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CCEERRTTIIFFIIKKÁÁTT  TTYYPPUU  MMEERRAADDLLAA  
č. 030/1/162/22 zo dňa 29. decembra 2022 

 
Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. k)   zákona č. 157/2018 Z. 
z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len 
"zákon")  na základe žiadosti číslo 361818 vydáva podľa § 56 ods. 2 zákona toto rozhodnutie, 
ktorým 

sscchhvvaaľľuujjee  ttyypp  mmeerraaddllaa    

Názov meradla:      Cestný rýchlomer 
Typ meradla:   ČDT-SpeedCAM,  
Žiadateľ:  FT Technologies a.s., Chválkovická 151/82, 779 00 Olomouc,  
  Česká republika 
  IČO: 26833620 

   Výrobca: ČD – Telematika a.s.,  Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, Česká republika 
  

 

Týmto certifikátom sa podľa § 20 ods. 1 zákona potvrdzuje, že uvedený typ meradla vyhovuje 
svojimi technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným 
vyhotovením požiadavkám na daný druh určeného meradla ustanovenými v prílohe  č. 34 
"Cestné rýchlomery" k vyhláške  ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z.  o meradlách a metrologickej 
kontrole  (ďalej len vyhláška   č. 161/2019 Z. z.). 
Základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky meradla a výsledky 
technických skúšok a zistení o splnení požiadaviek na daný druh meradla sú uvedené v protokole 
č. 040/300/162/22   zo dňa   28. 12. 2022 vydanom Slovenským metrologickým ústavom.  
 
Uvedenému typu meradla sa prideľuje značka schváleného typu: 

  TTSSKK  116622//2222  --  003300 
Dovozca je povinný podľa § 12  ods. 3  zákona umiestniť na meradle značku schváleného typu  
a podľa § 26 ods. 4  zákona zabezpečiť prvotné overenie meradla pred jeho uvedením na trh.   
 

Platnosť do: 29. decembra 2032 
 

  
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Úrad                            

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 
05 Bratislava prostredníctvom Slovenského metrologického ústavu. 

  
 
 
 

      Ing. Maroš Kamenský, MBA 
generálny riaditeľ 

 

 



CERTIFIKÁT  č. 030/1/162/22 
strana 2 z 2 strán  

Popis meradla:  
Cestný úsekový rýchlomer ČDT-SpeedCAM je určený k automatickému meraniu priemernej rýchlosti 
a detekcii prekročenia definovaného rýchlostného limitu. Rýchlomer meria priemernú rýchlosť na základe 
merania doby prechodu úsekom o známej dĺžke.  Systém je určený pre fixnú montáž. Architektúra 
systému je modulárna a umožňuje konfigurovať meradlo pre rôzne topológie a priestorové konfigurácie 
úsekového merania. 

Názov meradla:      Cestný rýchlomer 
Typ meradla:      ČDT-SpeedCAM 

 
Základné technické charakteristiky:         

 
Rozsah meranej rýchlosti:    5 km/h – 250 km/h 
Minimálna dĺžka meracieho úseku:  80 m 
Maximálna dĺžka meracieho úseku:  10 km 
Počet meraných jazdných pruhov:   1 – 8  
Rozsah prevádzkovej teploty:    -40 °C - +60 °C 
Rozsah skladovacej teploty:    -40 °C - +70 °C 
Rozsah napájacieho napätia:    230 V AC alebo 10,8 V– 15 V 
Spôsob štartu merania:    automaticky 
Spôsob merania:     stacionárny  
 
Softvér: 

Na základe dokumentu WELMEC 7.2 Software Guide b oli validované požiadavky: 
- Špecifické požiadavky na softvér meracích prístrojov využívajúcich univerzálny počítač (typ U) 
- Rozšírenie L: dlhodobé uloženie nameraných dát 
- Rozšírenie T: Prenos nameraných dát komunikačnou sieťou 

Operačný systém: UBUNTU 18.04 LTS 
 

Konfigurácia softvéru podľa dokumentu WELMEC 7.2 Software Guide :  
- typ U, rozšírenie L, T:  

Podrobnejší popis technických a softvérových charakteristík je uvedený  protokole č. 040/300/162/22.    

Základné metrologické charakteristiky: 
1. Rozsah merania rýchlosti: (5 až 250) km/h,  
2. Najväčšia  dovolená chyba merania hodnoty rýchlosti: 

  ± 3 km/h pre hodnoty meranej rýchlosti do 100 km/h 
  ± 3 % z meranej hodnoty rýchlosti pre hodnoty rýchlosti nad 100 km/h 

 
Podrobnejší popis metrologických charakteristík je uvedený  protokole č. 040/300/162/22.    

 
Overenie meradla: 
Overenie meradla sa vykoná podľa prílohy č. 34 "Cestné rýchlomery"  k vyhláške ÚNMS SR           
č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole pre cestné úsekové meradlo rýchlosti. 
 
Čas platnosti overenia je podľa položky 2.2.1 prílohy č. 1 k vyhláške ÚNMS SR  161/2019 Z. z. 1 rok. 
 
Umiestnenie overovacej značky a zabezpečovacích značiek: 
Požiadavky na umiestnené overovacej značky a zabezpečovacích značiek sú uvedené v prílohe č. 1 
protokolu č. 040/300/162/22. 
 
 

Tento certifikát môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený. 
 Rozmnožovať jeho časti je možné len s písomným súhlasom Slovenského metrologického ústavu.                                               

Certifikát je vyhotovený v  dvoch rovnopisoch, jeden pre zákazníka a druhý pre Slovenský metrologický ústav. 



 
  
 
 

PPRROOTTOOKKOOLL    
OO  PPOOSSÚÚDDEENNÍÍ  TTYYPPUU  MMEERRAADDLLAA  

  
č. 040/300/162/22 

 
 

Názov meradla:  Cestný rýchlomer    
 
Typ meradla:   ČDT-SpeedCAM 
 
 
Značka schváleného typu:  TSK  162/22 - 030 
  
 
Výrobca:  ČD – Telematika a.s. 
  Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, ČR 
   
 
Žiadateľ:  FT Technologies a.s. 
  Chválkovická 151/82, 779 00 Olomouc, ČR 
 
IČO:    26833620 
DIČ:    CZ26833620 
 
 
Číslo úlohy:   361 818 
 
 
Počet strán:   11 
 
Počet príloh:   1 
 
Dátum vydania:                   28.12.2022 
 
 
 

 
Vypracoval:               Skontroloval:        Protokol schválil: 

 

 
 

 

Tento protokol  môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený.  
Rozmnožovať jeho časti možno len so súhlasom riaditeľa Slovenského metrologického ústavu. 
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1. Všeobecné ustanovenie 
 
Tento protokol je podkladom na vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla podľa §56 
ods. 2 zákona 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov (ďalej len „zákon“) Slovenským metrologickým ústavom na typ 
meradla:  
 

ČDT – SpeedCAM 
 

 
1.1 Rozsah posudzovania 
 
Meradlo svojim charakterom zodpovedá:  

určenému meradlu podľa položky č. 2.2.1. (cestné rýchlomery používané políciou  pri 
kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky),  prílohy č. 1 k vyhláške  ÚNMS SR č. 
161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole (ďalej len "vyhláška 161/2019 Z. z.") a § 
11 zákona o metrológii 157/2018 Z. z.. 
 
Meradlo bolo posudzované z hľadiska požiadaviek na daný druh meradla  ustanovených 
predpisom: 
príloha č. 34 "Cestné rýchlomery" k vyhláške 161/2019 Z. z.. Meradlo bolo posudzované 
podľa bodu 1.2. c) cestné úsekové meradlo rýchlosti. 
 
1.2 Údaje o technickej dokumentácii použitej pri posudzovaní: 
 

1. Užívateľská príručka – ČDT-SpeedCAM – úsekové meranie rýchlosti, ČD-
Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, ČR 
verzia: v 1.4, dátum 6.1.2022 

2. MP Manager manual – MAN_017 – úsekové meranie, FTT Technologies 
verzia: 01, dátum 19.5.2021 

3. Informácie k validácii softvéru meracieho prístroja – ČD-Telematika a.s., dňa 
01.08.2021 

 Technická dokumentácia predložená na konanie o schválení typu meradla je uložená v 
archíve odboru metrológie Slovenského metrologického ústavu Bratislava.  
 
1.3 Údaje o dokladoch použitých pri posudzovaní: 
 
Pri posudzovaní boli použité nasledovné doklady súvisiace so schválením typu: 
 
Certifikát o schválení typu meradla č. 0111-CS-C032-21 z dňa 22.11.2021 (Dokument ČMI)  
Značka schválenia typu TCM 162/21 – 5852 z dňa 22.11.2021 (Vydal ČMI) 
Protokol o skúške č. 8552-PT-S0007-21 – skúška softvéru z dňa 17.09.2021 (Dokument ČMI 
TESTCOM Praha) 
Protokol o skúške č. 140-27_2021 z dňa 10.04.2021 (Dokument skúšobného laboratória 
ELKO EP, s.r.o.) 
Protokol o skúške č. 8012-PT-70004-21 z dňa 15.10.2021 (Dokument ČMI) 
Protokol o skúške č. 8012-PT-70003-21 z dňa 07.10.2021 (Dokument ČMI) 

Doklady použité pri posudzovaní sú uložené v archíve odboru metrológie Slovenského 
metrologického ústavu Bratislava.  
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1.4 Údaje o vzorkách určeného meradla:  
                     

Skúšky rýchlomeru typ ČDT-SpeedCAM boli vykonané v Českom metrologickom ústave 
a skúšobnom laboratóriu ELKO EP, s.r.o., na vzorkách meradla rýchlosti špecifikovaných v 
protokoloch uvedených v bode 1.3. 
 Vzorka uloženia sa nepožaduje. 
Skúšky sa vykonávajú po realizácii, montáži na mieste celého meracieho systému. 
   
2   Popis meradla: 

 
Technický popis meradla: 
 
Cestný úsekový rýchlomer ČDT-SpeedCAM je určený k automatickému meraniu priemernej 
rýchlosti a detekcii prekročenia definovaného rýchlostného limitu. Systém je určený pre fixnú 
montáž. Architektúra systému je modulárna a umožňuje konfigurovať meradlo pre rôzne 
topológie a priestorové konfigurácie úsekového merania. 

Princíp merania rýchlosti: 

Rýchlomer meria priemernú rýchlosť na základe merania doby prechodu úsekom o známej 
dĺžke. Na začiatku a na konci meracieho úseku je detegovaný prejazd vozidla definovanou 
virtuálnou bránou pomocou metód počítačového videnia (obrazovej analýzy). Tento prejazd 
spolu identifikátorom vozidla a časom prejazdu je zaznamenaný. Jednotlivé prejazdy sú 
párované, a pokiaľ je nájdená zhoda identifikátorov vozidla, dôjde k výpočtu priemernej 
rýchlosti v monitorovanom úseku podľa vzťahu v = s / (t2-t1), kde t2 a t1 predstavujú detekčné 
časy a vzdialenosť medzi dvoma detekčnými bránami. Identifikátor vozidla predstavuje EČV 
vozidla. Z popísaného princípu je zrejmé, že úloha merania priemernej rýchlosti je prevedená 
na úlohu presného merania času nad rovnakou časovou základňou (systém musí byť cez 
jednotlivé detekčné brány časovo synchronizovaný). Dĺžka meracieho úseku predstavuje 
nezávislú vstupnú konštantu.  

Časová synchronizácia 

Časová synchronizácia systému je riešená pomocou PTP a GPS časových serverov. Každá 
výpočtová jednotka je vybavená týmto systémom presného merania času, teda jednotlivé 
detekčné rezy sú tak časovo synchronizované voči absolútnemu času. Pomocou PTP 
protokolu je presný čas distribuovaný do jednotlivých kamier. Týmto je dosiahnuté veľmi 
presné meranie času vytvorenia jednotlivých fotiek, a to s presnosťou <800 us. 

Merací úsek 

Merací úsek je definovaný pomocou dvoch pevne stanovených referenčných miest, ktorých 
vzdialenosť je geodeticky zameraná. Tieto miesta sú na ceste vyznačené priečnou bielou 
čiarou, ktorá môže byť buď plná alebo prerušovaná. Šírka čiary je 0,125 m, pričom osa tejto 
čiary musí ležať v definovanom referenčnom mieste. Zmeraná vzdialenosť je zadaná ako 
parameter meracieho úseku do meradla. 
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Obr. 1 Vodorovné značenie meracieho úseku – vľavo variant s plnou čiarou, vpravo variant 
s prerušovanou čiarou. Rozmery sú uvedené v milimetroch. 

 

Topologická konfigurácia rýchlomeru 

Systém pozostáva z týchto HW komponentov: 

- Kamera s presnou časovou synchronizáciou a IR bleskom 

- Detekčná jednotka s presnou časovou synchronizáciou a časovým serverom (GPS) 

- Prvky napájacej sústavy (230 V alebo 12 V)  

- Batériový zdroj (voliteľné – ak nie je trvalé napájanie) 

 

Kamera s presnou časovou synchronizáciou a IR bleskom je nastavená tak, aby ŠPZ vozidla 
nebola rozmazaná ani pri maximálnej rýchlosti meraného vozidla. Pri nedostatočnom 
osvetlení dôjde k automatickej aktivácii externého IR blesku.  

 

SW a HW architektúra systému umožňuje vytvoriť rôzne konfigurácie meradla.  

 

Obr. 2 Dvojbodový variant (základný) – možnosť pre jeden alebo oba smery 
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Obr. 3 Kaskádový variant – možnosť pre jeden alebo oba smery 

 

 

Obr. 4 Rozvetvený variant – možnosť pre jeden alebo oba smery 

 

 

Výstupné (priestupkové) dokumenty 

Výstupom meradla sú elektronické dokumenty o meraní z meracieho úseku vo formáte XML. 
Tieto súbory obsahujú autentifikačné údaje meradla, dáta o meraní a obrazové dáta ako dôkaz 
priestupku (fotka vozidla na vjazde do úseku a na výjazde z neho) s vpísanými parametrami 
merania, ktorými sú označenie typu rýchlomeru a jeho číslo, identifikácia miesta a časová 
značka, maximálna dovolená rýchlosť a nameraná rýchlosť vozidla s jednotkami. Tieto dáta 
vo formáte XML meradlo ihneď po ukončení merania posiela pomocou zabezpečeného 
HTTPS protokolu cez uzavretú sieť VPN do informačného systému FTT (systém tretej 
strany) do miesta ich spracovania. Integrita dát je kontrolovaná po prenose na úrovni 
databázy. Pri poškodení súboru sa meranie neprijme a pošle sa späť chybová hláška. 
Priestupkové dokumenty sú spracované aplikáciou MP Manager verzia 6.2.3.c70 build 
20210827 alebo vyššia. 
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Softvér rýchlomeru 

Detekčná jednotka môže analyzovať obraz až zo 4 pripojených kamier. Jedna z detekčných 
jednotiek v rámci meradla je v roli tzv. mastera. Táto jednotka sa od ostatných líši iba 
konfiguráciou SW. Detekčné jednotky spolu komunikujú vo VPN sieti cez proprietárny 
protokol nad TCP/IP.  

Jednotlivé legálne relevantné aplikácie ČDT-SpeedCAM a ich charakteristika: 

- LPNode   

 SW detekujúci prejazd vozidla detekčnou bránou a záznam ŠPZ 

 SW detekujúci prejazd vozidla detekčnou bránou a záznam ŠPZ 

- LPMaster 

 SW nadväzujúci spojenie s LPNode, prijímajúci a párujúci ich detekciu 
a vyhodnocujú priemernú rýchlosť pre definované meracie úseky 

 Jeden na meradlo (dovoľuje ľubovoľnú kombináciu detekčných brán 
pre vytvorenie meracieho úseku) 

- LPConfig 

 Desktopová aplikácia pre vzdialenú konfiguráciu meracieho systému, 
pomocou ktorej sa proprietárnym aplikačným protokolom nad TCP/IP 
dá pripojiť na LPMaster 

Operačný systém: UBUNTU 18.04 LTS 

Aplikácia na pozeranie priestupkov: MP Manager ver 6.2.3.c70 build 20210827 

Aplikácia Kontrolný súčet 

LPNode 7922387e4e8d49d3f88b155a8bcbf4fd44cec2fd08e476de66c61317bddf88fc 

LPMaster 017379fa0d73f58f2d2e0d13368ceb613da3776b9a573a8d21759cd7e1853b39 

LPConfig 993485d729d8d94ce76cea769deae6ec417ca1f55dbfc6a670ad380b51eb7ed1 

 Tabuľka 1 Kontrolný súčet SW aplikácii rýchlomeru 
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Legálne relevantný SW je uložený na špeciálnom pamäťovom médiu (integrovanej mSD 
karte) typu WORM (write-once-read-many), ktoré neumožňujú prepis. Ďalej je jednotka 
zabezpečená HW donglem s licenčným kľúčom, pri jeho absencii je znemožnený beh 
aplikácie LPNode. Detekčná jednotka má zámok s plombou.  

Ku kontrole integrity legálne relevantného SW (LPMaster, LPNode a LPConfig) slúži hash 
SHA3-256. Ten je prepočítavaný a kontrolovaný pri spustení meradla a ďalej v pravidelných 
intervaloch.  

V prípade aplikácie LPMaster a LPNode je do výpočtu hashe zahrnutý aj digitálny otlačok 
(kontrolný výpočet).  

V prípade nezhody meradlo prestane generovať akékoľvek dáta, resp. aplikácia LPNode 
prestane generovať meranie a aplikácia LPMaster prestane detegovať prejazdy. 

Ak sa k meradlu užívateľ pripojí cez LPConfig, je táto nezhoda indikovaná v pop-up 
dialógovom okne s odpovedajúcou chybovou hláškou.  

Legálne relevantné parametre meradla sú chránené kontrolným súčtom algoritmom SHA3-
256. Kontrolná hodnota konfigurácie meracieho úseku sa počíta pri každom generovanom 
meraní a porovnáva sa s nominálnou hodnotou. Ak je zistená nezhoda, meranie je stornované. 

Nastavenie legálne relevantných parametrov je chránené systémom užívateľských práv 
a hesiel. Špecifické parametre môže nastaviť iba výrobca, a to iba raz po inštalácii. Parametre 
prístroja a meracieho úseku sa môžu meniť pomocou aplikácie LPConfig po prihlásení 
k detekčnej jednotke účtom „Analyst“ alebo „Admin“. Pri každom uvádzaní do užívania či 
overovaní treba pod účtom „Metrologist“ udeliť meradlu metrologické overenie. 

Meradlo s metrologickým overením nedovoľuje úpravu metrologických parametrov meradla. 
Pre povolenie týchto úprav je potrebné najskôr toto metrologické overenie odobrať pomocou 
účtu „Metrologist“, „Analyst“ alebo „Admin“.  

 
2.1 Základné technické charakteristiky:  
 

1. Rozsah meranej rýchlosti:    5 km/h – 250 km/h 
2. Minimálna dĺžka meracieho úseku:  80 m 
3. Maximálna dĺžka meracieho úseku:  10 km 
4. Počet meraných jazdných pruhov:   1 – 8  
5. Rozsah prevádzkovej teploty:    -40°C - +60°C 
6. Rozsah skladovacej teploty:    -40°C - +70°C 
7. Rozsah napájacieho napätia:    230 V AC alebo 10,8 V– 15 V 
8. Spôsob štartu merania:    automaticky 
9. Spôsob merania:     stacionárny  

 
10. Softvér: 
 

Na základe dokumentu WELMEC 7.2 Software Guide boli validované požiadavky: 
- Špecifické požiadavky na softvér meracích prístrojov využívajúcich univerzálny 

počítač (typ U) 
- Rozšírenie L: dlhodobé uloženie nameraných dát 
- Rozšírenie T: Prenos nameraných dát komunikačnou sieťou 

Operačný systém: UBUNTU 18.04 LTS 

 



Číslo protokolu: 040/300/162/22   
Strana 8 z 11 

 
 

11. Identifikačné údaje v zázname o meraní obsahujú: 
- Informáciu o miestnom čase a dátume 
- Informáciu o mieste merania 
- jednoznačné identifikačné prvky meraného vozidla  
- nameranú hodnotu rýchlosti meraného vozidla a jednotku 

rýchlosti 
- jednoznačnú identifikáciu použitého rýchlomera 
- nastavený limit rýchlosti a jednotka rýchlosti  
- smer jazdy meraného vozidla 
- jazdný pruh meraného vozidla 
- súradnice GNSS 
- poradové číslo dokumentu 
- čas prechodu úseku  
- informácia potrebná na jednoznačné priradenie nameranej 

hodnoty rýchlosti meranému vozidlu: meraným pruhom 
a poznávacou značkou 

- identifikáciu softvéru rýchlomera (v aplikácii je identifikovaný 
SW) 
Pozn.: zariadenie môže generovať aj iné záznamy a videá ktoré 
nesúvisia s meraním rýchlosti, nevyžadujú schválenie typu 
meradla a nie sú teda riešené v rámci schválenia typu 

 
2.2 Základné metrologické charakteristiky: 
  

1. Rozsah merania rýchlosti: (5 až 250) km/h,  
2. Najväčšia  dovolená chyba merania hodnoty rýchlosti: 

  ± 3 km/h pre hodnoty meranej rýchlosti do 100 km/h 
  ± 3 % z meranej hodnoty rýchlosti pre hodnoty rýchlosti nad 100 km/h 

 
3. Posúdenie výkresovej a technickej dokumentácie: 

 
Predložená výkresová dokumentácia s predloženým meradlom na posúdenie sú v zhode. Možno 
konštatovať, že dokumentácia je v rozsahu deklarovaných technických a metrologických 
charakteristík.  
4. Podmienky vykonania skúšok technických charakteristík a metrologických 
 charakteristík: 

Technické a metrologické skúšky boli vykonané Českým metrologickým ústavom ČMI (viď 
bod 1.3) a skúšobným laboratóriom ELKO EP, s.r.o. (ČR, viď bod 3.1). 

 
Súhrnné hodnotenie  o vykonaných skúškach sú uvedené v nasledujúcom bode č. 5. 
 
 
5. Údaje o hodnotených metrologických charakteristikách a technických 

charakteristikách:  
(uvedený bod pri skúške sa týka prílohy č. 34 vyhlášky ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o 
meradlách a metrologickej kontrole, ak nie je uvedené inak) 
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5.1 Technické požiadavky: 
    

3.1.1 prílohy č. 34 - Rýchlomer zaručuje pri správnom používaní v súlade s 
technickou dokumentáciou jednoznačné priradenie nameranej hodnoty rýchlosti 
meranému vozidlu  
- kritérium splnené  

 
3.1.2 / 3.1.3 prílohy č. 34 - Požiadavky na teplotný rozsah sú splnené, nakoľko 
prevádzkový rozsah teplôt je – 40 °C až + 60 °C, ktorý možno plne akceptovať. 
Rýchlomer zachováva svoje metrologické parametre v celom rozsahu pracovných 
teplôt okolia. 
Rozsah skladovacích teplôt rýchlomera je od – 40 °C až + 70 °C.Rýchlomer 
zachováva svoje metrologické charakteristiky v celom rozsahu skladovacích teplôt. 
- kritérium splnené.  
 
3.1.6 prílohy č. 34 - Údaje požadované v bodoch a) až k) sú na videozázname, V 
zmysle dodanej dokumentácie vyhovuje. Programové vybavenie, softvér je 
označený pre každý celok, uvedené v technickej dokumentácii, metrologické dáta sú 
na videozázname, vrátane výrobného čísla meradla (celku).  
- kritérium splnené. 
 
3.1.7 prílohy č. 34 - Nastavenie optickej a meracej osi meradla súhlasí podľa 
mechanického nastavenia, možnosť plombovania nastavenia, výsledok je na 
videozázname, trvale.  
- kritérium splnené. 
 
3.1.8 prílohy č. 34 - Rušenie elektromagnetickým poľom. (protokol č. 140-27_2021)  
- kritérium splnené. 
 
3.1.9 prílohy č. 34 – Záznam o priestupku je prístupný len autorizovanej osobe.  
- kritérium splnené. 
 

5.2 Dodatočné technické požiadavky vzťahujúce sa na cestné úsekové meradlo 
rýchlosti:  
 

3.4.1 prílohy č. 34 - Začiatok a koniec meraného úseku a prislúchajúce časové údaje 
prejazdu meraného vozidla sú jednoznačne vyznačené na zázname o priestupku.  
- kritérium splnené.  
 

5.3 Metrologické požiadavky: 
 

1. Merací rozsah rýchlosti – bod 4.1.1  požiadavka (30 až 200) km/h,  
skutočnosť (5 až 250) km/h 
- kritérium splnené 

 
2. Najväčšia dovolená chyba rýchlosti – bod 4.2  

± 3 km/h pri meraní rýchlosti do 100 km/h 
± 3 %  z  hodnoty meranej rýchlosti pre hodnoty rýchlosti nad 100 km/h 
 - kritérium splnené  
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5.4 Technické skúšky pri schvaľovaní typu: 
 
Bod 5.1 a/  Vonkajšia obhliadka rýchlomera : 

 
a) Úplnosť predpísanej sprievodnej dokumentácie  

- kritérium splnené 
b) Zhoda predloženého rýchlomera s predpísanou sprievodnou dokumentáciou  

- kritérium splnené 
c) Stav jednotlivých funkčných celkov z hľadiska prevádzky rýchlomera  

- kritérium splnené 
 

 
Bod 5.3.4  Skúšky cestných úsekových meradiel rýchlosti v laboratóriu 

 
5.3.4.1 Skúška merania času 

   Protokol o skúške č. 8012-PT-70004-21, ČMI (12.10.2021) 
- kritérium splnené 
 
5.3.4.2 Skúška dĺžky meraného úseku 
Polohy jednotlivých zariadení sú označené GNSS pozíciou v zázname. Dĺžka 
skutočne prejdenej dráhy sa vždy presne vypočíta pre každé vozidlo. Dané 
nastavením detekčného úseku konkrétneho rýchlomeru.  
- kritérium splnené 

 
Bod 5.3.6  Skúšky rýchlomerov v teréne 

5.3.6.1 Terénna skúška presnosti rýchlomera 
Protokol o skúške č. 8012-PT-70003-21, ČMI (31.05.2021 a 03.10.2021) 
- kritérium splnené.  
 

6. Zistené nedostatky 
 
 Nie sú.  
 
 
7. Určenie požiadaviek na meradlo 
 
V zmysle vyhlášky ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole § 4, nie 
je  určená ďalšia požiadavka na meradlo pri používaní ako určené meradlo políciou SR.  
 
 
8.  Záver 
 
Z výsledkov skúšok, meraní, zistení a vyhodnotení uvedených v tomto protokole vyplýva, že 
uvedený typ meradla  

vyhovuje 
 

svojimi technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným 
vyhotovením požiadavkám vzťahujúcim sa na daný druh meradla ustanovenými v prílohe č. 
34 "Cestné rýchlomery" k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej 
kontrole.  
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9. Čas platnosti rozhodnutia  

 
10 rokov 

  
 
10. Údaje na meradle  

 
- značka,  a meno výrobcu  
- označenie typu a modifikácie 
- výrobné číslo  (sériové číslo) 
- značka schváleného typu  

 
11. Overenie 
 
Overenie sa vykoná podľa prílohy č. 34 bod 6 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o 
meradlách a metrologickej kontrole pre cestné úsekové meradlo rýchlosti.  
Ak pri overení určeného meradla nie je možné označiť meradlo overovacou značkou, vydá sa 
iba certifikát o overení.  
 
Čas platnosti overenia je podľa položky 2.2.1, Prílohy č. 1 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 
Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole  
 

1  rok. 
 
Plombovanie, umiestnenie overovacích značiek sa vykoná podľa dokumentácie - Príloha č.1  
 
 
Prílohy: 

 
Príloha č. 1  - plombovanie a umiestnenie overovacích značiek   
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Príloha č. 1 

Plombovanie a umiestnenie overovacích značiek 

 

Obr. 1 Skriňa rýchlomeru, modro vyznačená značka pre overenie meradla. Ak je meradlo 
dostupné označí sa overovacou značkou, v prípade nedostupnosti sa vydá iba certifikát 

o overení. 
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Obr. 2 Vnútro skrine rýchlomeru, žlto je vyznačené miesto pre zabezpečovaciu značku 


