalitních termokamerách se používají téměř výhradně IR senzory ve 

formě čipů –  bolometry (zobrazen na obr. č.14) 

 
               Obr. č. 14 - IR senzor – bolometr [19] 

Bolometry jsou senzory pro bezdotykové měření teploty pracující na principu 

pyrometrie - měření celkového vyzářeného tepelného výkonu prostřednictvím infračerveného 

záření. Tvoří tak alternativu k ostatním senzorům pro bezdotykové měření teploty, 

infratermočlánky, pyroelektrické senzory a fotonové snímače. Častěji se však bolometry 

vyskytují v podobě integrovaných obvodů obsahující uspořádání několika desítek, stovek 

nebo i tisíců bolometrů do matice, obecně označované jako mikrobolometry. Využívají se 

nejčastěji pro potřeby termovize, tzn. infračerveného snímání obrazu předmětů s následnou 

možností měření nebo detekce jejich teploty. Struktura jednoduchého bolometru je zobrazena 

na obr. č. 15. Infračervené záření dopadá na absorpční vrstvu senzoru tvořenou zlatou fólií, 

která pohlcuje až 95% záření. To ohřívá teplotně vodivý povrch i nosník. Na spodní straně 

nosníku je napařený meandr odporové dráhy, jejíž odpor se mění lineárně s teplotou [19]. 

 
                               Obr. č. 15 - Provedení jednoduchého bolometru [19] 
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5.2 Využití termovize 

5.2.1 Termovize ve stavebnictví 

Termografie ve stavebnictví umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot 

na povrchu stavebních konstrukcí a používá se jí pro určení míst v obvodovém plášti, kterými 

dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku 

nesprávného provedení spár a styků (zobrazeno na obr. č.16). Umožňuje stanovit tepelně 

technické vlastnosti obvodových plášťů budov a používá se jí při zjišťování skrytých vad 

staveb.  

Termografická měření ve stavebnictví lze provádět v závislosti na klimatických 

podmínkách, zpravidla od listopadu do března. 

Vedle kontroly úniků tepla obálkou budov lze pomocí termokamery vyhledávat např. 

místa s rizikem tvorby alergenních plísní  (termokamera a vlhkostní sonda) 

tepelně izolačních vlastností rozvodů tepla 

úniky teplonosného media podlahového vytápění 

Na termovizním snímku jsou teplotám přiřazeny barvy dle teplotní škály Každý 

snímek obsahuje celé barevné spektrum, kdy nejchladnějšímu místu na snímku je přiřazena 

černá barva a nejteplejšímu místu barva bílá [18]. 

 
                                  Obr. č. 16 - Kontrola úniku tepla pomocí termovize [18] 
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5.2.2 Termovize v průmyslu 

V průmyslu je kladen velký důraz na maximální spolehlivost a bezporuchovost strojů 

a zařízení, kdy stále častěji jsou používány nové metody preventivní údržby ke zjišťování 

stavu výrobní technologie. Měření pomocí termovize umožňuje získat viditelnou informaci o 

rozložení teplot na povrchu snímaného zařízení. Měření se provádí za provozu, bez nutnosti 

odstavení připojených technologií a bez jakéhokoliv vlivu na měřený objekt.  

Příklady použití termovize v průmyslu 

Elektrorozvaděče (stav  spojů a svorek, zatížení transformátorů, izolátorů ) 

Kontrola rozvodů tepla 

Výrobní technologie (stav vyzdívek a izolací pecí) 

Svorky nebo spoje, které jsou v pořádku nemají být teplejší než vodič, na který jsou 

připojeny. Spoje s vyšší teplotou než vodič jsou klasifikovány podle oteplení a naléhavosti 

odstranění závady do čtyř stupňů [17]. 

 
Obr. č. 17 - Tabulka naléhavosti odstranění závad [17] 

 
Obr. č. 18 - Měření elektrického spoje [17] 
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5.2.3 Termovize v bezpečnostní praxi 

Termovizory  

Poskytují reálný obraz, který může být vizuálně sledován, zaznamenáván, případně i 

rádiem přenášen. Pracují na principu citlivého vyhodnocování a rozlišování tepelných 

charakteristik objektů, resp. detekce optického záření, emitovaného vlastními objekty na 

kontrastním pozadí terénu, vegetace apod. Dosahovaná tepelná rozlišovací schopnost 0,05 až 

0,3°C umožňuje zjišťovat a sledovat stacionární i pohyblivé objekty jak v noci tak ve dne ze 

vzdálenosti 8 až 20 kilometrů, špičkové průzkumné prostředky až 60 kilometrů. Nevýhodou 

je částečné snižování dosahu v důsledku nepříznivého počasí, dýmu a prašnosti v 

pozorovaném prostoru. Největší předností termovizních prostředků je jejich zcela pasivní 

provoz, který vylučuje možnost zjišťování jejich činnosti a zaměřování polohy pozorovatelů. 

Podle použité optické části mohou mít různé zorné pole - pro detailní pozorování desetiny 

stupňů a pro přehled desítky stupňů. Jejich mohutný rozvoj v posledních letech se odrazil v 

podstatném snížení rozměrů (250 x 100 x 50 mm), hmotnosti (i méně než 1 kg) a spotřeby. 

Moderní optoelektronické prostředky umožňují sloučit vizuální televizní obraz s 

infračerveným obrazem na jednom displeji [20]. 

Policie ČR zakoupila v roce 2002 pro vrtulníky Bell 412HP tři termovizní komplety 

UltraForce II (zobrazen na obr. č 19) 

 
        Obrázek 19 - Vrtulník Bell 412HP s termovizním kompletem UltraForce II [20] 
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5.3 Termovizní technika 

 Termovizní kamera  

Lze ji využít mimo jiné ke kvalitativnímu určování nepravidelností v obvodových 

pláštích budov. Termovize je určena pro měření v rozsahu teplot -40 až +2000 °C s rozlišením 

až 0,08 °C. Rozlišení snímače je v rozmezí: 160 x 120 bodů až 640 x 512 bodů. Teplotní pole 

je snímáno kamerou vybavenou detektorem záření a pak je zobrazeno černobíle nebo barevně 

na monitoru. Po stranách obrazu jsou pak stupnice umožňující identifikaci konkrétních teplot 

v obraze. Při určování teplot je nutné znát a respektovat emisivitu objektu v daném místě, 

podobně jako u pyrometrů. U černobílých termovizních systémů je režim barevného 

zobrazení teplotního pole nahrazen možností zobrazení jedné nebo dvou vybraných izoterem. 

V současné době vyrábí termografické systémy pracující v těchto pásmech infračervené 

oblasti elektromagnetického spektra [21]: 

NIR (blízké infračervené): vlnová délka 0,9 (popř. 0,4) až 1,9 µm,  

SW (krátkovlnné infračervené): 2 až 3 µm,  

MW (střední infračervené): 3 až 5,5 µm,  

LW (dlouhovlnné infračervené): 7,5 až 13 µm (popř. 8 až µm).  

Dodavatelé termovizních systémů jsou např. firmy InfraTec, Jenoptik, Mikron Instrument 

Copany a další  

 
Obrázek 20 - Termovizní kamera Cantronic 
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6 Detektory kovů 

V posledních letech se objevuje stále více případů, kdy jsou nevinní obyvatelé, 

pacienti, studenti napadeni útočníkem s bodnou, či střelnou zbraní přímo ve školách, 

nemocnicích, restauracích, na úřadech,… Tyto události vedou k tomu, že se detektory čím dál 

tím více používají při výstavbě bezpečnostního systému. Důležitým faktorem však není jen 

použití samostatného detektoru kovů, ale také nasazení vyškoleného personálu, který dokáže 

nebezpečnou situaci zvládnout. Myslím si, že je jen otázkou času, kdy se detektory a 

vyškolený personál – ochranka objeví ve školách, nemocnicích,… 

6.1 Principy funkce detektorů 

6.1.1 Princip vyzařovaných cívek 

Princip vyvažovaných cívek je založen na principu ovlivňování siločar 

elektromagnetického pole kovem. Každý takový detekční systém obsahuje 3 cívky, které jsou 

umístěny ve snímacím senzoru vedle sebe (zobrazen na obr. č. 21). Prostor uvnitř cívek tvoří 

detekční otvor senzoru. Prostřední cívka je vysílač a krajní cívky fungují jako přijímače. 

Vysílač je buzen frekvencí s přesného oscilátoru, čímž vytváří elektromagnetické pole. Na 

přijímacích cívkách je v „klidovém“ stavu indukováno stejné napětí, avšak opačné polarity a 

součet tohoto napětí je roven nule. Tento stav přetrvává, pokud se v magnetickém poli cívek 

nenachází žádný kov. Jakmile je toto pole narušeno, narušení pole způsobuje kovová část 

nebo produkt mající produkt-efekt, dochází k deformaci pole a na přijímacích cívkách se 

objeví napětí, jehož výsledný vektor má amplitudu úměrnou velikosti kovu a fázi závislou na 

typu kovu, který tuto deformaci způsobil. Princip se někdy také označuje jako "2-kanálová 

detekce" a nastavením vyhodnocovací jednotky lze i určit, jaký druh kovu je detekován. Při 

průchodu kovu přes detekční senzor dojde k rozvážení stability mezi jednotlivými cívkami a 

vyhodnocovací jednotka tuto změnu vyhodnotí jako detekci kovu.  

Tento detekční princip dokáže vykompenzovat i produkt-efekt. Standardně jsou cívky 

vyváženy tak, že mezi průběhy napětí na oscilátoru a na přijímačích je 90° fázový rozdíl. 

Tento stav je považován za základní nastavení a není zde zavedena žádná kompenzace 

produkt-efektu. Při prvotní kalibraci senzoru se nechá detektorem procházet produkt ve 

kterém se má detekovat kov. Pokud tento produkt má produkt-efekt, dojde opět podle výše 

uvedeného principu k vytvoření vektoru napětí s amplitudou a fází. Fázový posuv, který 
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detektor v tomto případě vyhodnotí jako hodnotu při produkt-efektu, se přičte nebo odečte od 

standardního fázového rozdílu [22]. 

Princip vyvažovaných cívek má tyto významné vlastnosti: 

 - Detekční princip, umožňující dosáhnout nejlepší citlivosti     

 - Kompenzuje produkt-efekt 

 - Používají jej systémy DSP  

 
Obr. č. 21 - Princip vyvažovaných cívek [22] 

6.1.2 Princip laděné cívky 

Princip laděné cívky je rovněž založen na principu ovlivňování elektromagnetického 

pole kovem. Každý takový systém obsahuje 2 cívky, které jsou umístěny ve snímacím 

senzoru vedle sebe (zobrazen na obr. č. 22). Jedna z cívek je vysílač, druhá funguje jako 

přijímač. Prostor uvnitř cívek tvoří detekční otvor senzoru. Vysílač je buzen konstantní 

frekvencí z přesného oscilátoru a vytváří elektromagnetické pole. Na přijímací cívce se v 

„klidovém“ stavu objeví naprosto stejný průběh jako na vysílači. Tento stav však platí pouze 

do chvíle, než se v elektromagnetickém poli objeví kov, nebo produkt, který má produkt-

efekt. V tomto případě se na přijímací cívce objeví průběh napětí fázově posunutý, přičemž 

velikost fázového posuvu je úměrná velikosti a typu předmětu, který tuto změnu způsobil. 

Vyhodnocovací jednotka pak tyto posuvy vyhodnocuje jako detekci kovů. Frekvence 

oscilátoru se volí s ohledem na detekovaný materiál a na požadovanou citlivost. Princip 

laděné cívky neumožňuje vykompenzovat produkt-efekt. Jeho použití je tedy možné pouze u 

těch materiálů, které produkt-efekt nemají, např. plasty, dřevo, chemikálie, těstoviny. 

    [22] 
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Princip laděné cívky má tyto významné vlastnosti: 

 - Detekční princip, umožňující dosáhnout velmi dobré citlivosti  

 - Nekompenzuje produkt-efekt 

 - Používají jej některé konkurenční systémy       

 
Obr. č. 22 - Princip laděné cívky [22] 

6.1.3 Princip pulsní indukce 

Jedná se o velice progresivní metodu detekce kovů. Princip pulsní indukce je založen 

na principu analýzy odezvy elektromagnetických impulsů. Každý detekční systém, pracující 

na principu pulsní indukce, obsahuje minimálně 1 cívku, která funguje jako vysílač i jako 

přijímač (zobrazen na obr. č. 23). Hlavní rozdíl oproti jiným detekčním principům je ten, že 

cívka není buzena oscilátorem, ale je buzena stejnosměrným napětím. Nejprve cívka funguje 

jako vysílač, tj. na krátký časový okamžik se do ní přivede napětí, čímž se vygeneruje impuls 

elektromagnetického pole. Po uplynutí konstantního časového úseku se cívka přepne do 

režimu přijímače, tj. napětí se vypne a v tomto okamžiku se zkoumá doba přechodového děje 

na cívce. V případě, že se v elektromagnetickém poli cívky nevyskytuje kov, je doba odezvy 

cívky velmi krátká. Jestliže se ale v něm kov nachází, je doba odezvy cívky delší a 

vyhodnocovací jednotka toto vyhodnotí jako přítomnost kovu. Celý děj se periodicky 

opakuje. Řídící elektronika přepíná přijímač a vysílač 5000-krát za vteřinu. Tento detekční 

princip není ovlivňován produkt-efektem. Díky této vlastnosti lze detektory pracující na tomto 

principu použít prakticky všude [22]. 

Detekční princip, umožňující dosáhnout odpovídající citlivost v závislosti od aplikace.

           

Princip pulsní indukce má tyto významné vlastnosti: 
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 - Není ovlivňován produkt-efektem  

 - Velmi malý požadavek na MFA  

 - Používají jej systémy METALARM       

 
Obrázek 23 - Blokové schéma principu pulsní indukce [22] 

MFA (Metal Free Area) 

Aby detektor správně pracoval, musí se při jeho instalaci dodržet některé důležité 

zásady. Je třeba vybrat k instalaci takové místo, kde detektor nebude ovlivňován okolním 

kovem. Je zcela nepřípustné, aby se uvnitř detekčního senzoru vyskytovaly jakékoliv kovy. 

Jelikož se elektromagnetické pole nešíří pouze do prostoru detektoru, ale i do prostoru okolo 

něj, je zapotřebí, aby se i v tomto okolí nenacházely žádné kovy tj. existovala zóna bez kovu-

MFA. Velikost této zóny je dána velikostí a typem detektoru. Pro každý detektor kovů je 

MFA jiná. Největší MFA potřebují systémy pracující na principu vyvažovaných cívek, 

nejmenší MFA pak systémy pracující na principu pulsní indukce [22]. 

Produkt-efekt 

V některých produktech se detekce kovů provádí obtížně, což je způsobeno jejich 

složením. Jelikož všechny detekční principy jsou založeny na ovlivňování 

elektromagnetického pole a toto narušení může způsobit kromě kovové části také jakýkoliv 

vodivý materiál, je jasné, že může dojít k detekování kovu, když elektromagnetickým polem 

senzoru projde např. grafit nebo produkt s vysokým obsahem vody apod. Jestliže se v 

takovém produktu provádí detekce kovů, dochází k ovlivňování detektoru právě jeho 
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složením a v extrémním případě, pokud je produkt-efekt příliš velký, není detekce vůbec 

možná. Detektor se v těchto případech chová tak, že signalizuje přítomnost kovu i když se v 

produktu žádný kov nevyskytuje. 

Kompenzace produkt-efektu: 

Kompenzace produkt-efektu, jako nežádoucího jevu, je možná těmito způsoby: 

softwarovou úpravou signálu při jeho zpracování  

změnou pracovní frekvence vysílací cívky. Platí, že čím menší je pracovní 

frekvence,tím více se zvětšuje potlačení produkt-efektu a naopak.  

Každá kompenzace produkt-efektu má za následek snížení citlivosti detektoru !  

6.2 Citlivost detektoru kovů 

Citlivost se vždy udává v geometrické středu detekčního otvoru, což je nejslabší místo 

každého detektoru kovů. Každý detekční senzor si lze zjednodušeně představit jako 3 cívky 

řazené za sebou (z nichž prostřední pracuje jako vysílač a krajní jako přijímače) a prostor 

uvnitř cívek je detekční otvor, kterým prochází produkt. Směrem od geometrického středu 

detekčního otvoru k povrchu detektoru citlivost roste, dochází totiž  k přibližování se k 

cívkám detektoru. 

 
Obr. č 24 - Určení nejslabšího místa detektoru [22] 

Citlivost je závislá na průřezu detekčního otvoru (zobrazen na obr. č. 24). Čím menší 

je průřez senzoru, tím lze dosáhnout větší citlivosti a naopak, čím větší je průřez senzoru, tím 

citlivost detektoru klesá. Neplatí však lineární závislost této změny! 
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Citlivost se udává ve jmenovitých velikostech (průměrech) kovové kuličky, kterou 

detektor „zachytí“ ve svém nejslabším místě. Kulička je v prostoru homogenní předmět, který 

při průchodu detektorem způsobí konstantní narušení elektromagnetického pole, nezávisle od 

svého natočení. Zatímco předmět jiného tvaru např. drátek, způsobí narušení pole jinou 

velikostí v závislosti na své vlastní poloze (natočení) při průchodu detektorem. V tomto 

případě by citlivost detektoru byla rovněž závislá od polohy (natočení) předmětu, který 

prochází detektorem. U kuličky, jako etalonu citlivosti, tato závislost není. Jakékoliv jiné 

udávaní citlivosti, např. v gramech, je chybné a o skutečné citlivosti detektoru nic neříkající. 

Citlivost musí být stanovena pro 3 druhy kovových předmětů - Fe, non-Fe, S/S. 

Jelikož každý detektor kovů pracuje na principu snímání odezvy magnetického pole, které je 

vytvořeno uvnitř detekčního senzoru, dochází průchodem kovového předmětu tímto polem k 

jeho deformaci. Jinak je pole deformováno feromagnetickým kovem (Fe), jinak neželezným 

kovem např.: hliníkem, mědí apod. (non-Fe) a jinak nemagnetickou nerezovou ocelí (S/S).. 

Největší citlivost je dosažitelná pro železné kovy, pro neželezné kovy a nemagnetickou nerez 

je citlivost menší [22]. 

6.3 Rozdělení dle fyzikálního principu 

indukce vířivých proudů ve vodiči - detekce neferomagnet. kovů (vodič) 

změna orientací magnetických domén (oblastí) – feromagnetické látky 

relativní pohyb magnetu vůči cívce – tvrdá feromagnetika (trvalé magnety) 

6.4 Rozdělení dle způsobu použití 

6.4.1 Ruční detektory 

Používají se pro vyhledávání střelných, bodných a sečných zbraní. Rozhodující pro 

pořízení jsou většinou nižší pořizovací náklady. Síla vyhledávacího signálu je omezena 

z důvodu ochrany případného kardiostimulátoru. Toto omezení snižuje možnost detekce 

malých položek, a znemožňuje detekci na větší vzdálenost. Kývnutí ručním detektorem 

pokryjeme jen malou plochu. Vzdálenost kovového předmětu od cívky je pokaždé jiná. Ruční 

detektory jsou vhodné jako doplněk průchozím detektorům, na určení přesné polohy  

(průchozí detektory neurčují polohu předmětu, maximálně výšku). 
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Ruční detektor kovů DZK 2 – MAX 

Tabulka 4: Detekované předměty a přibližná vzdálenost, kdy detektor zareaguje [15] 

středně velká pistole 140 mm 

mobilní telefon 120 -150 mm 

velký kapesní nůž 120 mm 

hřebík 50 mm 

mince (5 Kč) 70 mm 

Cu drát (1,5 mm2) - 25 mm 25 mm 

 
Obr. č. 25 - Ruční detektor kovů DZK 2 – MAX [15] 

6.4.2 Průchozí (rámové) detektory  

Rámové detektory kovů (zobrazen na obr. č.26) jsou určeny ke kontrole všude tam, 

kde je nutno provádět kontroly osob při jejich vstupu do prostor s vysokými požadavky na 

bezpečnost. Schopnost spolehlivě detekovat nebezpečné předměty i při instalaci dvou a více 

detektorů těsně vedle sebe se uplatní na letištích nebo v jiných velkých objektech, kde je 

nutno zkontrolovat velké množství lidí. Služby detektorů ocení všichni pořadatelé konferencí, 

sportovních utkání, koncertů, výstav i speciálních akcí konaných např. policií či armádou. 

Rámové detektory kovů jsou obvykle osazeny šesti, osmi nebo až 18-ti zónami. Šesti a osmi 

zónové detekční rámy jsou osazeny LED diodami, jejichž světelná signalizace upozorní na 

umístění kovových předmětů v oděvu procházející osoby. 18-ti zónový průchozí detektor 

kovu má vestavěný zobrazovací panel, který zabezpečuje okamžitou vizuální identifikaci. 

Umožňuje přesnou lokalizaci při podezření na zbraň nebo sledované či podezřelé předměty v 
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průchozím prostoru. Sledovaná osoba je spolehlivě skenována od hlavy až k botě. Boční stěny 

detektoru mají zabudovány 18 od sebe oddělených detekčních zón 6 horizontálních 

a 3 vertikální. Každou z těchto zón je možné nastavit dle požadovaných parametrů s ohledem 

na umístění detektoru. V současné době se používají detektory generace II. a III. [23]. 

 
                   Obr. č. 26 - Průchozí detektor [23] 

6.4.3 Stolní detektory kovů 

Používají se pro detekci nástražného výbušného systému v drobných poštovních 

zásilkách. Můžou detekovat baterie, drátky, kovové části rozbušek a spínací kontakty. 

Kvalitnější detektory můžou eliminovat falešné poplachy vyvolané kancelářskými sponkami 

nebo sešívacími sponkami. Obálky se vkládají do horního otvoru a pomocí skluzu vypadnou 

z dolního otvoru – při pozitivním nálezu – signalizace. Mají velkou rychlost detekce, 

jednoduchost obsluhy, cenová dostupnost. Nejsou vhodné pro detekci větších zásilek [24]. 

 
  Obr. 27 - Stolní detektor kovů používaný na poštovní zásilky [24] 

6.4.4 Detektory kovu v tělních dutinách 

Používají se pro detekci malých kovových objektů ukrytých v tělních dutinách - 

orálních, análních a vaginálních (zobrazen na obr. č.29). Anténní souprava pro kontrolu 

análních a vaginálních otvorů je umístěná v křesla, pro kontrolu ústní dutiny je anténní 

souprava umístěna v opěradle. Schopnost detekce zlaté kuličky (od 4mm), klíčku od pout 



 

 45 

(schopny detekovat do 15 cm od senzoru), žiletek, hřebíků a kovových kapslí pro transport 

drog. Použití tohoto detektoru je především při osobní prohlídce ve věznicích,u policie 

a celníků, při vyhledávání zlatých šperků, drahých kovů, mikročipů,…[25]. 

 
Obr. č. 28 - BOSS - Body Orifice Security Scanner [25] 

 
              Obr. č. 29 - Zóny měření [25] 
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7 Závěr 

Technická měření jsou důležitým prvkem v bezpečnostní praxi. Působí především 

preventivně.  

7.1 Přístroje na měření rychlosti 

Dnešní moderní automobily jsou testovány různými nárazovými testy, které mají 

chránit posádku v případě havárie. Při konstrukci automobilů je brán také ohled i na chodce a 

případný střed s ním. I když jsou dnešní vozy doslova napěchovány nejmodernější technikou, 

která hlídá mnoho veličin (od teploty provozní kapaliny, přes vyjetí z jízdního pruhu, až po 

kamerový systém s nočním viděním,…), pořád je automobil řízen lidmi. A lidé nejsou 

dokonalí a dělají chyby. Někdy tyto chyby končí až tragicky. Proto je na místě, těmto 

událostem předcházet. Jako jedno z řešení se jeví měření rychlosti vozidel. Ať už jde o 

pravidelné měření (informační panely v obcích a městech), nebo náhodné (policejní akce 

zaměřené na dodržování povolené rychlosti). 

 Při srovnání radarů na měření rychlosti jsem dle materiálu , které mám k dispozici 

dospěl k závěru, že lépe vychází typ AD9 T. Proto je typ RAMER 7 postupně vyměňován za 

tento typ. Jako největší výhodu spatřuji ještě nižší úroveň vysílacího signálu, což ztěžuje 

možnost odhalení. Také funkční výbava je mnohem pestřejší, než u staršího předchůdce. Ať 

už je to možnost připojení Tablet PC, tak i přímý tisk fotografií přímo na místě. 

Jako ideální se jeví volba laserových radarů, kde přesnost je ještě vyšší než u výše 

zmíněných typů. Také dosah měření je několikanásobně delší, čímž se jeví jako efektivnější. 

Použití laserových radarů chce také jistou zručnost obsluhujícího policisty, neboť ruční 

měření sebou nese vždy určité procento chyb, způsobené roztřesenou rukou. Dnešní technika 

také pokročila o kus dále a tak i přes všechny vyjmenované výhody jsou laserové radary 

dokonce menší, lehčí než stávající RAMER 7 a AD9 T.   

7.2 Termovize 

Termovizní kamery a termovize jako taková hraje v dnešní době důležitou roli, co se 

týče bezpečnosti provozu. Asi největší podíl použití je v průmyslu a stavebnictví, jako 

prostředek na identifikování a hledání problémových oblastí při výrobě. Také je úspěšně 
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rozšířená jako nástroj elektrických kontrol, protože předností je, že se kontrola uskutečňuje 

během normálního provozu bez zásahu do zařízení. Ve stavebnictví umožňuje rychlý a 

bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se jí pro 

určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám. Při 

pravidelných kontrolách jsou případné závady objevované již v počátečním stádiu, což má 

vliv na ekonomiku provozu.  

Důležitá a dá se říci že i nepostradatelná část použití je také v bezpečnostní praxi. 

Termovize se osvědčila jako dobrý pomocník, jak u policie, tak i u armády snad každého 

státu, či republiky. Termovizní systémy umístěné na vrtulnících policii a armádě ušetří při 

hledání podezřelé, či ztracené osoby, skupině osob,…mnoho minut, hodin, dní a také 

umožňuje nasazení menšího počtu osob, zapojených do pátrání. Tím se sníží také náklady.  

7.3 Detektory kovů 

V současné době se bezpečnostní prohlídka osob a jejich zavazadel skládá 

z průchozího detektoru kovů, rentgenu (pro zavazadla), ručního detektoru kovů a někdy i 

z detektoru stopových částic výbušnin. Detektory kovů nejsou schopny detekovat chladné 

zbraně vyrobené z  kompozitů a plastů. Není vyloučeno, že se v budoucnu setkáme i 

s keramickými střelnými zbraněmi. Jedním z řešení je použití personálního rentgenu. Zde 

ovšem někteří odpůrci argumentují porušením práv, soukromí a možným zneužitím. Osobně 

si ale myslím, že při použití pravidel (kontrolu provádí osoba stejného pohlaví, pořízené 

snímky se neukládají, nedochází k očnímu kontaktu obsluhy a rentgenované osoby,…) jsou 

obavy odpůrců zbytečné.  

Detektory používané v bezpečnostní praxi se od sebe liší jednak použitím, ale taky 

cenou a přesností měření, velikostí a váhou. Díky ceně ručních detektorů kovů, která  se 

pohybuje v rozmezí od 2200 Kč do 15000 Kč, jsou tyto detektory hodně využívány. Průchozí 

rámové detektory jsou používány zpravidla na místech velkého shromáždění. Je to dáno 

především pořizovací cenou, která se pohybuje v rozmezí od 120000Kč do 250000 Kč. 

Myslím si však, že to nebude trvat dlouho a rámové detektory, nebo detektory na tomto 

průchozím principu budou u vstupů do metra,  do škol, nemocnic a dalších míst, kde se 

shromažďuje větší počet lidí. K tomuto závěru mě vedou zprávy ze zahraničí, kde se zdá se 

stává „trendem“ nosit si zbraň do škol, nemocnic,… a pomocí takto propašované zbraně si 

poté vyřizovat účty, či se mstít.  
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