
  

6.3. Městské radarové měřiče rychlosti 

 V roce 2005 zpracovala SVSmP podrobnou analýzu rychlostí vykazovaných na pevných 
radarových stanovištích na území města Plzně. Vzhledem k tomu, že se v publikaci „Informace o 
dopravě v Plzni“ zmiňujeme o této problematice vůbec poprvé, uveďme i obecné informace o 
provozu městských radarových měřičů rychlosti. 

Historie a význam radarových měřičů v Plzni 

V roce 2002 zakoupilo město Plzeň dva kusy radarových měřičů rychlosti RAMER 7M-V. Na 
území města Plzně bylo vytipováno 11 míst, na kterých byla vybudována pevná stanoviště 
(uzamykatelné plechové skříně na sloupech s vlastní el. přípojkou), určená pro osazování těmito 
radary. Zajištěním provozu byli pověřeni pracovníci SVSmP, Úseku komunikací. Radary jsou ve 
skříních variantně obměňovány dle požadavků PČR MŘ Plzeň, jíž jsou výsledky měření 
předávány k dalšímu zpracování (řešení přestupků). Celý systém má však působit také jako 
výchovně - preventivní opatření.  

Způsob měření radarových měřičů rychlosti 

 Na všech stanovištích je rychlost projíždějících vozidel měřena vždy pouze na příjezdové části 
komunikace ve směru do města. Po umístění radaru do skříně je provedena parametrizace zařízení 
včetně nastavení rychlostního limitu pro pořízení snímku vozidla překračujícího tento limit a dále 
je provoz radaru plně automatický. Při ukončení měření jsou pracovníky SVSmP pořízené snímky 
načteny na záznamové médium externí paměťové jednotky (mechanika ZIP). Disketa ZIP je 
následně předána PČR MŘ Plzeň, kde jsou tyto snímky zpracovány na PC pomocí speciálního 
softwaru. 



  

Zpracování analýzy vykazovaných rychlostí 

Spolu s obrázky jsou na disketu ZIP vždy přeneseny i textové soubory obsahující kompletní 
statistické údaje z provedeného měření (datum, čas, směr jízdy a rychlost všech změřených 
vozidel, tzn. nejen vyfocených). Tato data jsou pak využívána pro statistickou  analýzu.  

Výsledky analýzy 

Vyhodnocení rychlostí ukázalo, že na šesti stanovištích z jedenácti je dosahováno průměrné 
rychlosti vyšší než 50 km/h. Jedná se o stanoviště na přehledných komunikacích s šířkovým 
uspořádáním a s nízkou intenzitou chodců (mimo Plaské ve vztahu k tramvajové zastávce). Zde 
byly také naměřeny vůbec nejvyšší absolutní rychlosti. Alarmující jsou pak maximální naměřené 
hodnoty, které byly na sedmi stanovištích zaznamenány ve večerních a nočních hodinách, na 
zbývajících čtyřech kolem 12. a 15. hodiny. Většina rychlostí nad 100 km/h však byla naměřena 
v denním období. Základní přehled poskytuje následující tabulka. 

Účinnost radarů 

 Součástí úkolu bylo i ověření přínosu radarů ke zklidnění dopravy v lokalitách umístění pevných 
radarových stanovišť. Za tímto účelem bylo provedeno krátkodobé kontrolní měření rychlostí ve 
vzdálenosti cca 200 m od pevných stanovišť na Karlovarské, Studentské a Nepomucké tř. s cílem 
ověřit, zda na nich nejsou měřené rychlosti ovlivněny tím, že řidiči o radarech vědí a záměrně při 
průjezdu kolem radarových skříní snižují svoji rychlost, aby ji vzápětí, když jsou mimo dosah 
radaru, opět zvýšili. 

 Výsledky skutečně prokázaly snižování rychlosti pouze při průjezdu kolem pevných radarových 
stanovišť, související se znalostí místních poměrů. Nejvíce se to projevilo na Nepomucké třídě. 
Počet řidičů překračujících rychlost 50 km/h je mimo dosah radaru o 10 - 15% vyšší. Naplnění 
hlavní funkce radarů jako preventivního opatření se prokázalo jen do určité míry v bezprostřední 
blízkosti a při průjezdu pevnými stanovišti, a to jen do určité míry. Výsledky zkoumání ukazují, že 
rychlost některých řidičů pevná radarová stanoviště vůbec neovlivňují i přes uvědomění si rizika 
možného umístění radaru v radarové skříni. Přitom psychologická účinnost pevných měřicích míst 
je podporována i umisťováním maket měřicího zařízení do skříní, ve kterých se radar v daný 
okamžik nenachází. 

 

číslo název prům. rychlost překročilo 50 km/h
stanoviště stanoviště [km/h] [%]

1 Rokycanská - ÚH 51,44 126,00 50,15
2 Rokycanská - Alfa 52,11 173,00 52,54
3 Nepomucká 48,62 140,00 31,80
4 Sukova 52,46 129,00 51,25
5 Domažlická 53,68 117,00 53,81
6 Vejprnická 48,89 106,00 33,25
7 Karlovarská 43,92 126,00 23,48
8 Plaská 50,76 152,00 43,32
9 Studentská 53,42 129,00 53,20
10 Bílá Hora 45,49 119,00 17,15
11 Litice 46,51 95,00 28,24

[km/h]
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