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3.

POKYN

kterým se upravuje postup příslušníků Policie České republiky při používání 
radiolokačního měřiče rychlosti RAMER 7 CCD

Čl. 1

Radiolokační měřič rychlosti RAMER 7 CCD je zabudován do služebního 
vozidla Policie České republiky v civilním provedení nebo v barvách Policie ČR 
v civilním provedení. Zařízení slouží k měření rychlosti radarem ze stojícího nebo 
jedoucího vozidla, k měření rychlosti bez radaru z jedoucího vozidla a k dokumentaci 
libovolné dopravní situace ze stojícího i jedoucího vozidla. Je-li vozidlo v civilním 
provedení používáno k měření rychlosti za jízdy vždy se označí nápisem “POLICIE”1) 

Čl. 2

Osádku vozidla tvoří podle zvoleného způsobu měření zpravidla 1 - 2 policisté, 
kteří se při obsluze zařízení řídí návodem k obsluze, který je součástí každého 
zařízení. Osádka musí být náležitě seznámena s obsluhou zařízení. Překročení 
nejvyšší dovolené rychlosti u měřených vozidel se přenáší do vyhodnocovacího a 
archivačního zařízení. Pronásledování vozidel, která překročila nejvyšší dovolenou 
rychlost se provádí ve zcela ojedinělých případech (zejména u cizích státních 
příslušníků a vozidel bez SPZ). V těchto případech musí řidič zachovávat potřebnou 
opatrnost, aby nedošlo k poškození vozidla a zařízení.

Čl. 3

Každá osádka vozidla musí mít při výkonu služby s sebou “Průvodní 
dokumentaci”, která obsahuje:

- výrobní číslo zařízení

- kompletační seznam zařízení

- záruční list zařízení

- technický list zařízení

- list metrologického ověřování

- záznam o provozních hodinách

- záznam o závadách a opravách.

Čl. 4

Měřič rychlosti RAMER 7 CCD jako stanovené měřidlo podléhá podle platných 
právních předpisů povinnému ověřování, které je potvrzeno úřední značkou 
na radarové hlavě a řídící jednotce. Doba platnosti ověření je 2 roky. Ověření provádí 

                                                
1) Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii.
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RAMET s.r.o., Letecká 1110, 686 04 Kunovice (tel.: 0632/62649). Bez platného 
ověření (zaplombování) nesmí být měřidlo použito k měření rychlosti vozidel za 
účelem postihu.

Čl. 5

Za včasnost metrologického ověřování a vedení záznamu o provozních 
hodinách zařízení odpovídá vedoucí dopravního inspektorátu, dálničního oddělení, 
případně skupin silničního dohledu.

Čl. 6

Výkon služby s vozidlem plánuje a o jeho využití rozhoduje vedoucí 
dopravního inspektorátu, dálničního oddělení a skupiny silničního dohledu, nebo 
i jiný nadřízený pracovník na základě důkladných rozborů dopravní nehodovosti 
a do míst, kde dochází často k páchání závažných dopravních přestupků. Vozidlo 
je třeba využívat denně s přihlédnutím k ročnímu období, povětrnostním podmínkám 
a dopravně bezpečnostní situaci v teritoriu.

Čl. 7

Služební vozidlo se zařízením RAMER 7 CCD jako technický prostředek smí 
být používáno zejména k měření rychlosti nebo dokumentaci jiných přestupků. 

Čl. 8

Ze stojícího vozidla lze provádět měření z levého nebo pravého okraje 
vozovky. To znamená, že radarová hlava je vytočena doprava či doleva. Vozidla lze 
měřit na příjezdu, odjezdu, případně oba směry současně.

V případě měření rychlosti z jedoucího vozidla je radarová hlava vytočena 
doleva, tzn., že měřící vozidlo musí jet při pravé straně vozovky.

Pro výběr stanoviště měření platí stejná pravidla ze stojícího i jedoucího 
vozidla. Z jedoucího vozidla je navíc nutné dodržovat rovnoměrnou rychlost jízdy 
a přímý směr pohybu vozidla tak, aby byla zaručena rovnoběžnost pohybu měřícího 
a měřeného vozidla. Během jednoho měření za jízdy ( doba cca 2s ) se nesmí vlastní 

rychlost změnit o více než 2 km . hod-1, jinak se měření anuluje.

Při měření rychlosti ze stojících vozidel slouží k ustanovení rovnoběžného 
směru měřícího vozidla se směrem jízdy měřených vozidel zaměřovací přípravek, 
který je součástí vybavení měřících vozidel. Tento přípravek se nasadí do držáku 
radarové hlavy a upevní pomocí šroubu. Změří se vzdálenost přípravku od středu 
vozovky. Ve stejné vzdálenosti od středu vozovky se ve vzdálenosti nejméně 10 m 
před vozidlem ve směru měření umístí svisle výtyčka. Vozidlo s měřičem se postaví 
tak, aby mířidla zaměřovacího přípravku s výtyčkou tvořila přímku. K rychlé kontrole 
nastavení slouží rovněž značky na předním a zadním skle vozidla.

V prostoru měření, tj.+/- 100 od osy antény nesmějí být překážky, které by 

zasahovaly do anténního diagramu radarové hlavy a mohly způsobovat rušivé odrazy 
vysílaného signálu. Takovými překážkami jsou zejména sloupy pouličního osvětlení, 
dopravní značky, zábradlí, zvýšený tramvajový pás apod. Přítomnost nežádoucích 
odrazů signalizuje vícenásobné měření téhož vozidla, případně velký počet 
měřených vozidel. V takovém případě je třeba snížit dosah měřiče rychlosti, případně 
zvolit jiné měřící stanoviště. Rovněž v zorném poli CCD kamery by neměly být 
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překážky zabraňující výhledu na měřené vozidlo. Není vhodné používat kameru CCD 
ve směru proti slunci.

Čl. 9

Okamžik sejmutí obrazu je určen řídící jednotkou a snímání je řízeno 
počítačem. Ke snímku se podle jeho typu přiřadí doplňkové údaje buď ihned 
při vlastním měření s dokumentací bez radaru nebo až po verifikaci měření radarem. 
Tento obraz i s doplňkovými údaji pod snímkem se zobrazí na displeji počítače a je 
průběžně ukládán na pevný disk. Po ukončení práce v terénu se provede přenos 
snímků do centrálního počítače (zpracování a archivace obrazu). Tento přenos lze 
provádět pomocí diskety nebo komunikačním kabelem.

Čl. 10

Obsluha radaru komunikuje s měřičem pomocí ovládací jednotky a klávesnice 

počítače. Počítač lze provozovat v teplotním rozsahu + Oo C až + 50o C. Mimo tento 
teplotní rozsah nelze zaručit jeho spolehlivou funkci.

Při vlastní práci je třeba dodržet tento postup

1. Zapnout vlastní radarový měřič rychlosti (tlačítko I/O na ovládací jednotce).

2. Zapnout počítač (vypínačem do polohy I), na kterém se rozsvítí kontrolka Power 
a počítač se inicializuje.

3. Spustit program klávesou F1.

4. Z nabídky stanovišť vybrat nebo doplnit název stanoviště a povolenou rychlost. 
Potvrdit tlačítkem ENTER a program přejde do režimu KINO.

5. Nastavit optické parametry snímání v režimu KINO.

6. Klávesou F10 přejít do režimu RADAR. Na ovládací jednotce zkontrolovat 
a nastavit:

- správnou hodnotu času,

- datum,

- rozhodnout o použití blesku při snímání a vynulovat počítadlo snímků,

- je možno vynulovat počítadla vozů a přestupků, případně změnit číslo 
stanoviště,

- nastavit limit rychlosti,

- rozhodnout, zda se bude pracovat v ručním nebo automatickém provozu 
a nastavit podle toho režim činnosti,

- zvolit směr měření (odjezd, příjezd nebo oba současně) a nastavit optimální 
dosah radarové hlavy,

- přejít do režimu měření rychlosti vozidel.

7. Po ukončení měření stisknutím klávesy F2 spustit program pro přenos snímků 
pomocí diskety. Přenos lze uskutečnit i propojením notebooku s centrálním 
počítačem pomocí propojovacího kabelu a následným stisknutím klávesy F3 
spustit program přenosu snímků. Teprve po úspěšném přenosu dat do 
centrálního počítače lze klávesou F4 provést vymazání adresáře.
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8. Při vypínání zařízení je postup opačný. Nejprve se vypne počítač a potom radar.

Čl. 11

Při manipulaci s měřičem rychlosti RAMER 7 CCD je zakázáno:

a) manipulovat se všemi konektory když je zařízení zapnuto,

b) startovat vozidlo při zapnutém zařízení,

c) jakkoliv manipulovat s baterií vozidla při zapnutém zařízení,

d) používat zábleskového zařízení, není-li reflektor upevněn ve svém držáku 
spojeném s karosérií vozidla,

e) při delším odstavení vozidla používat zábleskové zařízení v době kratší než 30 
minut po zapnutí měniče blesku,

f) jakkoliv manipulovat se zařízením nad rámec návodu k obsluze.

Čl. 12

Přestupky uložené na magnetooptických discích se uchovávají po dobu 
jednoho roku.

Čl. 13

O zjištěných přestupcích bude vedena statistika v rozsahu Přehledu o činnosti 
dopravní služby.

Čl. 14

Po ukončení služby, pokud vozidlo není zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít 
k poškození, případně zneužití videokamery nebo počítače, vyjme obsluha z držáku 
videokameru a počítač, tyto uloží do transportního kufru a přenese do temperované 
služební místnosti, kde je uloží tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození nebo 
zneužití. Rovněž tak vozidlo je třeba parkovat v pokud možno temperované garáži.

Čl. 15

Pro snímání vozidel kamerou CCD za snížené viditelnosti (zejména pak 
vozidel opatřených novým druhem SPZ) se doporučuje nastavit na kameře tyto 
hodnoty:
- ZOOM - 30 nebo 25
- Clona - 4
- Uzávěrka - 1/250 s
- Vzdálenost - 10 m

Čl. 16

Zařízení RAMER 7 CCD a i příslušné archivační zařízení smí uvádět 
do provozu a obsluhovat jen proškolená osoba, přičemž není podmínkou, že tato 
osoba musí být vyškolena jen výrobcem zařízení. Osvědčení o absolvování školení 
je nepovinným dokladem vydávaný pouze frekventantům kurzu v Rametu s.r.o. 
Kunovice.

Čl. 17

Pro zařízení RAMER 7 CCD Stabil platí přiměřeně ustanovení čl. 4, 5, 9, 10, 
11, 12 a 13.
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Čl. 18

Tímto metodickým pokynem se ruší Metodický pokyn ředitele služby dopravní policie 
Policejního prezidia ČR č. 4/1998 ze dne 23. dubna 1998, kterým se upravuje postup 
příslušníků Policie České republiky při používání radiolokačního měřiče rychlosti RAMER 7 
CCD. 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Č.j. PPR-336/RDP-2001

ředitel služby dopravní policie 
Policejního prezidia České republiky
v zastoupení zástupce ředitele služby dopravní policie 
Policejního prezidia České republiky
plk. JUDr. Vladimír Stupka v.r.

Obdrží:

Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky
Ředitelství služby kriminální policie Policejního prezidia České republiky
oddělení (odbory) dopravní policie Policie České republiky správ krajů a dopravní inspektorát 
hl. m. Prahy Správy hl.m. Prahy
dopravní inspektoráty OŘ (MŘ) Policie České republiky
Střední policejní škola Ministerstva vnitra Jihlava

na vědomí:
náměstek policejního prezidenta
analyticko-legislativní oddělení Policejního prezidia České republiky
odbor správních činností Ministerstva vnitra České republiky




