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1  Úvod 

Na českých silnicích ročně zahyne v průměru 1 220 lidí.
1
 Jednou z hlavních příčin 

těchto úmrtí je nedodržování nejvyšší povolené rychlosti. Účinnou prevencí ke snížení počtu 

nehod způsobenými těmito dopravními přestupky může být měření rychlosti automobilů 

subjekty k tomu oprávněnými. 

V úvodu této bakalářské práce se zabývám nejaktuálnějšími statistikami Ministerstva 

dopravy a Policie České republiky v počtu dopravních nehod a jejími hlavními příčinami, 

a dále subjekty, které jsou ze zákona oprávněny k měření rychlosti automobilů na pozemních 

komunikacích. 

Cílem této práce je technický popis principů a způsobů vyhodnocování měření 

různých typů měřidel, technickými prostředky využívaných Policií České republiky 

k provádění měření a analýzou podmínek, které tato měření mohou ovlivnit. 

                                                 
1
 Vyplývá ze statistik od roku 2000 do roku 2010. 
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2  Rešerše literatury 

TUREČEK, Jaroslav et al. Policejní technika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 316 s. 

ISBN 978-80-7380-119-9. 

Kniha se zabývá veškerými technickými prostředky používanými příslušníky všech 

útvarů Policie České republiky, včetně techniky, týkající se měřením rychlosti. 

DOLANSKÝ, Tomáš. Lidary a letecké laserové skenování. Ústí nad Labem: Acta 

Universitatis Purkynianae 99, 2004, 100 s. ISBN 80-7044-575-0. 

Tato publikace vznikla ve snaze přiblížit technologie lidarů odborné veřejnosti 

a pokud možno shrnout do jediné knížky znalosti o teoretických principech, variantách 

konstrukce a možnostech použití v praxi. 

RAMET C.H.M. A.S. KUNOVICE. AD9: Návod k obsluze. R308 391CZ. 

Kunovice, 2006. 

Nepublikovaný dokument, který je dodáván pouze při zakoupení měřiče rychlosti řady 

AD9 vyráběným firmou RAMET C.H.M. a.s. V tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jak 

souhrnné informace, které platí pro všechny typy radarových měřičů rychlosti, tak i specifické 

informace popisující jednotlivé typy zařízení. 
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3  Bezpečnost silničního provozu v České republice 

Bezpečnost silničního provozu se týká všech občanů České republiky a na jejím 

zvyšování se také musíme všichni patřičně podílet. Počty smrtelných úrazů zůstávají 

při dopravních nehodách v České republice stále nepřijatelně vysoké a závažnost nehod 

je vyšší než evropský průměr. 

Pro nápravu současného stavu je využíván koordinovaný přístup v oblasti represe 

i prevence, které zahrnují pravidelné bezpečnostní akce Policie České republiky (dále jen 

Policie ČR), preventivní činnost BESIPu,
2
 vydávání Národní strategie bezpečnosti silničního 

provozu Ministerstvem vnitra a přijetí některých nutných změn v právní úpravě provozu 

na pozemních komunikacích. 

Základním právním předpisem, upravující bezpečnost silničního provozu, je zákon  

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále 

jen zákon o silničním provozu). Zákon upravuje práva a povinnosti účastníků provozu 

na pozemních komunikacích, pravidla provozu na pozemních komunikacích, úpravu a řízení 

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

působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie ČR ve věcech provozu na pozemních 

komunikacích. 

Policie ČR pořádá v průběhu roku vždy několik akcí zaměřených na bezpečnost 

silničního provozu. Patří mezi ně akce pravidelné (například ty, které souvisí se zářijovým 

nástupem dětí do škol po letních prázdninách) a akce nepravidelné. O nepravidelných 

dopravně bezpečnostních akcích se řidiči dozvědí zpravidla maximálně několik dní předem, 

někdy bývá zveřejněno i zaměření akce. Nejčastěji jsou tyto akce orientovány na kontrolu 

dodržování předepsané rychlosti, technický stav vozidel, používání bezpečnostních pásů  

a řízení pod vlivem alkoholu. 

Zlepšováním bezpečnosti silničního provozu, zejména formou prevence, je pověřeno 

oddělení BESIP, které je integrální součástí Ministerstva dopravy. Mezi jeho aktuální hlavní 

témata patří: 

 používání bezpečnostních pásů, 

 používání dětských autosedaček, 

 dodržování maximální povolené rychlosti, 

                                                 
2
 Akronym BEzpečnost SIlničního Provozu. 
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 dodržování bezpečné vzdálenosti, 

 ohled na rozvíjející se cyklistickou dopravu, 

 viditelnost, 

 dopravní výchova. [1] [29] 

3.1  Statistika nehodovosti v České republice 

Česká republika se již několik let drží mezi státy s nejhoršími výsledky v oblasti 

dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích, v některých obdobích byla dokonce 

na posledním místě databáze dopravních nehod zpracovanou organizací OECD.
3
 

Mezinárodní porovnání vycházející z oficiálních materiálů OECD a Evropské unie, 

obsahující data za rok 2009, dokazují nepříznivé postavení České Republiky v počtu 

usmrcených osob vztažené na počet obyvatel. V roce 2009 připadalo na 1 milion obyvatel 

86,1 usmrcených osob, což nás řadí na 7. nejhorší místo z 29 hodnocených států. V rámci 

evropských zemí je na tom hůře už jen Lucembursko, Polsko a Řecko. Na druhém konci 

tabulky pak je Velká Británie s 37,8 usmrcenými na 1 milion obyvatel. Dostat se na úroveň 

Velké Británie by znamenalo snížit počet usmrcených osob minimálně na polovinu. Tabulku 

přikládám v příloze č. 1. 

Od roku 2000 do roku 2010 zemřelo na českých silnicích celkově 13 430 řidičů (viz 

tabulka č. 1), což je v průměru 3,7 usmrcených životů za den. V loňském roce 2011 šetřila 

Policie ČR celkem 75 137 nehod, při kterých bylo 707 osob usmrceno, 3 092 těžce zraněno  

a 22 519 zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda dopravní policií na místě nehody je  

4 628,08 mil. Kč. 

                                                 
3
 The Organisation for Economic Co-Operation and Development – Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj 
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Tabulka 1: Počet usmrcených osob v období let  2000 až 2010. [18] 

Rok 

Počet usmrcených osob 

Celkem do 24 hodin 

po nehodě 

od 24 hodin do 30 dnů                                      

po nehodě 

2000 1 336 150 1 486 

2001 1 219 115 1 334 

2002 1 314 117 1 431 

2003 1 319 128 1 447 

2004 1 215 167 1 382 

2005 1 127 159 1 286 

2006 956 107 1 063 

2007 1 123 99 1 222 

2008 992 84 1 076 

2009 832 69 901 

2010 753 49 802 

 

Na prvním místě nejčastějších hlavních příčin dopravních nehod je již dlouhodobě 

plné nevěnování řízení vozidla řidičem (viz tabulka č. 2), po němž následuje nepřizpůsobení 

rychlosti stavu vozovky, kterému však bohužel patří prvenství v počtu usmrcených osob. 

Tabulka 2: Deset nejčastějších příčin nehod za rok 2011. [5] 

Pořadí Nejčastější příčiny nehod řidičů motorových vozidel za rok 2011 Počet nehod 

1 řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 13 084 

2 nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 6 211 

3 nesprávné otáčení nebo couvání 5 744 

4 nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 5 719 

5 jiný druh nesprávné jízdy 5 019 

6 nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 4 205 

7 nezvládnutí řízení vozidla 3 703 

8 nedání přednosti upravené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě ! " 3 508 

9 vjetí do protisměru 2 317 

10 vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 2 045 

 

 Mezi deset nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel pro rok 2011 se 

pak na prvním místě umístilo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky. 

[5] [18] 
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3.2  Statistika dopravních přestupků v České republice 

Podle souhrnné zprávy dopravních přestupků a trestných činů, zpracované 

Ministerstvem dopravy, se na prvním místě z deseti nejčastějších porušení zákona za rok 2010 

stalo překročení předepsané rychlosti v obci o méně než 20 km.h
-1

 (viz Graf č. 1). Celkově se 

pak překročení předepsané rychlosti na dopravních přestupcích podílelo 36 procenty. [6] 

 

 

 

Graf 1: 10 nejčastějších porušení zákona v procentech [6] 
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4  Právní předpisy upravující měření rychlosti automobilů 

Překročení předepsané rychlosti řidiči, jak již ze statistik vyplývá, je na českých 

silnicích nejčastějším dopravním přestupkem. Nepřiměřená rychlost byla a je dlouhodobým 

problémem, který se dá řešit různými způsoby. Jedním z nich je měření rychlosti automobilů. 

4.1 Měření rychlosti Policií České republiky 

Měření rychlosti vozidel je upraveno v ustanovení § 79 písm. a) zákona o silničním 

provozu, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s odstavcem 1 je k měření rychlosti vozidel 

oprávněna Policie ČR a obecní policie, přičemž obecní policie tuto činnost vykonává 

na místech určených Policií ČR a postupuje v součinnosti s Policií ČR. [11] [29] 

4.2  Měření rychlosti obecní policií 

Oprávnění obecní policie měřit rychlost vozidel bylo do zákona o silničním provozu 

včleněno zákonem č. 411/2005 Sb. s účinností od 1. července 2006. Po nabytí účinnosti 

zákona 133/2011 Sb., kterým se mění zákon o silničním provozu, tj. od 1. srpna 2011, není 

měření rychlosti obecní policií podmíněno označením měřeného úseku přenosnými 

dopravními značkami „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“, respektive konec tohoto úseku dopravní 

značkou „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. 

Zákonem zde není blíže specifikováno, v čem má součinnost obecní policie 

s Policií ČR při měření rychlosti spočívat. Nelze např. dovodit, zda-li na místě, kde obecní 

policie provádí měření, by měl být přítomen rovněž příslušník Policie ČR. [11] [29] 

4.3  Měření rychlosti Vojenskou policií 

Vojenská policie ve smyslu § 3 písm. h) zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, 

ve znění pozdějších předpisů, dohlíží nad bezpečností provozu vozidel ozbrojených sil 

a nad bezpečností provozu ostatních dopravních prostředků ve vojenských objektech. Z toho 

lze tedy dovodit, že je oprávněna i k měření rychlosti vojenských vozidel a ve vojenských 

objektech (pojem „vojenský objekt“ je vymezen v zákoně č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 

silách České republiky) i k měření rychlosti vozidel ostatních. [11] [27] 
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4.4  Měření rychlosti soukromoprávními subjekty 

Bez zákonného zmocnění nelze přenést oprávnění k měření rychlosti vozidel na jiné 

než výše tři vyjmenované subjekty. V poslední době však narůstají případy, kdy si jednotlivé 

obce najímají soukromé společnosti na měření rychlosti vozidel. Takovýmto posledně 

známým případem je kauza města Prostějov. Zde proběhl státní odborný dozor Ministerstva 

dopravy, který jednoznačně konstatoval, že soukromá firma nemůže měřit rychlost a nakládat 

s daty z radarů. 

Získávání důkazních prostředků pro dokazování v rámci řízení o přestupku, a vůbec 

vedení celého přestupkového řízení, musí být přísně v souladu s platným zněním zákona  

č. 200/1990 Sb.,o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích)  

a se správním řádem, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy (např. zákon  

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů). To především 

znamená, že při zjišťování a dokumentování přestupků musí být záznamová zařízení 

pro měření rychlosti obsluhována výlučně subjektem oprávněným k provádění měření 

rychlosti vozidel. Vedení řízení o přestupku pak náleží výhradně příslušnému správnímu 

orgánu. Projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích je výkonem státní správy a dle § 124 odst. 5 písm. j) zákona o silničním 

provozu je svěřeno obecním úřadům obce s rozšířenou působností. Tento, ani jiný zákon, 

nestanoví např. možnost přenesení plnění úkolů správního orgánu na soukromoprávní subjekt. 

Řada měst se však nařízení snaží vyhnout tím, že si radary od soukromé firmy pouze 

pronajme a jejich provoz zajistí příslušná obecní policie a na ni v návaznosti odbor dopravy. 

[8] [11] [13] [29] 

4.5  Měření rychlosti radary 

Každý radar, který je použit k měření rychlosti automobilů, musí odpovídat zákonu  

č. 505/1990 Sb., o metrologii a jeho prováděcím vyhláškám (dále jen zákon o metrologii). 

Radary jsou v České republice schvalovány s jednotnou odchylkou ± 3 km.h
-1

, pokud je 

naměřená rychlost do 100 km.h
-1

, respektive ± 3 % při rychlostech nad 100 km.h
-1

. 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
-1

, ukáže jeden radar rychlost 47 km.h
-1

 a jiný 53 km.h
-1

. 
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Překročení rychlosti 50 km.h
-1

 lze tedy považovat za spolehlivě prokázané až tehdy, zobrazí-li 

se na radaru rychlost 54 km.h
-1

 a vyšší. 

Radary musí být pravidelně ověřovány. Dobu platnosti ověření na jeden rok stanovuje 

vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla 

podléhající schválení typu, ve znění pozdějších změn. Přesnost měření musí být garantována 

po celou dobu tohoto ověření. Radar musí být také opatřen úřední značkou, která je v případě 

ověření radaru autorizovaným metrologickým střediskem tvořena modrým nalepovacím 

štítkem se symbolem českého lva, písmenem K, číslem 22 a posledním dvojčíslím roku 

ve kterém bylo ověření provedeno (viz obrázek č. 1).
4
 [4] [30] [31] 

 

 

Obrázek 1: Úřední značka ověřeného radaru [foto: Autor] 

                                                 
4
 V případě ověření v ČMI je značka tvořena červeným nalepovacím štítkem se symbolem českého lva, písmeny 

CM, číslem organizační jednotky ČMI, která ověření provedla a posledním dvojčíslím roku ve kterém bylo 

ověření provedeno. 
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5  Technologie používané při měření rychlosti 

Na českých silnicích se můžeme setkat se zařízeními, využívajícími různé technologie. 

Mezi nejběžněji používané rychloměry bezesporu patří radarové a laserové měřiče. Velmi 

rychle se také rozšiřují tzv. úseková měření. 

5.1  Radarové měření 

Radarové měřiče rychlosti pracují na principu změny frekvence elektromagnetického 

záření při relativním pohybu zdroje záření nebo pozorovatele. Tento jev byl objeven a také 

pojmenován po Christianu Dopplerovi. Radary mohou pracovat v tzv. X-pásmu (10,49 – 

10,56 GHz), K-pásmu (24,04 – 24,26 GHz) nebo nejčastěji v Ka-pásmu (33,40 – 36 GHz). 

Měřit lze přijíždějící nebo odjíždějící vozidla, případně vozidla v obou směrech současně. 

Schéma měření rychlosti vozidel radarem je zobrazeno na obrázku č. 2. 

Měření rychlosti vozidel radarem je tedy založeno na Dopplerovém principu, 

kdy měřič rychlosti vysílá nepřetržitý nemodulovaný signál nosného kmitočtu, jenž ozařuje 

projíždějící měřené vozidlo. Signál se od vozidla odrazí a je zpětně přijímán a vyhodnocen. 

Kmitočet vysílaného signálu se od kmitočtu signálu odraženého od měřeného vozidla liší  

o hodnotu Dopplerova posuvu, která je přímo úměrná rychlosti měřeného vozidla. [25] 

Matematicky lze tento vztah vyjádřit rovnicí: 

 cos
2





c

fv
fff s
srd  /1/ 

kde: 

fd -  Dopplerova frekvence (rozdíl frekvencí odraženého a vysílaného signálu) [Hz] 

fr -  frekvence odraženého signálu [Hz] 

fs -  frekvence vysílaného signálu [Hz] 

v - rychlost měřeného vozidla [m.s
-1

] 

c -  rychlost světla [m.s
-1

] 

α -  úhel mezi osou anténního svazku měřiče rychlosti a vektorem rychlosti (směr 

jízdy) měřeného vozidla [°]. 
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Úpravou uvedené rovnice můžeme vyjádřit rychlost: 

 
cos2 




s

d

f

fc
v  [m.s

-1
] /2/ 

kde: 

Frekvence fs = 34,0 nebo 34,3 GHz
5
 

Rychlost světla c = 2,9973 . 10
8
 m.s

-1
 

Úhel α = 22° 

 

Obrázek 2: Schéma měření rychlosti vozidel radarem [25] 

5.2  Laserové měření 

Technologie používaná laserovými měřiči rychlosti je uváděna v souvislosti 

s termínem LIDAR, proto se můžeme setkat s měřiči obecně nazývanými „lidary“. Tento 

pojem je však  akronymem z anglických slov „Light Detection And Ranging“ (dále jen lidar). 

Laserové měřiče rychlosti jsou složeny z řídícího počítače, lidaru a digitálního 

fotoaparátu. Lidar vysílá stovky lidskému oku neviditelných infračervených světelných 

impulsů za vteřinu v jednou paprsku. Impulsy jsou při dopadu na měřené vozidlo odraženy 

zpět a zachyceny optickou soustavou přístroje. Z časového zpoždění impulsů se vyhodnotí 

vzdálenost vozidla od přístroje a z rozdílné vzdálenosti mezi po sobě následujícími impulzy 

získáme rychlost měřeného vozidla. [3] [9] [17] 

                                                 
5
 Ka-pásmo, ve kterém pracují radary používané Policií ČR 
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5.2  Úsekové měření 

V případě úsekových měření se jedná o systém kamer zaznamenávajících vjezd 

a výjezd vozidla z měřeného úseku. Princip měření prakticky spočívá ve výpočtu průměrné 

rychlosti ze známých veličin. Od okamžiku zahájení měření běží odpočet času a po ujetém 

úseku měřič rychlosti spočítá průměrnou rychlost, která se stane součástí záznamu. Ukázku 

úsekového měření můžeme vidět na obrázku č. 3. 

 

Obrázek 3: Ukázka měření rychlosti v úseku [26] 

Vozidlo při průjezdu měřeným úsekem detekují dvě kamery, které jsou od sebe 

vzdáleny např. 100 m. Každá kamera zaznamená čas detekce a registrační značku vozidla  

a údaje pošle do řídící jednotky. Průměrná rychlost vozidla se pak vypočítá podle časového 

rozdílu detekcí. 

Matematicky lze tento vztah vyjádřit rovnicí: 

 t

s
v  6,3

 /3/ 

kde: 

v -  průměrná rychlost vozidla [m.s
-1

] 

s -  délka měřeného úseku [m] 

t -  čas, za který vozidlo měřeným úsekem projede [s]. 

S podobným principem měření se můžeme setkat také u mobilních videosystémů 

značky POLCAM, kterými jsou vybaveny policejní vozy Volkswagen Passat. O těchto se více 

zmiňuji v kapitole 8. [7] 
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5.3  Ostatní měření 

Mezi další možné způsoby měření vozidel můžeme zařadit stacionární měření, 

která využívají výhradně městské (obecní) policie. Princip měření je velice jednoduchý. 

V měřeném úseku se pod povrchem silnice nacházejí tři tlakové senzory, umístěné v 16 mm 

široké a 25 mm hluboké drážce, které jsou od sebe vzdáleny zhruba 1 m. Na konci měřeného 

úseku se nachází odolná schránka s měřícím zařízením, kamerou a bleskem. Měřící zařízení 

z impulsů vyvolanými projíždějícími osobními nebo nákladními vozidly vypočítá průměrnou 

rychlost. Pokud řidič stanovený limit rychlosti překročí, kamera ho zaznamená společně 

s registrační značkou, rychlostí, datem a časem přestupku. 

Méně častým způsobem měření rychlosti je pak měření za použití světelné závory. 

Tato závora v měřeném úseku vysílá napříč silnicí minimálně dva úzké světelné paprsky, jenž 

jsou od sebe vzdáleny 1 m. Na konci úseku se nachází řídící jednotka, která vypočte 

průměrnou rychlost ze známých veličin a přestupek je zaznamenán kamerou. [2] [7] [25] 
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6  Měřiče rychlosti používané Policií České republiky 

V současné době má Policie ČR k dispozici celkem 315 zařízení k měření rychlosti 

(viz tabulka č. 3). Mezi nejrozšířenější prostředky pro měření rychlosti vozidel patří radary, 

jimiž bude v této bakalářské práci věnována zvýšená pozornost. 

Tabulka 3: Počet zařízení používaných k měření rychlosti vozidel
6
 [tabulka: Autor] 

Typ zařízení Název 
Počet zařízení 

v používání 

Radarové měřiče rychlosti 

Ramer 7 CCD 68 

AD9 C 40 

AD9 T 3 

Ramer10 C 3 

Laserové měřiče rychlosti 
LTI 20-20 UltraLite Micro 

Digi-Cam 
99 

Videokamera pro měření rychlosti 

(instalováno ve služebních vozidlech) 

PolCam PC2006 86 

Gesig Travimo 16 

6.2  Radarové měřiče rychlosti 

Policie ČR používá několik typů radarů značky Ramer vyráběných českou společností 

Ramet C.H.M a.s., která s českou vládou spolupracuje již několik desítek let. Za tuto dobu 

dokázala vyvinout radary, které ve světě nemají konkurenci. Jedním z prvních typů 

používaných Policií ČR je radar Ramer 7 CCD. [4] 

6.2.1  Ramer 7 CCD 

Patří mezi již nevyráběný a v dnešní době poněkud zastaralý produkt. Stále však slouží 

pro potřeby Policie ČR, a to pro kontrolu a pro měření rychlosti dopravních prostředků všeho 

druhu. Postupně je nahrazován modernějšími radary řady AD9 a Ramer10. Radar AD9 je, 

stejně jako jeho starší předchůdce, vyráběn v několika verzích. 

                                                 
6
 Stav k 1.3.2012 
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6.2.2  AD9 T 

Tato verze radarového měřiče rychlosti se používá k co nejširšímu využití za všech 

dopravních podmínek. Zařízení je baleno do dvou kovových kufrů. Samostatně je dodáván 

napájecí blok v kovovém obalu a stativ v papírové krabici. Celou sestavu můžeme vidět na 

obrázku č. 4. Blokové schéma zařízení AD9 T najdeme v příloze č. 2. 

 

Obrázek 4: Sestava AD9 T v kovových přepravních obalech [20] 
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Celé zařízení se skládá z následujících položek: 

 Kufr BM 

» Měřící blok AD9 

 Řídící počítač AD9/RP 

 Radarová hlava 

 Kamera AD9 T 

 Kufr s příslušenstvím 

» Displej AD9 T 

» Reflektor 

» Filtr červený 

» VF Simulátor 

» Propojovací kabely 

» Nabíječka 

» Štětec na optiku 

» Dvoumetr skládací dřevěný 

» Návod k obsluze AD9 

 Napájecí blok 

» Měnič blesku 

» Baterie 

 Stativ 

Měřící blok AD9 tvoří kompaktní celek, který se skládá z radarové hlavy, digitální 

kamery a z řídícího počítače. Na horní straně měřícího bloku jsou zakreslena mířidla, pomocí 

kterých se zaměřuje úhel podle druhu měření (z pravé nebo z levé strany vozovky). 

Radarovou hlavu tvoří mikrovlnný vysílač, přijímač a anténa s radioprůzračným krytem. 

Provedení hlavy je navíc prachotěsné a vodotěsné. Digitální kamera může být podle 

provedení černobílá nebo barevná o vysoké rozlišovací schopnosti, sloužící ke snímání 

obrázků. Nastavení clony a ostření je provedeno motoricky řízeným objektivem. Nastavení 

ohniskové vzdálenosti se provádí ručně pomocí nastavovacího kroužku objektivu. Digitální 

kameru s radarovou hlavou můžeme vidět na obrázku č. 5. 
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Obrázek 5: Radar AD9, digitální kamera, radarová hlava [foto: Autor] 

Jádrem celého měřícího bloku je řídící počítač, který realizuje veškeré řízení měřícího 

procesu, vyhodnocuje měřící signál, komunikuje s digitální kamerou a měničem blesku  

a ukládá pořízené snímky. S obsluhou komunikuje prostřednictvím displeje s dotykově 

ovládanou obrazovkou (touchscreenem). Jednou z hlavních částí řídícího počítače je měřící 

jednotka, plnící následující funkce: 

 vyhodnocuje, zda přijímaný signál pochází od vozidla, které projíždí oblastí 

měření, 

 vybírá úsek měřeného signálu, jenž je nejvhodnější pro dosažení potřebné 

přesnosti měření rychlosti, 

 určuje směr jízdy měřeného vozidla, 

 vypočítává hodnotu rychlosti jízdy měřeného vozidla, 

 provádí kontrolu věrohodnosti změřené rychlosti, 

 stanoví okamžik pro expozici digitální kamery. 

Řídící počítač je vždy udržován v optimálních podmínkách. Při indikaci teploty menší 

než 0 °C je vnitřní prostor počítače vyhříván a naopak, při indikaci teploty vyšší než 35 °C se 

vnitřní prostor počítače chladí ventilátorem. Pro přenos obrázků pořízených během měření 

na paměťové médium je počítač vybaven standardním konektorem USB (viz obrázek č. 6). 
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Obrázek 6: Zadní panel řídícího počítače [foto: Autor] 

Při měření rychlosti za snížených světelných podmínek lze použít reflektor blesku, 

který je umístěn ve vodotěsném plastovém pouzdře a používá vysokovýkonnou výbojku 

pro dostatečné nasvícení scény (viz obrázek č. 7). Na reflektor lze nasunout červený filtr 

používaný při snímání vozidel na příjezdu, aby nedošlo k oslnění řidiče (možné pouze u verze 

s černobílou kamerou). 

 

 

Obrázek 7: Reflektor blesku s červeným filtrem [foto: Autor] 
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Celé zařízení je pak napájeno pomocí napájecího bloku, jehož součástí je baterie  

o kapacitě 50 A.h a vestavěný měnič blesku, který vytváří nezbytné vysoké napětí 

pro reflektor blesku. Doba provozu na plně nabitou baterii bez použití blesku je cca 8 hodin. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, verze AD9 T má několik způsobů využití. Jedním z nich 

je umístění měřicího bloku na kraj vozovky, jenž je upevněn na stativu. Tato varianta 

je obecně známá jako „trojnožka“ (viz obrázek č. 8). Tímto způsobem lze měřit přijíždějící 

nebo odjíždějící vozidla. 

 

Obrázek 8: AD9 T v provedení na stativu [foto: Autor] 

Měřící blok lze umístit i na jiné držáky než stativ. Alternativou je speciálně upravené 

plato v zavazadlovém prostoru služebního vozidla s vyznačenými otvory pro upevnění. Tímto 

způsobem lze měřit ze stojícího služebního vozidla s otevřenými dveřmi zavazadlového 

prostoru (viz obrázek č. 9). 
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Obrázek 9: Alternativní upevnění měřícího bloku AD9 T [20] 

Poslední možností využití měřícího bloku AD9 T je jeho umístění do skříně na sloup, 

čímž prakticky vznikne stacionární varianta měření (viz obrázek č. 10). Tato varianta 

je určená pro pevnou zástavbu v místech, kde se vyskytuje trvalé nebezpečí překračování 

nejvyšší povolené rychlosti. Blokové schéma zařízení nalezneme v příloze č. 3. Pro zvýšení 

efektivity lze použít několik skříní, které se umístí do problémových úseků a měřící blok se 

nainstaluje jen do jedné z nich. Ostatní skříně zůstanou prázdné a řidič neví,  

ve které skříni se zrovna měřící blok nachází. Velkou nevýhodou tohoto typu měření rychlosti 

je, že se přestupek neprojednává na místě. Záznamové zařízení vytvoří po dobu měření 

desítky, možná stovky záznamů o přestupcích, jenž se zasílají správnímu orgánu. Správní 

orgán vyzve provozovatele vozidla k podání vysvětlení a zde je kámen úrazu v podobě právní 

kličky. Řidič se při situaci, kdy ze záznamu není zcela zřetelně prokazatelné, že skutečně 

v době spáchání přestupku řídil vozidlo, odkáže na § 60 zákona o přestupcích, kde je 

uvedeno: „Každý je povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého 

oznámení o přestupku; podání vysvětlení může být odepřeno, jestliže by takovým osobám nebo 

osobám jim blízkým hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin nebo by 

porušily státní nebo služební tajemství anebo zákonem výslovně uloženou nebo uznanou 

povinnost mlčenlivosti.
7
“ [19] [20] [28] 

                                                 
7
 Citováno dne 20.02.2012 
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Obrázek 10: AD9 T ve stacionární variantě [20] 

6.2.3  AD9 C 

Tato verze radarového měřiče rychlosti se vyznačuje maximální mobilitou. Celé 

měřící zařízení je zastavěno do služebního vozidla a umožňuje navíc měření za jízdy. Blokové 

schéma AD9 C nalezneme v příloze č. 4. Radarový měřič se skládá z dílů zabudovaných 

přímo ve vozidle a z dílů, které jsou uloženy v přepravním kufru: 

 Přepravní kufr 

» Kamera AD9 C 

» Displej AD9 C 

» Paměťové médium 

» Šestihranný klíč 8 

» Štěteček pro optiku 

» Dvoumetr skládací 

» Návod k obsluze AD9 

 Díly trvale zastavěny do vozidla 

» Radarová hlava 

» Řídící počítač AD9/RP 

» Měnič 

» Baterie 
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» Upravené relé 

» Sada kabelů 

» Reflektor 

V přední masce služebního vozidla se nachází radarová hlava, mezi řidiči lidově 

nazývaná „bradavice“, kterou můžeme vidět na obrázku č. 11. Radarovou hlavu lze podle 

způsobu měření na vozovce natáčet do pravé nebo levé krajní polohy. 

 

Obrázek 11: Přední maska vozidla s radarovou hlavou [22] 

Na palubní desce v kabině služebního vozidla se nachází digitální kamera, upevněná 

na pohyblivém držáku. Ten slouží k nastavení úhlu kamery podle typu snímání z pravé nebo 

levé části vozovky. Komunikace s řídícím počítačem může být zajištěna pomocí dotykového 

displeje umístěného vedle kamery na palubní desce nebo modernějším tabletem PC, 

nabízejícím obsluze ještě větší variabilitu co se ovládání a použití tohoto zařízení týče. 

Kabinu vozu se zabudovanou výbavou můžeme vidět na obrázku č. 12 a 13. 

 

Obrázek 12: Digitální kamera za předním sklem služebního vozu [15] 
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Obrázek 13: AD9 C s Tabletem PC [15] 

Za snížených světelných podmínek se používají dva typy reflektorů blesku, a to podle 

typu umístění. Jednou z variant je zabudování reflektoru do přední masky služebního vozidla, 

druhá varianta je pak použití reflektoru s magnetickým držákem, který se umístí na střechu. 

Řídící počítač s měničem a s baterií najdeme v zavazadlovém prostoru. 

Jak již bylo řečeno v úvodu této podkapitoly, se zařízením AD9 C lze provádět měření 

také za jízdy. V tomto režimu měření se na minimálně třech pořízených fotografiích vyskytuje 

údaj o rychlosti služebního vozidla, čas a datum měření a sledované vozidlo, které bylo 

měřeno v neměnné bezpečné vzdálenosti po dobu minimálně 10 sekund. Svým způsobem 

měření se jedná o pomyslného předchůdce systému PolCam, využívající při dokumentaci 

překročení nejvyšší povolené rychlosti sledovaného vozidla videozáznam. 

Radarové měřiče typu AD9 T a AD9 C se od sebe, co se týče principu radarového 

měření a technických parametrů, moc neliší. Měřiče jsou odolné proti: 

 Mechanickým rázům a pádům z výšky 5 cm. 

 Sinusových vibrací v rozmezí od 10 Hz do 150 Hz při zrychlení 20 m.s
-1

. 

 Relativní vlhkosti: 95 % bez kondenzace. 

 Pracovní teplota: -10 °C až +60 °C. 

 Mimo provoz: -25 °C až +70 °C. 

Seznam základních technických parametrů můžeme vidět v tabulce č. 4. Kompletní 

seznam technických parametrů pak najdeme v příloze č. 5. [19] 
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Tabulka 4: Technické parametry radaru AD9 [21] 

Technické parametry   

Vysílací kmitočet 34,3 GHz, 34,0 GHz 

Vysílací výkon 0,3 mW, max. 2 mW 

Šířka svazku antény 5º 

Odklon osy svazku antény od směru jízdy 

měřených vozidel 
22º 

Maximální vzdálenost měřeného objektu 60 m (4 jízdní pruhy) 

Volba dosahu měření 60 m, 30m, 20 m 

Způsob měření podle typu zástavby   

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

bez radaru 
měřením vlastní rychlosti (jen za jízdy) 

sledování vozidla (pouze u typu AD9 C)  

Přesnost měření rychlosti   

do 100 km.h
-1

 ± 3 km.h
-1

 

nad 100 km.h
-1

 ± 3 % 

 

6.2.4  Ramer10 C 

Ramer10 C patří mezi nejnovější radary v rukách Policie ČR. Mezi hlavní novinky 

patří možnost vytváření videozáznamu a automatické rozpoznávání značek. Tyto funkce 

umožňují zaznamenání dopravního přestupku na video a porovnání registrační značky  

s databází hledaných vozidel. Tento přídavný programový modul lze však také připojit 

k softwaru předchozího modelu AD9 C. Další novinkou je zabudovaný GPS modul, který 

dokáže přesně identifikovat místo měření. 

Mezi další klady při porovnání s předchozím modelem AD9 C patří: 

 zvýšená klimatická odolnost, 

 rozšířená teplotní odolnost, 

 nižší hmotnost napájecího bloku, 

 integrovaný nabíječ baterie v napájecím bloku, 

 nižší energetická spotřeba, 

 zvýšená doba provozu (až 13 hodin bez blesku), 

 možnost připojení xenonového nebo infračerveného blesku, 
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 nový operační systém pro větší stabilitu a rychlost spuštění, 

 clonová automatika pro kvalitnější pořizování dokumentace. [14] [23] 

6.3  LTI 20-20 UltraLite Micro Digi-Cam 

Tento laserový měřič rychlosti obecně nazývaný „lidar“ je velmi přesné zařízení 

ve tvaru pistole vyráběné americkou společností Laser Technology, Inc. (viz obrázek č. 14). 

Lidar je schopný změřit vozidlo na vzdálenost až 1 000 m. Typicky se zaměřuje na registrační 

značku vozidla, případně na světlomety. Pro prokázání přestupku se však měří na vzdálenost 

dosahu záznamového zařízení, které vozidlo vyfotografuje (optimálně 80 – 150 m). Mezi 

hlavní výhody lidaru patří jeho univerzálnost. Lze např. měřit odděleně vozidla jedoucí 

souběžně po víceproudé silnici. Rovněž mohou fungovat také jako velmi přesné měřiče 

vzdálenosti. Toho lze využít například při rekonstrukcích dopravních nehod. Základní 

technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 5. [10] [25] 

 

Obrázek 14: Měření s UltraLite Micro Digi-Cam [7] 

 

Tabulka 5: UltraLite Micro Digi-Cam – základní technické parametry [7] 

Základní technické parametry 

Frekvence impulsů 125 Hz 

Rozsah měření rychlosti 0 - 320 km.h
-1

 

Přesnost měření rychlosti ± 2 km.h
-1

 

Dosah laseru 15 - 1000 m 

Dosah záznamového zařízení 50 - 200 m; optimálně 80 - 150m 

Kapacita paměti 750 - 1500 záznamů 
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6.4  PolCam PC2006 

Poslední relativní novinkou ve výbavě Policie ČR je měřící zařízení typu PolCam 

PC2006 od polského výrobce PolCam Systems, který postupně nahrazuje starší typ systému 

Gesig Travimo (viz obrázek č. 15). Policie ČR má k dispozici celkem 86 těchto zařízení  

(70 ve služebních motocyklech a 16 ve služebních vozech). 

PolCam představuje systém kamer, pracujících na principu tzv. úsekového měření. 

V okamžiku zahájení měření stiskem tlačítka běží odpočet času a dráhy. Po ujetém úseku, 

který může obsluha libovolně nastavit od 50 do 999 999 m, se záznam ukončí. Měřič následně 

spočítá průměrnou rychlost měřeného vozidla a ta se stane součástí záznamu. Záznam tvoří 

video sekvenci, ve které jsou uvedeny všechny údaje (datum, čas, rychlost služebního vozidla, 

odečítaný čas i dráha, počet impulsů, údaje GPS, atd.). Kamery jsou umístěny v přední i zadní 

části služebního vozidla, což umožňuje měření před i za služebním vozidlem. 

Spojením tohoto systému se služebními rychlovozy značky Volkswagen Passat R36 

v jeden celek vznikl nejrespektovanější prostředek pohybující se po českých silnicích. 

Při vypnutém omezovači rychlosti dovede vůz dosáhnout rychlosti až 320 km.h
-1

 a nelze ho 

zachytit žádným detektorem radaru, protože zařízení nevysílá žádný paprsek. [12] [24] 

 

Obrázek 15: PolCam PC2006 ve služebním vozidle [16] 
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7  Měření radarem AD9 v praxi 

Měření proběhlo dne 16. března 2012 v 8:00 hod. v ulici dr. Martínka v Ostravě 

Hrabůvce ve směru od kruhového objezdu (satelitní snímek je součástí přílohy č. 6). 

Pro měření bylo využito radaru typu AD9 T upevněného na stativu a umístěného před osobní 

vozidlo značky Škoda Fabia sloužícího k zakrytí radaru. 

Před samotným měřením proběhla instalace radarového měřiče podle návodu 

k obsluze, jenž je součástí celé sestavy. Měřící blok se směrově nastavil tak, aby byl dodržen 

předepsaný úhel měření 22° k okraji vozovky a úhel digitální kamery a radarové hlavy 

byl nastaven podle ilustračního obrázku, který je na vrchní části měřícího bloku. 

Po zapnutí radaru provede řídící počítač kontrolní testy v následujícím pořadí: 

1. Test minimální teploty: v případě, že teplota uvnitř radaru je nižší než 0 °C, 

zapne se vnitřní vytápění. V případě vyhovující teploty následuje další test. 

2. Test napájení: testuje se kapacita baterie. V případě nedostatečné kapacity 

baterie se radar vypne. V případě dostatečné kapacity následuje další test. 

3. Test provozních teplot: v případě, že je provozní teplota vyšší než 60 °C, 

radar se vypne. V případě že je test v pořádku, následuje poslední test. 

4. Test interních zdrojů: po 6 vteřinách od předposledního testu se kontrolují 

napěťové hladiny napájecího zdroje. V případě podpětí se radar vypne. 

Celý proces testů je indikován LED diodami. Po úspěšném provedení všech testů se 

trvale rozsvítí zelená LED dioda a po spuštění programu se zobrazí obrazovka pro přihlášení. 

Po úspěšném přihlášení musí obsluhující policista správně nastavit veškeré údaje 

týkající se daného měření. Nastavené údaje měření najdeme v tabulce č. 6. 
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Tabulka 6: Nastavené údaje o měření 

Nastavení měřiče 

Měřil jméno policisty 

Svědek měření prázdné 

Stanoviště Ostrava - Hrabůvka 

Místo přestupku dr. Martínka, směr od kruh. objezdu 

Limit místa osobní a nákladní
8
 osobní: 50 km.h

-1
, nákladní: 50 km.h

-1
 

Jednotky rychlosti km.h
-1

 

Zkušební provoz zapnut 

Start dalšího měření ručně 

Zbývá už jen nastavit režim radaru. Možnosti nastavení jednotlivých režimů: 

1. Limit radaru osobní: limit rychlosti pro osobní vozy, po jehož překročení 

bude v režimu měření proveden záznam. Lze nastavit 1 až 300 km.h
-1

. 

2. Limit radaru nákladní: limit rychlosti pro nákladní vozy, po jehož překročení 

bude v režimu měření proveden záznam. Lze nastavit 1 až 300 km.h
-1

. 

3. Povolený směr: ↓ (příjezd), ↑ (odjezd), ↓↑ (oba směry) 

4. Dosah radaru: 20 m, 30 m nebo 60 m. 

V našem případě byly nastaveny následující režimy radaru: 

1. Limit radaru osobní: 57 km.h
-1

 

2. Limit radaru nákladní: 57 km.h
-1

 

3. Povolený směr:  ↑ (odjezd) 

4. Dosah radaru:  30 m 

Před zahájením měření je třeba provést ještě měření ve zkušebním provozu, během 

kterého se neukládá obrazová dokumentace ani se neprovádí záznam statistických dat. 

Zkušební provoz slouží pro kontrolu správného nastavení radarové hlavy a objektivu digitální 

kamery. Při správném nastavení se na pořízeném záznamu musí nacházet vždy celé vozidlo 

v takové kvalitě, aby se mohla identifikovat registrační značka vozidla, případně obličej 

řidiče. [19] 

                                                 
8
 Limitem stanoviště se rozumí limity, které omezují rychlost na vozovce dopravní značkou či jiným nařízením. 

Tyto limity nemají žádnou spojitost s nastavením limitů pro radarový měřič. 
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7.1  Průběh měření 

Oficiální měření začalo v 8:33 a trvalo přes 2 hodiny. Stanoviště s radarem obsluhoval 

policista v civilním oblečení. Změřená vozidla pak zastavovala o pár desítek metrů dál 

dvoučlenná hlídka ve stejnokrojích a se služebním vozem. Průběh měření je uveden v tabulce 

č. 7. 

Tabulka 7: Naměřené údaje ze dne 16.3 2012  

Číslo 

záznamu 

Čas pořízení 

záznamu 

Naměřená 

rychlost [km.h-1] 
Typ vozidla 

Výše pokuty 

[Kč] 

Způsob 

úhrady 

1 8:36 70 Opel kombi 1000 složenkou 

2 8:46 69 tmavé Hyundai 500 v hotovosti 

3 9:06 72 tmavé kombi 500 v hotovosti 

4 9:19 70 Škoda Felicia 500 složenkou 

5 9:38 69 Škoda Octavia 500 v hotovosti 

6 10:09 83 Ford Focus 1000 v hotovosti 

7 10:31 69 černý Fiat 500 v hotovosti 

8 10:48 70 bílé Audi 1000 složenkou 

Měření radarem je velmi přesné a spolehlivé. Existují však vlivy, které měření 

rychlosti mohou ovlivnit a to buď přímo nebo nepřímo. Více o této problematice v následující 

kapitole. 
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8  Analýza podmínek, která tato měření ovlivňují 

Policejní radary nejsou neomylné. Při měření rychlosti může docházet k různým 

zkreslením nebo za určitých podmínek nemůže být měření použito jako důkaz 

v přestupkovém řízení. Podle fyzikálních zákonů se mikrovlnné záření, vysílané radarovou 

hlavou, může odrážet od velkých kovových předmětů. Za určitých podmínek může tedy dojít 

k odrazu paprsku, tzv. reflexi. 

8.1  Riziko reflexe paprsku 

Reflexe paprsku může vzniknout při odrazu od kovových ploch, vyskytujících se 

rovnoběžně s jízdní dráhou (např. svodidla, zaparkovaná vozidla, autobusy, kolejová vozidla, 

apod.). Radarový paprsek je v tomto případě odražen a dopadá na jiné vozidlo, obvykle 

jedoucí za původně měřeným vozidlem (viz obrázek č. 16). Tento druh reflexe paprsku bývá 

obecně nazýván jako jednoduchá reflexe. V praxi se projeví tak, že na pořízeném záznamu se 

neobjeví žádné vozidlo nebo jen část původně měřeného vozidla. 

 

Obrázek 16: Jednoduchá reflexe [ilustrace: Autor] 

Další způsob reflexe paprsku může nastat v případě, kdy při měření nákladního 

vozidla s velkoplošnou čelní plochou se v protisměru přibližuje vozidlo jemu podobné 

(viz obrázek č. 17). Radarový paprsek se nejprve odrazí od měřeného vozidla na vozidlo 

přijíždějící z protisměru, od něho je paprsek odražen zpět na měřené vozidlo a nakonec 

odražen k měřícímu radaru. Jedná se o tzv. dvojitou reflexi. Radar v takové situaci sečte 

dvojnásobnou rychlost měřeného vozidla s rychlostí vozidla v protisměru. 
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Speciální případ může nastat tehdy, jestliže měřené vozidlo ještě před radarovým 

paprskem prudce sníží rychlost na hodnotu blížící se nule. V takové situaci může být 

měřenému vozidlu přiřazena rychlost protijedoucího vozidla. 

 

Obrázek 17: Dvojitá reflexe [ilustrace: Autor] 

Poslední možný způsob reflexe paprsku může nastat v situaci, kdy se radarový paprsek 

odrazí od čelní plochy měřeného vozidla na nepohyblivou odrazovou plochu, která se 

v mikrovlnné technice označuje pod pojmem koutový odražeč. V takovém případě dochází 

ke stejnému způsobu odrazu jako u dvojité reflexe a radarový měřič naměří dvojnásobnou 

rychlost vozidla oproti skutečné rychlosti. Tento druh reflexe paprsku je obecně nazýván jako 

reflexe na trojitém zrcadle (viz obrázek č. 18). 

 

Obrázek 18: Reflexe na trojitém zrcadle [ilustrace: Autor] 
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Návod k obsluze radaru AD9 T upozorňuje na skutečnost, že může dojít ke zmíněným 

reflexím paprsku. Obsluhující policista by měl být řádně proškolen a na místě měření by se 

neměly nacházet žádné velké odrazové plochy.  

Pokud dojde k výše  popsaným jevům nebo vzniklé okolnosti nevylučují riziko možné 

reflexe paprsku, mělo by být měření ukončeno a přesunuto na jiné stanoviště. V případě, že se 

na pořízeném záznamu vlivem jednoduché reflexe neobjeví celé vozidlo, není měření bráno 

v potaz a záznam se následně vymaže. Jako důkaz v přestupkovém řízení nemůže být také 

použita fotografie, na které se vyskytuje více vozidel. 

8.2  Pohlcení radarového paprsku 

Odraz radarového paprsku může být od měřeného vozidla utlumen na zakázku 

dělanou „neviditelnou“ karosérií, vyrobenou z velmi drahých kompozitních materiálů 

(např. uhlíkové kompozity nebo RAM
9
). Na tomto principu prakticky fungují neviditelná 

letadla s technologií stealth
10

. Takto upravené vozidlo nelze radarem změřit. Radarový 

paprsek se od karosérie odráží tak dlouho, až je odražen jinam. 

Pohlcení radarového paprsku je tedy možné, ale pravděpodobnost výskytu takto 

„exotického“ vozidla na našich silnicích je velmi malá. Zároveň je nutné dodat, že takové 

vozidlo by bylo v rozporu se zákonem o silničním provozu, kde je mimo jiné uvedeno: 

„Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci 

technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích.
11

“ 

8.3  Rušení radaru aktivním antiradarem 

Aktivní antiradary (tzv. rušičky radaru) vysílají modulovaný radiofrekvenční signál  

ve stejném frekvenčním pásmu jako měřící radar. Radar vyhodnotí rušení tím, že neumožní 

měření a zobrazí znaky nekorektního měření. Je to způsobeno autokontrolní funkcí radaru, 

která chrání před chybným měřením způsobeným vnější interferencí. Aktivní antiradary jsou 

podle zákona o silničním provozu striktně zakázány! Jakýkoliv nepovolený vysílač nesmí být 

bez souhlasu a schválení správce kmitočtového spektra provozován. 

                                                 
9
 Akronym: Radar absorbent material – Materiál pohlcující radarové vlny. 

10
 Např. letadlo Northrop B-2 Spirit. 

11
 § 3, odstavec 4 tohoto zákona, citováno dne 25.2.2012. 
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Pokud by měli policisté při měření podezření o použití aktivního antiradaru, což se 

na displeji radaru projeví nekorektními znaky, měli by ihned vozidlo zastavit a v případě 

prokázání použití tohoto zařízení informovat Český telekomunikační úřad. Ten následně 

zahájí trestní stíhání z důvodu zneužití spravovaného kmitočtového pásma. Pokuty se 

v takovém případě mohou pohybovat v řádech milionů korun. 

V médiích se častokrát mylně používá slovní spojení „aktivní antiradar“ s případy, kdy 

byly policisty odhaleny tzv. „antilasery“. Jedná se totiž o aktivní zařízení znemožňující 

nikoliv měření radarem, ale naopak měření lidarem. Rušičky laseru jsou v České republice 

legálně prodávány jako víceúčelový parkovací asistent. Montují se většinou za krycí mřížku 

chladiče vozidla nebo do předních a zadních reflektorů. Kromě detektoru laserového paprsku 

vysílaného lidarem obsahují také řadu světelných diod. Ty při ozáření vozidla laserovým 

paprskem vysílají světelné pulzy proti lidaru, který vyhodnotí, že vozidlo nelze změřit. 

Rušičky laseru jsou podle zákona o silničním provozu zakázány. Podle novely tohoto 

zákona s účinností od 1. srpna 2011 se za prokázání použití rušičky uděluje pokuta od 5 000 

do 10 000 Kč. 

8.4  Pasivní antiradar 

Při použití pasivního antiradaru (přesněji řečeno detektoru radaru) se nejedná o přímé 

ovlivnění měření radarem. Detektor pouze upozorňuje řidiče vozidla, že se v jeho blízkosti 

nachází zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 30 GHz nebo 34 GHz.
12

 Řidič vozidla tak 

může před případným změřením včas přizpůsobit svou rychlost nejvyšší povolené rychlosti. 

Radar je pak nepřímo ovlivněn zejména v úspěšnosti odhalení dopravních přestupků. 

Detektory radaru nejsou v České republice zakázány žádným zákonem, vyhláškou 

nebo předpisem. Na našem trhu se nabízí nespočet druhů a variant v cenovém rozpětí 

od 5 000 Kč až do 40 000 Kč (např. detektor zobrazen na obrázku č. 19). Dražší detektory se 

od levnějších vyznačují spolehlivější detekcí na dostatečnou vzdálenost s minimálním počtem 

falešných poplachů. Používají se také v kombinaci s antilasery. 

Na detektory radaru nelze však vždy s jistotou spoléhat. Zejména při měření ve směru 

jízdy (na odjezdu) je detekce radaru značně opožděná a řidič vozidla nemusí vždy včas 

zareagovat. Svou roli zde hraje především doba reakce řidiče na akustické nebo světelné 

                                                 
12

 Ka-pásmo, používané radarem AD9 
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znamení detektoru a doba potřebná k dostatečnému přibrzdění vozidla před radarovým 

paprskem. 

 

Obrázek 19: Přenosný detektor radaru Eskort X50 EURO - CZ [7] 

Některé policejní radary (např. Eagle® II Radar Series)
13

 se dokáží vypořádat 

s detektory radaru velice jednoduchým způsobem. Jsou navíc vybaveny režimem „HOLD“, 

který blokuje vyzařování radarového paprsku. Při zapnutém režimu je radar stále 

v pohotovosti, ale nevyzařuje do okolí detekovatelné kmitočtové pásmo. Policista režim 

vypne až v momentě, kdy vidí rychle se přibližující vozidlo. Řidič v takovém případě nestihne 

zareagovat na znamení detektoru a je změřen téměř okamžitě. 

8.5  Klimatické podmínky 

Měření rychlosti vozidel probíhá v převážné většině v období od jara do podzimu. 

Klimatické podmínky v tomto období nemají zásadní vliv na přesnost měření radarem. Záleží 

pouze na kvalitě pořízeného záznamu digitální kamerou, která může být např. v mlze velmi 

špatná a v takovém případě nelze dostatečně identifikovat registrační značku či řidiče. 

Paradoxně největším nepřítelem je slunce. Pokud slunce svítí při měření do objektivu 

kamery, jsou výsledné fotografie příliš tmavé. Naopak, když sluneční paprsky dopadají 

na registrační značky vozidel, jsou fotografie příliš světlé. Vliv protisvětla lze eliminovat 

korekcí tzv. EV čísla.
14

 Radary AD9 jsou vybaveny jak automatickým režimem osvitu 

kamery, tak i manuálním režimem. 

                                                 
13

 Radary od firmy Kustom Signals, Inc. 
14

 Exposure Value – hodnota expozice. 
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Pokud slunce svítí do objektivu kamery pod úhlem 45°, mohou na pořízených 

záznamech o přestupku vznikat reflexe světla, jenž by mohly znemožnit identifikaci 

registrační značky nebo řidiče. Toho se lze vyvarovat použitím reflexního filtru. 

8.6  Prostředky znemožňující identifikaci vozidla 

Jedná se o různé lesklé předměty s vysokou odrazivostí světla připevněny k vozidlu 

tak, aby mohly odrazit velkou část světla z reflektoru blesku do objektivu digitální kamery. 

Při stacionárním měřením radarem pak vzniknou snímky, ze kterých nelze identifikovat 

vozidlo ani řidiče. Příkladem můžou být speciální fólie kryjící registrační značku, zrcadla 

připevněná na zadní straně sluneční clony, apod. (viz obrázek č. 20). 

 

Obrázek 20: Krycí fólie registračních značek [7] 

Různé protiblesky (anti-flash) jsou brány jako prostředky znemožňující identifikaci 

vozidla a tudíž jsou také zákonem o silničním provozu zakázány. U stacionárního měření však 

stačí použít pouze sluneční clonu zakrývající část obličeje a řidič se při podání vysvětlení 

vymluví na osobu blízkou, což mu bohužel zákon o přestupcích dovoluje. 

8.7  Špatné nastavení polohy radaru 

Radar by měl být směrově nastaven tak, aby vysílaný paprsek svíral s okrajem 

vozovky úhel 22°. Vzdálenost od okraje jízdního pruhu může být minimálně 1 m. Přesné 

nastavení úhlu se musí provést pomocí výtyčky a mířidel, umístěných na vrchní části 

radarového bloku. Mířidla pro zaměření úhlu můžeme vidět na obrázku č. 21 (označeny 

v červeném kroužku). Celou situaci pak můžeme vidět na obrázku č. 22. 
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Obrázek 21: Mířidla pro správné zaměření úhlu [foto: Autor] 

 

Obrázek 22: Správné nastavení polohy radaru [ilustrace: Autor] 

Přesnost naměřené rychlosti může být ovlivněna špatným nastavením úhlu. Podle 

vzorce /1/ pro výpočet rychlosti vyplývá: 

 Pokud je úhel nižší než 22°, naměřená rychlost je oproti skutečné rychlosti 

měřeného vozidla vyšší. 

 Pokud je úhel vyšší než 22°, naměřená rychlost je oproti skutečné rychlosti 

měřeného vozidla nižší. 
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V roce 2001 provedl německý automobilový klub ADAC odborný test ovlivnění 

přesnosti měření vlivem špatně nastaveného úhlu.
15

 Bylo zjištěno, že za každý chybný stupeň 

se naměřená rychlost od rychlosti vozidla liší v průměru o 0,65 %. Radary však mají omezený 

dosah měření na 60 m. Při této vzdálenosti nemohou být odchylky vyšší, než jsou zákonem 

o metrologii tolerované jednotné odchylky. 

8.8  Změna parametrů radaru 

 Radary jsou každoročně ověřovány. Postup ověřování je stanoven vyhláškou 

č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 

schválení typu ve znění pozdějších změn. Parametry naměřené při ověřování jsou 10 let 

uchovávány a při každém dalším ověření porovnávány. Podle slov výrobce se u všech 

zařízení typu Ramer a AD9 vyráběných v letech 1990 do teď neprojevila žádná změna 

parametrů ovlivňující přesnost radaru. 

Před každým započetím měření provede řídící počítač radaru předepsané testy, a 

pokud je některý z nich negativní, měřit nelze. Takže se dá říci, že jen technická závada může 

ovlivnit měření. 

 

 

                                                 
15

 ADAC Praxistest vom 16.10 2001: Fehlerquellen bei Verkehrsüberwachung mit Radar – Praktický test ADAC 

z 16.10 2001: Zdroje chyb při monitorování provozu silniční dopravy radary. 
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9  Závěr 

Cílem této bakalářské práce byl technický popis principů a způsobů vyhodnocování 

měření různých typů měřidel, technickými prostředky využívaných Policií ČR k provádění 

měření a analýzou podmínek, které tato měření mohou ovlivnit. 

Policie ČR je vybavena skutečně špičkovou technikou odpovídající nejnovějším 

moderním trendům. Největší hrozbou pro piráty silnic bez pochyby představují policejní 

rychlovozy se systémem PolCam. Alternativní upevnění systému na služebních motocyklech 

je policisty vnímáno spíše negativně, a to z důvodu zhoršených manévrovacích schopností 

a stability motocyklu za jízdy. 

V praxi jsem se osobně mohl setkat se spolehlivým a velmi přesným radarem AD9. 

K roku 2012 již není tento typ společností Ramet C.H.M a.s. nabízen k prodeji a nabízí pouze 

nejnovější model radaru Ramer10, lze ho však dále modernizovat přídavnými programovými 

moduly, mezi které patří automatické rozpoznávání značek, funkce videodohledu a GPS 

modul. 

 Při analyzování podmínek, jenž mohou měření ovlivnit, byla má pozornost zaměřena 

především na rychloměr AD9 pracující na Dopplerovém principu. Jak už bývá i u jiných typů 

měření zvykem, i zde mohou nastat situace, kdy je měření ovlivněno určitými vlivy. Ze studií 

a z odborných konzultací s policisty a s výrobcem zařízení jsem dospěl k závěru, že měření 

může být ovlivněno zejména popsanými osmi vlivy. 

Větší pozornost je zapotřebí věnovat riziku reflexe paprsku. Policisté obsluhující radar 

AD9 musí být s tímto problémem seznámeni. Při měření ze dne 16. března 2012 k tomuto 

jevu nedošlo. Také obsluhující policista se po dobu pětileté služby u dopravní policie s reflexí 

paprsku nesetkal. Ze strany obsluhy může ještě dojít k nepřesnostem měření vlivem špatně 

nastaveného úhlu. Radary jsou však vždy při měření řádně nastaveny podle pokynů výrobce. 

Nutno říci, že i v případě špatně nastaveného úhlu by se nepřesnost naměřené rychlosti 

vozidla vlezla do zákonem tolerované odchylky. 

Veškerá zařízení ovlivňující nebo znemožňující funkci radaru AD9 ze stran řidičů jsou 

zákonem zakázány. Při stacionárním měření je však stále využívaná mediálně „profláknutá“ 

právní klička v podobě osoby blízké. V takových případech by mohl být za přestupek 

zodpovědný nikoliv řidič, ale majitel vozidla. Je to však pouze můj subjektivní názor. 
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