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Anotácia 

KULJOVSKÝ, J. Záznamová technika a možnosti jej využitia k dokumentácii 

protiprávneho jednania: Bakalárska práca, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 33 strán. 

 

Predložená bakalárska práca sa zaoberá záznamovou technikou, ktorú je možné využívať 

na dokumentáciu protiprávnej činnosti. V práci je poukázané na právny základ, ktorý musí 

poznať a dodržiavať každý príslušník PZ ČR a taktiež každá osoba, ktorá takúto 

záznamovú techniku používa. Bližšie sú rozobrané všeobecne používané druhy 

záznamovej techniky a záznamových médií v policajnej praxi.  

Osobitná pozornosť je venovaná rozboru všeobecných zásad vyhotovenia dokumentácie,  

významu kriminalistickej dokumentácie a špecifikám tvorby dokumentácie políciou ČR. 

Fotografické prístroje s vysokým rozlíšením patria medzi najnovšie druhy obrazovej 

záznamovej techniky, ktorú by bolo možné použiť na dokumentáciu protiprávnej činnosti. 

 

Kľúčové slová: záznamová technika, záznamové médiá, kriminalistická dokumentácia 

 

Annotation  

KULJOVSKÝ, J. Recording technique and its possible use for documentation of 

infringement: Bachelor thesis, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 33 pages. 

 

Bachelor thesis is focused on recording techniques, which is possible to use for 

documentation of infringement. In bachelor thesis is pointed on legal basis, which has to be 

known and followed by every member of police force of Czech Republic and also by 

everyone who use this recording technique. More closely are analyzed generally used types 

of recording techniques and recording media in police´s practice. 

Individual attention is paid to the analysis of general principles of documents creation, 

forensic importance of documentation and specificities of documentation creating by 

police of Czech Republic. Cameras with high definition are part of the newest types of 

image recording technique, which could be used for documentation of infringement.  

 

Key words: recording technique, recording media, forensic documentation.  

 



 

 

Obsah 
  

Zoznam použitých skratiek 

1 Úvod .................................................................................................................... 1 

2 Legislatíva .......................................................................................................... 2 

2.1 Zákon o polícii ČR ....................................................................................... 2 

2.2 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov ..................................... 3 

2.3 § 24b zákona č. 553/1991 Sb. o obecnej polícii ........................................... 3 

2.4 Zákon č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník .................................................. 4 

2.5 Záväzný pokyn policajného prezidenta č. 199/2008 .................................... 4 

2.6 Využitie záznamu z odpočúvania ako dôkaz v trestnom konaní ................. 5 

2.7 Archivácia záznamu ..................................................................................... 5 

3 Záznamová technika pre obrazovo-zvukový záznam .................................... 7 

3.1 Analógový videozáznam .............................................................................. 7 

3.2 Digitálny videozáznam ................................................................................. 8 

3.2.1 Digitálne videokamery ........................................................................... 8 

3.3 Videorekordéry ............................................................................................ 9 

3.4 Mobilné meracie a záznamové zariadenie PolCam ................................... 10 

4 Záznamová technika pre obrazový záznam .................................................. 12 

4.1 Fototechnika ............................................................................................... 12 

4.1.1 Oblasti využitia kriminalistickej fotografie .......................................... 12 

4.2 Termovízne kamery ................................................................................... 13 

4.2.1 Spôsoby využitia termovízie ................................................................ 14 

4.3 SPHERON.................................................................................................. 15 

4.4 RAMER 7M ............................................................................................... 17 

5 Záznamová technika pre záznam zvuku ....................................................... 18 



 

 

5.1 Diktafóny.................................................................................................... 18 

6 Záznamové médiá ............................................................................................ 19 

6.1 Rozdelenie záznamových médií podľa princípu záznamu ......................... 19 

6.1.1 Magnetické média ................................................................................ 19 

6.1.2 Optické médiá....................................................................................... 20 

6.1.3 Elektronické médiá ............................................................................... 22 

7 Kriminalistická dokumentácia ....................................................................... 24 

7.1 Význam kriminalistickej dokumentácie ..................................................... 24 

7.2 Zápisnica o ohliadke miesta činu ............................................................... 24 

7.3 Kriminalistická fotografia z miesta činu .................................................... 26 

7.4 Využitie kriminalistickej videodokumentácie ............................................ 28 

8 Moderné dokumentačné obrazové systémy s vysokým rozlíšením ............. 30 

8.1 GigaPan EPIC Pro ...................................................................................... 30 

8.2 Seitz 6x17 Digital ....................................................................................... 31 

9 Záver ................................................................................................................. 32 

10 Použitá literatúra ............................................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zoznam použitých skratiek 

 

CCTV - uzavretý televízny okruh (Closed-Circuit Television) 

CCD -  zariadenie s viazanými nábojmi (Charge-coupled device) 

CD - kompaktný disk (Compact Disc) 

CMOS -  doplňuje sa kovo-oxidový polovodič (Complementary metal-oxide 

semiconductor) 

DV -  digitálne video (digital video) 

DVD -  digitálny univerzálny disk (digital versatile disk) 

DVD-R -  digitálny univerzálny disk nahrávateľný (digital versatile disk recordable) 

DVD-RW -  digitálny univerzálny disk prepisovateľný (digital versatile disk rewritable) 

DVR -  digitálny videorekordér (digital videorecorder) 

FullHD -   plne vysoké rozlíšenie (full high definition) 

GPS -  globálny polohovací systém (global positioning system) 

HD -  vysoké rozlíšenie (high definition) 

HDD -   pevný disk (harddisk drive) 

Hi8 -  široko-páskové video8 (high-band video8) 

LAN -  lokálna sieť (local area network) 

miniDV -  mini digitálne video (mini digital video) 

miniDVD -  mini digitálny univerzálny disk (mini digital versatile disk) 

PC -  osobný počítač (personal computer) 

R2S -  návrat na scénu (return to scene) 

S-VHS-C -  super kompaktný domáci video systém (super video home systém 

compact) 

SRN -  Spolková republika Nemecko 

USB -  univerzálna sériová zbernica (universal seriál bus) 

VHS -  domáci video systém (video home systém) 

VHS-C - kompaktný domáci video systém (video home system compact) 

WAN -  široko územná sieť (wide area network) 

Typy pamäťových kariet: 

CF -  (Compact Flash)  

MD -  (Micro drive) 



 

 

MS -  (Memory Stick) 

SM -  (Smart Media) 

MMC -  (Multi Media Card) 

SD -  (Secure Disk) 

MiniSD -  (mini Secure Disk) 

Sb. -  zbierka zákonov 

č. -  číslo 

ČR -  Česká republika 

TB -  jednotka dátovej kapacity (terabyte) 

GB -  jednotka dátovej kapacity (gigabyte) 

MB -  jednotka dátovej kapacity (megabyte) 

m -  základná jednotka vzdálenosti (meter) 

napr. -  napríklad 

tzv. -   takzvane 

pod. -  podobne 

µm -  jednotka vzdialenosti (mikrometer) 

°C -  jednotka teploty (stupeň Celzia) 

.jpeg -  formát súboru obrázku (joint Photographic experts Group) 

.bmp -  formát súboru obrázku (bitmap)  
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1  Úvod 

Záznamová technika je jednou z oblastí, ktoré umožňujú človeku prekročiť hranice 

dané vnímaním jeho zmyslami. Úloha záznamovej techniky ako komunikačného a 

dokumentačného prostriedku je nenahraditeľná. Ovládanie týchto prostriedkov získalo 

zásadný význam, lebo v rukách skúsených odborníkov môžu účinne slúžiť rôznym účelom. 

Problematika skúmania záznamovej techniky ako celku má veľký význam pre vykonávanie 

dokazovania trestnej činnosti. Trestné konanie v druhej polovici 20. storočia zaznamenalo 

rastúci počet dôkazov, ktoré poskytli odborníci najmä z oblasti kriminalistiky a forenzných 

disciplín. Obrovský rozvoj vedeckého poznania pozitívne ovplyvnil aj vývoj týchto 

vedných odvetví, ktoré priamo súviseli s bojom proti trestnej činnosti. Záznamovú 

dokumentáciu nemožno preferovať pred ostatnými dôkazmi, avšak tvorí významnú časť 

komplexu dôkazov. 

Tak ako v iných vedných odboroch aj v kriminalistike zohráva záznamová technika 

veľmi významnú úlohu. V počiatočnom štádiu procesu poznávania trestného činu sa často 

stáva, že nie sú odhalené všetky informácie zo stôp, pretože neboli ľudskému vnímaniu 

dostupné, alebo odhalenie (dekódovanie)  nebolo z rôznych príčin vykonané v plnom 

rozsahu. V prvom štádiu tohto poznávacieho procesu, t.j. v štádiu dokumentácie, ako prvá 

nastupuje metóda fotografickej dokumentácie, aby v určitom časovom okamihu zafixovali 

stav a polohu objektov, ako aj informácie v nich obsiahnuté. Zároveň vydávajú svedectvo 

o ich existencii a prípadne umožňujú získať aj nové informácie, ktoré boli ľudskému 

vnímaniu z rôznych príčin nedostupné. Záznamová technika sa týmto stáva nielen jedným 

zo základných prostriedkov dokumentácie, ale v niektorých prípadoch je záznamová 

technika neoddeliteľnou súčasťou expertízneho skúmania, ktoré by sa bez jej podielu 

nedalo ani realizovať. 

Mojím cieľom v tejto práci je podať komplexný a dostatočne syntetický obraz stavu 

záznamovej techniky ako celku a následne poukázať na možnosti využitia záznamovej 

techniky v kriminalistických činnostiach, najmä v Policajnom zbore.  
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2 Legislatíva 

 V tejto kapitole sú charakterizované zákony, ktoré musí dodržiavať každý policajt 

pri výkone služby a tieto zákony by mal mať na pamäti každý, kto sa stretáva zo 

záznamovou technikou. Ako prvé si povieme, čo je to protiprávne jednanie. 

 Protiprávne jednanie je čin, ktorý porušil a poškodil záujmy spoločnosti, chránené 

trestným zákonom. Táto škodlivosť je určovaná povahou a závažnosťou trestného činu, 

spôsobom vykonania činu, jeho následkami a okolnosťami, za ktorých bol čin spáchaný. 

Protiprávnym jednaním sa tiež rozumie spáchanie priestupku, u ktorého v porovnaní 

s trestným činom je stupeň škodlivosti zanedbateľný. Protiprávne jednanie je sformované 

v trestnom zákonníku č. 40/2009 Sb.[1]  

 

 Tabuľka 1: Rozdelenie protiprávneho jednania[1] 

 

  

2.1 Zákon o polícii ČR 

Najdôležitejšou normou, ktorou sa musí riadiť každý policajt v Českej republike, je 

zákon o Polícii ČR č. 273/2008 Sb. V § 62 tohto zákona o polícii ČR sa píše, že polícia 

môže, ak je to nevyhnutné pre plnenie ich úloh, vytvárať zvukové, obrazové alebo aj iné 

záznamy osôb a vecí nachádzajúcich sa na miestach verejne prístupných a zvukové, 

obrazové alebo iné záznamy o priebehu úkonu. 

Protiprávne jednanie 

Trestný čin Priestupok 

Prečiny – všetky nedbalostné trestné  

činy a úmyselné trestné činy, za ktoré 

trestný zákon stanoví odňatie slobody – 

horná hranica do 5 rokov.  

Zločiny – všetky trestné činy, ktoré nie 

sú podľa zákona prečiny, zvlášť závažné 

– úmyselné trestné činy, za ktoré trestný 

zákon stanoví hornú hranicu najmenej 

10 rokov. 

 

Priestupok – protiprávne jednanie 

nedosahujúce spoločenskej 

škodlivosti trestného činu. 

Priestupky riešia a trestajú obce, iné 

orgány štátnej správy, polícia, 

podniky a ostatné organizácie na 

základe iných právnych noriem ako 

trestného zákona, spravidla podľa 

právnej normy príslušného odvetvia. 
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 Ďalej zákon o polícii ČR nariaďuje použitie záznamovej techniky v prípade 

zákroku pod jednotným velením. V § 59 sa hovorí, že pri zákroku pod jednotným velením 

rozhoduje o použití donucovacieho prostriedku a zbrane veliteľ zasahujúcej jednotky. O 

použití donucovacieho prostriedku a zbrane môže na mieste zákroku rozhodnúť tiež 

nadriadený tohto veliteľa, ktorý týmto rozhodnutím preberá velenie do ukončenia zákroku. 

Rozhodnutie veliteľa zasahujúcej jednotky a jeho nadriadeného o použití donucovacieho 

prostriedku alebo zbrane musí byť zadokumentované záznamovou technikou so zvukom 

alebo v listovej podobe. 

 V prípade Preukázania totožnosti je podľa zákona č. 273/2008 Sb. v § 63 odseku 

číslo 4 policajt oprávnený použiť záznamovú techniku v prípade, ak nie je možné zistiť 

totožnosť predvedenej osoby na základe uvádzaných údajov ani v dostupných evidenciách, 

je policajt oprávnený získať informácie potrebné k jeho stotožneniu snímaním 

daktyloskopických odtlačkov, zisťovaním telesných znakov, meraním tela, vytváraním 

obrazových, zvukových a iných záznamov a odoberaním biologických vzoriek, 

umožňujúcich získanie informácií o genetickom vybavení. Záväzný pokyn nesmie 

kolidovať napr. so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/ 2000 Sb. [2] 

 

2.2 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov  

 V tomto zákone sa okrem iného hovorí, že údaje uchovávané v záznamovom 

zariadení, obrazové alebo zvukové, sú osobnými údajmi za predpokladu, že na základe 

týchto záznamov je možné priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu 

(teda informácie z obrazových či zvukových nahrávok umožňuje, hoci nepriamo, 

identifikáciu osoby). Fyzická osoba je identifikovateľná, pokiaľ zo snímku, na ktorom je 

zachytená, sú známe jej charakteristické rozpoznávacie znaky (hlavne tvár) a na základe 

prepojenia rozpoznávacích znakov s ďalšími disponibilnými údajmi je možná plná 

identifikácia osoby. [3] 

 

2.3 § 24b zákona č. 553/1991 Sb. o obecnej polícii 

(1) Obecná polícia je oprávnená, ak je to potrebné pre plnenie ich úloh podľa tohoto 

alebo iného zákona, vytvárať zvukové, obrazové nebo iné záznamy z miest verejne 
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prístupných, poprípade tiež zvukové, obrazové alebo iné záznamy o priebehu zákroku 

alebo úkonu. 

(2) ak sú k vytváraniu záznamov podľa odstavca 1 zriadené stále automatické 

technické systémy, je obecná polícia povinná informácie o zriadení takýchto systémov 

vhodným spôsobom uverejniť. [3] 

Právna úprava je prakticky totožná so Zákonom o Polícii ČR. 

 

2.4 Zákon č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník  

Hlava druhá, ochrana osobnosti § 1 

 (1) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové 

záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy môžu byť     

vytvorené alebo použité iba s jej dovolením.  

 (2) Povolenie nie je potrebné, ak sa použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, 

obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelom úradným na základe  

zákona. 

  (3) Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez 

povolenia fyzickej osoby vytvoriť alebo použiť primeraným spôsobom tiež pre umelecké 

účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani takéto použitie však 

nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. [5] 

 

2.5 Záväzný pokyn policajného prezidenta č. 199/2008  

Pokyn pojednáva o používaní technických dokumentačných prostriedkov. 

Článok č. 3 toho pokynu definuje záznamovú techniku, ktorou sa pre účely tohoto 

záväzného pokynu rozumie:  

 (1) technickým prostriedkom prostriedok zaznamenávajúci obraz (napr. foto, 

video), zvuk (napr. mikrofón, diktafón) alebo kombináciu obrazu a zvuku, polohu (napr. 

GPS);  technickým prostriedkom sa rozumie aj prostriedok, ktorý nie je majetkom polície, 

pokiaľ je pracovníkom použitý k záznamu výkonu služby, alebo protiprávneho jednania,  

 (2) dátový nosič, nosič elektronických dát (napr. pevné disky, pamäťové karty, 

DVD, CD, miniDV kazety), 
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 (3) záznamové médiá, na ktoré sú z technického prostriedku uložené vytvorené 

dáta.[6] 

 

2.6 Využitie záznamu z odpočúvania ako dôkaz v trestnom konaní  

Je zrejmé, že verbálnym prejavom prostredníctvom telekomunikačnej prevádzky 

môže dôjsť k spáchaniu najrôznejších trestných činov (napr. nebezpečné vyhrážanie, 

šírenie poplašnej správy, vydieranie, vydieračský únos, týranie blízkej osoby a zverenej 

osoby atď.), resp. je z nich možné získať závažné a neopakovateľné informácie 

prispievajúce k objasneniu trestnej veci alebo k zisteniu páchateľa. Potenciálny či 

uskutočnený zásah do práva na súkromie podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 

práva, ako aj Ústavného súdu ČR je potrebné aj pri odposluchu telekomunikačnej 

prevádzky skúmať z pohľadu legality, legitímnosti a proporcionality. Legalita zásahu 

štátneho orgánu do tohto práva je determinovaná zákonom a podmienkami tohoto zásahu v 

trestnom poriadku v § 88. Legitimita predstavuje oprávnenosť konania štátneho orgánu, 

dôvodnosť na takýto zásah, ak môžeme dôvodne predpokladať, že budú zistené skutočnosti 

významné pre trestné konanie o trestných činoch uvedených v § 88 ods. 2 trestného 

poriadku. Proporcionalita znamená, že k zásahu možno prikročiť len vtedy, keď je to 

nevyhnutné, ak sledovaný cieľ nemožno dosiahnuť miernejšími prostriedkami. Zákon 

upravujúci podmienky, režim schvaľovania a využitie odpočúvania ako dôkazu v trestnom 

konaní je Trestný poriadok.  

 Možnosti získavania záznamu z odpočúvacieho zariadenia je zakotvená v českom 

Trestnom poriadku (§ 88 a § 88a) a v slovenskej úprave  Trestného poriadku (§ 115 a § 

116), ktoré  sú si vzhľadom na spoločný legislatívny základ veľmi podobné.[7] 

 

2.7 Archivácia záznamu  

Archiváciu vytvorenej obrazovej dokumentácie a jej spracovanie vykonáva 

osobitne určený odborný policajt na k tomu špeciálne určenom záznamovom zariadení 

vrátane špeciálneho softwaru PC, ktorý absolútne vylučuje akúkoľvek dodatočnú 

manipuláciu s vyhotovenou a zapracovanou dokumentáciou. Pokiaľ je z akcie vyhotovená 

obrazová alebo obdobná dokumentácia, je zaznamenaná na zvlášť k tomu určenom médiu. 

Na tomto médiu je uvedené, kedy bola dokumentácia vyhotovená, presný čas, v akom 



 

6 

 

časovom rozsahu a akým dokumentačným zariadením bola dokumentácia 

vykonaná. Každý dokumentačný prostriedok má protokolárne prevzatý konkrétny policajt 

špecializovaného pracoviska. Dokumentácia je archivovaná 5 rokov. [8] 
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3 Záznamová technika pre obrazovo-zvukový záznam  

3.1 Analógový videozáznam  

Jedným zo spôsobov zaznamenávania protiprávnej činnosti je analógový 

videozáznam, vytvorený pomocou analógovej videokamery. Táto kamera zobrazuje 

trojrozmerné pohyblivé objekty pomocou objektívu na obrazový snímač, ktorý spolu s 

elektronickým vybavením kamery umožní zaznamenať na magnetický pások 

videorekordéru dvojrozmerné čiernobiele alebo farebné videozáznamy. Bežná obrazová 

frekvencia takýchto záznamov býva 18 až 24 obrázkov za sekundu. V súčasnosti sa 

v policajnej praxi analógový videozáznam ako dokumentačný prostriedok už takmer 

nepoužíva. Na ďalšie spracovanie záznamu z analógovej videokamery je nutné vykonať 

digitalizáciu. Nevýhodou analógového videozáznamu je, že neumožňuje lacno a efektívne 

zaznamenávať a archivovať veľké množstvo videomateriálu. Videozáznam sa ukladá na 

videokazetu.  

Videokazeta je audiovizuálny nosič obsahujúci magnetickú pásku, na ktorý je 

možné zaznamenať obraz, zvuk a doplnkové informácie (indexy, časový kód). Podľa 

charakteru signálu, ktorý je na ňom zaznamenávaný, môžeme videokazety rozdeliť na 

analógové alebo digitálne. Videozáznam na videokazety je jednou z variant, ktorá sa už 

v policajnej praxi pre dokumentáciu protiprávneho jednania nepoužíva. Častejšie sa však 

vyskytuje videokazeta ako záznamové médium, ktoré býva v praxi často zaistené 

kriminalistickými expertmi. Informácie uložené na videokazete môžu slúžiť ako 

stopa, ktorá nesie znaky protiprávneho jednania. Typy analógových videokaziet sú VHS, 

VHS-C, S-VHS-C, Video 8, Video Hi8 a digitálne záznamové videokazety Digital8, 

MiniDV. [10]  

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Videokazeta VHS [9] 
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3.2 Digitálny videozáznam 

Digitálny videozáznam predstavuje sériu statických obrázkov, doplnených 

zvukovým záznamom, ktoré sa rýchlo vymieňajú (štandardné video predstavuje 25 - 30 

obrázkov za sekundu). Digitálny videozáznam je v policajnej praxi perspektívnym a dnes 

už často používaným systémom pre záznam protiprávneho jednania. Poskytuje priamo 

vhodný podklad v digitálnej podobe na ďalšie spracovanie na počítačoch. Systém vyžaduje 

vhodnú digitálnu videokameru a počítač, vybavený kompatibilným rozhraním, či 

počítačovou kartou pre snímanie digitálneho signálu, a to vrátane ovládačov, karty a 

softwaru.  Postup pri zápise videa do binárneho kódu je podobný ako pri zápise digitálnych 

obrázkov. Digitálnu videosekvencie je potom možné sledovať na monitore počítača, alebo 

je možné previesť záznam videosekvencie či jednotlivých obrázkov z videosekvencie na 

disk počítača.[11] 

3.2.1 Digitálne videokamery 

Videokamery pre digitálny videozáznam používajú najčastejšie CCD a CMOS 

snímače. Tieto digitálne videokamery sa vyrábajú s rozlíšením aj milión obrazových bodov 

a viac. Okrem digitálneho výstupu majú kamery niekedy ešte aj analógové výstupy vo 

formáte SVHS či Hi8. Cenovo drahšie kamery umožňujú aj digitálny vstup. Výrobcami 

digitálnych videokamier sú napr. firmy SONY, JVC, Panasonic a ďalšie. V práci by som 

chcel spomenúť niektoré inovatívne typy kamier, používané v praxi polície.[10] 

V situácii, kedy záleží na každom detaile, je vhodné používať videokamery 

s vyšším množstvom megapixlov. Takéto kamery majú rozlíšenie najmenej trikrát vyššie 

ako pri analógových CCTV kamerách. Vyššie rozlíšenie znamená viac detailov a viac 

detailov znamená väčšie šance na identifikáciu osoby alebo predmetu, ktoré by boli 

prospešné pre vyšetrovací proces. Ďalším argumentom pre kamery s vysokým rozlíšením 

je to, že sú schopné pokryť väčšie plochy. Takéto kamery ponúkajú väčší počet pixelov pre 

zaznamenanie dejov, ktoré by boli prospešné pre ďalšie vyšetrovanie protiprávnej 

činnosti. Videokamery s vysokým rozlíšením poskytujú nepochybne výhody vo forme 

vysokého rozlíšenia obrazu, aj za cenu určitých odlišností v porovnaní s klasickým 

rozlíšením. Samozrejme na trhu sú už aj stacionárne 2-megapixelové Deň/Noc kamery s 

rozlíšením 1600 x 1200 pixlov (AXIS 223M), čo dokazuje, že tento nedostatok je len 

dočasný. Ďalší faktor, ktorý treba brať do úvahy je ten, že tok dát sa pri prenášaní obrazu s 



 

9 

 

vyšším rozlíšením zvyšuje, čím kladie väčšie nároky na siete a úložné priestory pre nahraté 

video.  

V policajnej praxi sa najčastejšie používajú HDD kamery. HDD kamery sú vhodné 

pre tie situácie, ktoré vyžadujú dlhú dobu súvislého záznamu a jednoduchú prácu s 

natočeným videom. Záznam sa ukladá na vnútorný harddisk, rovnako ako pri PC. 

Lacnejšie kamery ponúkajú 7 až 9 hodín, drahšie až 30 hodín Full HD záznamu. Väčšina 

HDD kamier nahráva zvuk v Dolby Digital 2.0 kvalite. [12] 

       

Obrázok 2: AXIS 223M [13]     Obrázok 3: PXW-Z100 [14]  

3.3 Videorekordéry  

Digitálne videorekordéry, skrátene DVR, sú jednoúčelové záznamové zariadenia 

pre výhradne analógové kamery, ktoré obsahujú tzv. „všetko v jednom“. Prvoradou úlohou 

zariadenia DVR je digitalizácia obrazu z pripojených analógových kamier, pretože iba 

digitálne dáta sa môžu ukladať na harddisk zariadenia a takisto iba digitálne dáta možno 

prenášať cez sieť LAN, WAN a Internet. DVR vďaka integrovanému multiplexeru 

môže nahrávať a zároveň zobrazovať obraz z viacerých kamier naraz (duplexný systém). 

Niektoré DVR umožňujú pentaplexnú prevádzku, čo znamená zobrazenie obrazu na 

monitore (prehliadanie), nahrávanie záznamu, prehrávanie záznamu z 

HDD, vzdialené monitorovanie cez sieť a zálohovanie dát (USB kľúč, DVD, externý 

harddisk) súčasne - v tom istom okamihu. DVR ďalej dokáže distribuovať obrazy z kamier 

lokálne na monitor, ktorý je priamo pripojený na zariadenie, ale aj vzdialene cez sieť LAN, 

WAN, Internet na viacerých PC súčasne pomocou klientského softvéru dodaného so 

zariadením, alebo aj cez webový prehliadač (napr. Internet Explorer, Chrome) či mobilné 

smartfony. [15] 

 

http://www.kamerovatechnika.sk/scripts/zbozi.php?KID=1
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      Obrázok 4: Digitálny DVR videorekordér [16] 

 

3.4 Mobilné meracie a záznamové zariadenie PolCam  

V súčasnej dobe používa Polícia ČR ako mobilné meracie a záznamové zariadenie 

systém značky POLCAM na meranie rýchlosti a záznam priestupkov, ktorý je schopný 

merať a zaznamenať rýchlosť jazdy. Bohužiaľ však nemôže merať rýchlosť zo stojaceho 

vozidla. Systém PolCam je mobilný video systém na hliadkovanie a záznam všetkých 

cestných priestupkov a tiež na meranie priemerných rýchlostí na základe merania času a 

vzdialenosti. Tento systém vypočíta priemernú rýchlosť na základe presného merania 

prejdenej dráhy a času. Pri použití meracej metódy nie je nutné udržanie stálej vzdialenosti 

medzi policajným vozidlom a sledovaným vozidlom počas celého úseku dráhy. Dôležitým 

faktorom je dodržanie rovnakej vzdialenosti medzi vozidlami na začiatku a na konci 

merania, pričom vzdialenosť medzi vozidlami sa zobrazuje na monitore. Polícia ČR je iba 

koncovým užívateľom meracieho zariadenia. Preškolení policajti postupujú pri meraní 

rýchlosti a dokumentácii priestupkov v súlade s návodom k obsluhe zariadení. [17].  

 PolCam je možné nainštalovať do automobilov a tiež na motocykle. V súčasnej 

dobe sú nainštalované na policajných motocykloch značky Yamaha a v osobných 

automobiloch VW Passat R36. Takmer všetky vozidlá Škoda Superb využívajú tento 

systém a len niektoré sú vybavené systémom Ramer. Automobilová varianta obsahuje 2 

kamery, jedna z nich je umiestnená v prednej a druhá v zadnej časti vozidla. Operátor tak 

môže merať a zaznamenávať rýchlosť vozidiel idúcich pred ním aj za ním. Verzia 

zariadenia aplikovaná na motocykloch je vybavená iba jednou kamerou vpredu z dôvodu 

bezpečnosti policajta na motocykle. Kamery majú 26-násobný optický a 12-násobný 
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digitálny zoom a rozlíšenie 720x576. Kamery majú vysokú citlivosť a je možné ich  

prepnúť do infrarežimu pre funkciu v noci. Rozpoznateľnosť registračných značiek je do 

maximálnej vzdialenosti 150 metrov. Uhlopriečka monitoru operátora je 7 palcov a k 

uchovaniu dát slúži pevný disk o kapacite 80 GB umiestnený v batožinovom priestore 

vozidla. Zariadenie nie je možné detekovať antiradarom, ani inak zmariť priebeh merania. 

Meranie spúšťa obsluha manuálne a ukončenie môže prebehnúť manuálne alebo 

automaticky. Meraný úsek je možné nastaviť od minimálnej vzdialenosti 50 metrov. Na 

základe prejdenej vzdialenosti a času vypočíta PolCam priemernú rýchlosť vozidla. 

 Dôkazným prostriedkom je videozáznam z celého priebehu merania. Na tomto 

videozázname sú zobrazené všetky dôležité informácie o čase merania, dátume, vlastnej 

rýchlosti meracieho vozidla, odpočítanie dráhy a času merania a dáta o polohe z GPS. 

Počas vykonávania meraní je nutné udržiavať medzi vozidlami približne rovnakú 

vzdialenosť pre získanie vyššej presnosti merania. Tento systém je využívaný aj v 

okolitých štátoch ako napr. v Rakúsku, Slovensku, Poľsku a v ďalších štátoch Európskej 

únie. Spôsob merania je v rámci ČR schválený a zodpovedá platnej legislatíve. [18]  

 

 Obrázok 5: Zaber zo záznamového zariadenia PolCam [19] 
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4 Záznamová technika pre obrazový záznam 

4.1 Fototechnika 

Využitie fotografie na účely pátrania a vyšetrovania trestných činov začalo už 

v prvej polovici 19. storočia, teda veľmi skoro po objave fotografie. Do policajnej praxe 

bola fotografia zavedená približne v polovici toho istého storočia. Je nesporné, že 

v súčasnosti zohráva fotografia stále jednu z najvýznamnejších úloh pri vyšetrovaní 

a dokumentovaní trestnej činnosti a tým zohráva veľmi významnú úlohu pri zabezpečovaní 

potreby bezpečnosti štátu a občanov. 

V kriminalisticko-bezpečnostnej praxi predstavujú najširšiu oblasť uplatnenia 

fotografie. Fotografické snímky sú vyhotovené za účelom dokumentácie priebehu 

a výsledkov obhliadky v kriminalistike a ďalších vyšetrovacích a operatívno-pátracích 

úkonov, mimoriadnych udalostí a iných dejov a kriminalisticky relevantných procesov. 

 Kriminalistika skúma a využíva fotografiu v celej jej šírke. Skúma fotografiu 

portrétnu, technickú, reportážnu, stereoskopickú, panoramatickú, leteckú až po špeciálne 

odbory, ako je makro a mikro fotografia vo všetkých druhoch neviditeľného žiarenia, 

vo zvláštnych druhoch osvetlenia, fotografiu čiernobielu ako aj farebnú. Je nutné, aby 

vývoj v kriminalistickom skúmaní a objasňovaní smeroval dopredu a aby policajný zbor 

a jeho príslušníci využívali najnovšie poznatky a výdobytky techniky na dokumentovanie 

a vyšetrovanie trestnej činnosti, aby zastarané fotografické prístroje a technológie vymenili 

za nové.   

 Pri zázname obrazu na digitálny fotoaparát sa zaznamenávajú informácie 

o optických vlastnostiach, teda o jase a farbe jeho jednotlivých bodov - pixelov na 

elektronické pamäťové médium, najčastejšie na pamäťovú kartu. V policajnej praxi je 

výhodnejšie používať digitálne fotografické prístroje pred analógovými prístrojmi. [20] 

 

4.1.1 Oblasti využitia kriminalistickej fotografie 

Fotografická dokumentácia obhliadky: 

 miesta, 

 jednotlivých stôp a mŕtvol, 

 živých osôb a ich tela, 

 kostrových nálezov, 
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 vecí, 

 iných kriminalisticky relevantných objektov. 

 Fotografická dokumentácia kriminalistických metód / vyšetrovacích úkonov: 

 výsluchu, previerky výpovedí na mieste, 

 rekonštrukcie, 

 rekognície,  

 experimentu, 

 domovej prehliadky, osobnej prehliadky, prehliadky iných priestorov, 

prehliadky pozemkov, prehliadky dopravných prostriedkov. 

 Fotografická dokumentácia kriminalisticky relevantných dejov a udalostí: 

 hromadné porušovanie verejného poriadku, 

 priebeh mimoriadnych udalostí a pod. 

 Fotografovanie živých osôb na účely registrácie a identifikácie: 

 trojdielna fotografia, fotografia celej postavy, 

 fotografovanie na vodičské preukazy, 

 fotografovanie v priebehu dejov, úkonov na účely identifikácie. [20]  

4.2 Termovízne kamery 

Termovízne sledovanie teploty na skúmaných objektoch rozširuje možnosti 

ľudského videnia, ktoré je limitované šírkou intervalu viditeľného elektromagnetického 

spektra. Použitie zariadenia, ktoré umožňuje pracovať v infračervenom spektre vlnových 

dĺžok sprístupňuje človeku obrazovú informáciu, ktorá nie je pre neho bežne dostupná. 

Termokamera je prístroj, ktorý ako detektor infračerveného žiarenia dokáže bezkontaktne 

na diaľku merať povrchovú teplotu objektov. S vysokou geometrickou rozlišovacou 

schopnosťou dokáže zachytiť a z nameraných teplôt rekonštruovať tzv. teplotný obraz 

objektu. S výrazom termovízia sa väčšinou stretávame v súvislosti s policajnými pátracími 

akciami po stratených osobách.  

Termovízna kamera je ľahké prenosné zariadenie s kvantitatívnym meraním 

teploty. Meranie je založené na princípe premeny elektromagnetickej energie, vyžarovanej 

objektom na elektronický videosignál, ktorý je ďalej zosilňovaný a spracovávaný pomocou 

riadiacej elektroniky a mikroprocesora. Výsledkom je obraz povrchového rozloženia 
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teploty snímaného objektu, ktorý je zobrazený priamo v hľadáčiku kamery alebo na 

externom monitore. [21] 

 

Ručná termokamera MIDAS 320  

 Je ľahká prenosná termokamera, navrhnutá ergonomicky pre pohodlné držanie v 

jednej ruke. Môžeme ju použiť pre pohyblivé aj stabilné pozorovanie. Termokamera 

MIDAS 320 slúži na meranie teploty v spektrálnom pásme 8 µm až 14 µm. Rozsah 

merania teploty môžeme nastaviť od –20 °C po 120 °C alebo od 0 °C po 500 °C.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázok 6: Termokamera MIDAS 320 [22] 

4.2.1 Spôsoby využitia termovízie 

Termovízia pomáha chrániť fyzický majetok a znižovať nebezpečenstvo cez deň i v  

noci. Umožňuje úplný dohľad na lesy, atómové elektrárne, letiská, mosty, petrochemické 

zariadenia, závody, potrubia, komerčné komplexy a súkromné sídla. Vo všetkých 

podmienkach, v ktorých iné technológie zlyhávajú, je termovízia ideálnou voľbou pre 

aktívny dozor proti vniknutiu, neoprávnenému vstupu a iným potencionálnym ohrozeniam 

bezpečnosti v rozsiahlych priestranstvách, ako sú vodné plochy, pobrežia, letiská, prístavy, 

sklady atď. Termovízia umožňuje nenásilné sledovanie páchateľov, nezvestných osôb, 

opustených automobilov a tak poskytuje polícii a bezpečnostným zložkám výkonný systém 

na ochranu života a odhaľovanie kriminality.  
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Príklady použitia termovízie:  

 prevencia lesných požiarov,  

 bezpečnosť verejných aj súkromných budov a komplexov,  

 bezpečnosť na letiskách,  

 bezpečnosť vo výrobe a vývoji,  

 bezpečnosť v galériách, múzeách a na výstavách,  

 bezpečnosť v bankách a budovách,  

 bezpečnosť vo väzniciach a inštitúciách,  

 letová bezpečnosť,  

 pátranie po utečencoch,  

 bezpečnosť úradných osôb,  

 vyšetrovanie vo verejnej doprave,  

 záchranné systémy,  

 bezpečnosť v jadrových elektrárňach. [23] 

 

4.3 SPHERON 

Je systém, s ktorého pomocou je možné vytvoriť kompletnú digitálnu 

kriminalistickú dokumentáciu miesta činu. Sférická kamera Spheron má jedinečný rozsah 

snímania priestoru (vertikálne 180°, horizontálne 360°), vysoké rozlíšenie snímacieho čipu 

(50 miliónov pixlov) s veľkou farebnou hĺbkou (96 bitov), čo umožňuje prezerať aj veľmi 

malé detaily a kontrastne nasvietené prostredie. To všetko dáva kamere neobyčajné 

schopnosti zadokumentovať požadovaný priestor v potrebnej kvalite i pri nedostatočnom 

osvetlení (pivnice, tmavé miestnosti a pod.). 

 Výstupom činnosti sférickej kamery  je tzv. sférický  snímok. Pri jeho prezeraní má 

človek pocit, že stojí na mieste udalosti a s ovládacími prvkami prehliadača je možné sa 

v tomto priestore pohybovať. Špeciálny software R2S umožňuje vytvárať digitálnu 

kriminalistickú dokumentáciu doplnenú o ďalšie dôležité dáta (napr. video a audio 

nahrávky, písomnosti atď.). Systém „Spheron“ slúži k dokumentácii hlavne obzvlášť 

závažných trestných činov a mimoriadnych udalostí v neprehľadných (stiesnených alebo 

naopak rozľahlých) priestoroch. Jeho prednosti boli využité k zadokumentovaniu stoviek 

miest vrážd a iných kriminálnych činov. Polícia ČR je v súčasnej dobe jednou z piatich 



 

16 

 

európskych policajných zložiek, ktoré vlastnia systém „Spheron“. Taktiež je využívaná 

políciou v Rumunsku, Taliansku, Škótsku a SRN. Jeho nákupná cena sa pohybuje 

(v závislosti od konfigurácie) od dvoch miliónov korún. Oddelenie audio-video expertízy a 

dokumentácie KÚP bolo prvým pracoviskom v rámci Polície ČR, ktoré ním bolo vybavené 

v roku 2006. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pomocou softwaru, ktorý je nainštalovaný v pracovnej stanici, je možné snímky 

prezerať, prípadne exportovať do bežných obrazových formátov napr. (*.jpeg, *.bmp). 

Obslužný program pracuje pomocou webového rozhrania v policajnej sieti Intranet. Táto 

vlastnosť umožňuje na základe pridelených užívateľských práv on-line pripojenie 

a nazeranie do rozpracovaného projektu aj ďalším užívateľom (policajným orgánom). 

Vstup do programu je chránený prideleným heslom. [28] 

 

 

Obrázok 7: Spheron [25] 
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Obrázok 8: Software R2S [26] 

4.4 RAMER 7M 

Ramer 7M je moderný systém na meranie rýchlosti motorových vozidiel, ktorý 

pracuje na princípe Dopplerovho kmitočtu. Priestupky dokumentuje formou klasickej 

fotografie. Dokumentáciu o priestupku zabezpečuje CCD kamera s vysokým rozlíšením. 

Systém slúži predovšetkým na meranie rýchlosti, dokáže rozlišovať osobné a nákladné 

dopravné vozidla, počítať štatistiky prejazdov. Systém si dokáže uložiť do pamäti 20 tisíc 

takýchto meraní. Snímky sa dajú ďalej počítačovo archivovať, prípadne prenášať po sieti. 

Tento systém sa dá využiť vo viacerých variantách. Sú to  RAMER 7M-M, Ramer AD-9C, 

ktorý môže byť zabudovaný do ľubovoľného vozidla a ďalším je RAMER 7M-V, 

umietnený na trojnožke pre neprehľadné úseky ciest. RAMER 7M-S ako plne automatické 

meradlo na pevnom stanovisku je vhodný najmä do väčších miest.[27] 
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5 Záznamová technika pre záznam zvuku 

5.1 Diktafóny  

Na dokumentáciu priebehu a výsledkov obhliadky miesta je možné využiť aj inú 

kriminalistickú dokumentáciu. Vyhotovovať audiodokumentáciu pri výkone služby 

oprávňuje policajtov ČR zákon č. 553/1991 Sb. § 24b. Takáto 

audiodokumentácia sa využíva na zvukový záznam ohliadky 

miesta činu, hlavne na miestach s nepriaznivými terénnymi 

alebo klimatickými podmienkami, kde je vhodnejšie namiesto 

písaných poznámok si obhliadku nahovoriť do diktafónu. 

Samozrejme, že zvukový záznam nemôže nahradiť 

videodokumentáciu ani protokol. Protokol sa spracováva na 

základe vyhotoveného záznamu a HDD disk, či iný nosič tvorí 

prílohu protokolu. Diktafón sú povinné použiť napr. mestské 

hliadky v prípade neštandardných situácií, v prípade 

neprimeranej reakcie osoby, ktorá uráža, vyhráža sa verbálnymi 

a fyzickými útokmi zamestnancovi polície. V takomto prípade 

slúži záznam z diktafónu ako dôkaz skutku.  [29]  

              Obrázok 9: Diktafón [30] 

 

Tabuľka 2: Minimálne požiadavky na diktafón v policajnej praxi [31] 

Položka  Parametre  

spôsob záznamu  digitálny formát MP3, rozsah frekvencie 
min. 40–20000 Hz, voľba režimu  

pamäť v prístroji  min. 4 GB  

prídavná pamäť  nie je podmienkou  

kapacita záznamu  min. 1000 hod. v režimu LP  

ovládanie hlasom  áno  

dátum záznamu  áno  

potlačenie šumu  áno  

integrovaný reproduktor a mikrofón  áno  

konektory pre externý výstup  slúchadlá, mikrofón, USB  

napájanie / výdrž  výmenné batérie, výdrž min. 10 hod. pri 
nahrávaní  

displej  LCD s podsvietením  
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6 Záznamové médiá 

Sú to interné (vnútorné) alebo externé (vonkajšie) záznamové médiá, ktoré slúžia 

jednotkám policajného zboru na dočasné alebo trvalé uchovávanie dát (napr. textu, 

obrázkov, fotiek, zvuku, videa,...) a dôkazov v elektronickej podobe. [32] 

 

6.1 Rozdelenie záznamových médií podľa princípu záznamu  

6.1.1 Magnetické média  

Medzi magnetické záznamové médiá patrí hlavne pevný disk a ďalšie záznamové 

médiá, ktoré sa už v policajnej praxi takmer nevyužívajú, ako napr. disketa, audiokazeta, 

videokazeta. 

 

Pevný disk   

je magnetické záznamové médium, 

ktoré dokáže uchovávať dáta aj po vypnutí 

sieťového napájania. Pevný disk je určený pre 

ukladanie väčších objemov dát (dnes radovo 

desiatky TB) Pre pevný disk sa často používa 

anglický názov hard disk a je súčasťou snáď 

každého počítača. Pevné disky majú veľmi 

veľkú kapacitu a sú veľmi rýchle. Pozostávajú 

z niekoľkých kovových platní, ktoré sa otáčajú 

vysokou rýchlosťou (7200 - 12000 otáčok za 

minútu). Nad nimi sa pohybujú magnetické 

hlavy, ktoré zapisujú a čítajú údaje. [33] 

 

výhody:  

 vysoká kapacita,   

 vysoká rýchlosť čítania a zápisu údajov.  

nevýhody:  

 citlivosť voči mechanickému poškodeniu (otrasy, opotrebovanie ložísk),  

 citlivosť voči elektrickému poškodeniu (prúdové nárazy pri búrke, zapínaní a 

vypínaní spotrebičov v domácnosti). [32] 

Obrázok 10: Pevný disk [34] 
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6.1.2 Optické médiá 

Optické médiá sú plastové disky s nanesenou optickou reflexnou (odrazovou) 

vrstvou. Zápis prebieha tak, že sa do odrazovej vrstvy vypáli kráter pomocou LASERa. Pri 

čítaní informácia na médium vyšle svetelný lúč, ten sa buď od vrstvy odrazí (hodnota 1) 

alebo prejde cez vypálený kráter (hodnota 0). 

 

Kompaktné disky  

(compact disk - CD) majú kapacitu 650 až 700 

MB. Vyrábajú sa aj miniCD s kapacitou 193 až 210MB. 

Rýchlosť, akou sa dá na disk zapisovať, sa udáva v 

násobkoch rýchlosti prehrávania audio CD. Vyrábajú sa 

v dvoch prevedeniach CD-R a CD-RW. Na CD - R 

médiá je možné napaľovať iba dovtedy, kým je voľné 

miesto. CD-RW sú prepisovateľné médiá.  

 

 

výhody:  

 malé rozmery (dobré pre uskladnenie),  

 vyššia kapacita,  

 nízka cena,  

 oveľa vyššia spoľahlivosť,  

 odolnosť voči magnetickým poliam.  

nevýhody:  

 citlivosť voči mechanickému poškodeniu - poškriabaniu,  

 citlivosť voči nečistotám a prachu,  

 citlivosť voči vlhkosti,  

 pre zápis je potrebný špeciálny (napaľovací) program,  

 CD-R média sa nedajú zmazávať a zápis na CD-RW je zasa pomalší. [32] 

 

 

 

 

Obrázok  11: CD-R [35] 
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 Univerzálny digitálny disk 

(digital versatile disk - DVD) má kapacitu 

4,7 GB. Rovnako ako CD disky existujú 

zapisovateľné DVD-R a prepisovateľné DVD-RW 

médiá. Disk DVD-R umožňuje zápis bez 

špeciálneho softvéru. DVD „+“ a „-“ sa líšia iba v 

postupe výroby. Existuje tiež miniDVD s kapacitou 

1,4 GB. Okrem toho poznáme tiež dvojvrstvové 

a dvojvrstvové obojstranné médiá, ktoré majú dve 

záznamové vrstvy.  

 

výhody:  

 malé rozmery (dobré pre uskladnenie),  

 vyššia kapacita ako u CD,  

 nízka cena,  

 oveľa vyššia spoľahlivosť  

 DVD-Ram umožňuje zápis bez špeciálneho softvéru,  

 odolnosť voči magnetickým poliam.  

nevýhody:  

 citlivosť voči mechanickému poškodeniu - poškriabaniu,  

 citlivosť voči nečistotám a prachu,  

 citlivosť voči vlhkosti,  

 pre zápis DVD R a RW je potrebný špeciálny (napaľovací) program,  

 DVD-R média sa nedajú zmazávať a zápis na DVD-RW je zasa pomalší.[32] 

 

 Blu-ray 

Blu-ray je formát optických diskov, ktorý sa používa na ukladanie videí s vysokým 

rozlíšením, ako aj hier. Tieto disky sú ďalšou generáciou diskov DVD, ktoré poskytujú 

kvalitu obrazu s rozlíšením Full HD, a keďže vyzerajú presne ako štandardné disky DVD, 

používajú sa rovnako jednoducho. Pravdepodobne najdôležitejšou informáciou je 

skutočnosť, že ponuky sú podobné v prípade oboch formátov a že na prehrávačoch Blu-ray 

Obrázok 12: DVD+RW [36] 
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môžete prehrávať celú svoju knižnicu strieborných diskov, či už sú to disky CD alebo 

DVD.[32] 

 

6.1.3 Elektronické médiá  

Elektronický záznam je realizovaný prenesením elektrických nábojov do 

mikroskopických kondenzátorov. Ak príslušný kondenzátor obsahuje náboj prislúcha mu 

hodnota 1, ak náboj neobsahuje tak hodnota 0.  

 

 FLASH memory card  

Pamäťové karty majú rovnaký rozsah 

kapacít ako USB flash disky. Dosahujú až 

niekoľko GB, majú však ešte menšie rozmery 

(pretože ich súčasťou nie je čítacie zariadenie 

na USB rozhranie). Ich používanie je čím ďalej 

rozšírenejšie, pretože sú to vlastne prídavné 

pamäte do digitálnych fotoaparátov, mobilných 

telefónov a iných zariadení. Je niekoľko typov 

kariet CF (Compact Flash), MD (Microdrive), 

MS (Memory Stick), SM (Smart Media), xD, 

MMC (MultiMediaCard), SD (SunDisk) a 

MiniSD (miniSunDisk). 

       Obrázok 13: Pamäťové karty [37] 

  

výhody:  

 veľmi malé rozmery (veľkosť mince),  

 nie je potrebný žiadny špeciálny program na zapisovanie,  

 odolnosť proti mechanickému poškodeniu a prachu,  

 odolnosť voči magnetickým poliam,  

 kapacita média sa stále zvyšuje (predávajú sa disky s čoraz väčšou kapacitou),  

 nízka cena čítacieho zariadenia. [32] 
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 USB Flash Disk  

je pamäťové médium malých rozmerov. Môže byť súčasťou pera, alebo si ho 

môžeme zavesiť na kľúče, dokonca sa predáva ako prístroj na prehrávanie hudby vo 

formáte MP3. Z tohto dôvodu ho niekedy v obchodoch nájdeme pod názvami USB key 

(kľúč) či USB pen (pero). Vďaka rozhraniu USB je 

veľmi jednoduché pripojiť ho k počítaču a záznam 

naň je tiež rýchly. Jeho kapacita v súčasnej dobe 

dosahuje hodnôt do niekoľko GB.       

             Obrázok 14: USB flash disk [38] 

 

výhody:  

 malé rozmery (dá sa dať na kľúče alebo je súčasťou pera),  

 pohodlný a rýchly prenos informácií z počítača na počítač,  

 nie je potrebný žiadny špeciálny program na zapisovanie,  

 odolnosť proti mechanickému poškodeniu a prachu,  

 odolnosť voči magnetickým poliam,  

 čítacie zariadenie je jeho súčasťou,  

 kapacita média sa stále zvyšuje (predávajú sa disky s čoraz väčšou  

kapacitou).  

nevýhody:  

 rýchlosť zápisu je pomalšia ako pri pevnom disku. [32] 
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7 Kriminalistická dokumentácia 

Termín dokument označuje listinu alebo inú vec, ktorou možno niečo dokázať, 

doložiť, preukázať dosvedčiť. V prvotnom význame slova dokument je teda materiál, ktorý 

obsahuje nejaký znak, symbol, znamenie, ktoré prináša správu pre príjemcu. 

Z kriminalistického hľadiska je nevyhnutné vytvárať takúto dokumentáciu ako nástroj na 

vytvorenie dôkazov  vyšetrovania protiprávneho jednania. [39] 

 

7.1 Význam kriminalistickej dokumentácie 

V rámci jednotlivých procesných úkonov sa objasňujú okolnosti významné na 

riešenie konkrétneho prípadu z hľadiska trestného konania. Je potrebné, aby sa rôznymi 

prostriedkami zachytil celý proces a výsledok objasňovania. To nám dáva možnosť 

orientovať sa v ďalšom priebehu šetrenia prípadu podľa výsledkov procesného úkonu na 

ďalšie skúmanie, hodnotenie a vytvorenie záveru.  

Jedným z procesných úkonov je obhliadka miesta činu. Obhliadka je jedným 

z prostriedkov dokazovania okolností významných pre trestné konanie. Preto ak má mať 

dôkaznú hodnotu, je dôležitou podmienkou, aby jej výsledky boli riadne zachytené 

formou, ktorú stanoví zbierka nariadení prezidenta policajného zboru o postupe pri 

vyhotovovaní, spracovávaní a uchovávaní digitálnych obrazových záznamov na účely 

trestného konania. Policajt, ktorý robí obhliadku činu, musí v dokumentačnej podobe 

vytvoriť taký obraz o situácii miesta činu, aby si na základe týchto materiálov ktokoľvek, 

teda aj ten, ktorý na mieste činu nikdy nebol, mohol vytvoriť ucelenú predstavu o situácii 

v čase obhliadky. [28]  

 

7.2 Zápisnica o ohliadke miesta činu  

pozostáva z: 

a)  úvodná časť (všeobecné údaje) 

 stručne označenie vyšetrovanej veci a bližší opis udalosti, 

 miesto ohliadky, 

 začiatok ohliadky / deň a hodina/, 

 koniec ohliadky /deň a hodina/, 
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 kto ohliadku vykonal /uviesť hodnosť, meno, priezvisko, funkciu osôb, ktoré 

ohliadku vykonali/, 

 osoby prítomné pri ohliadke /uviesť osobné údaje, bydlisko osôb, príp. zamestnanie 

osôb, ktoré sa ohliadky zúčastnili/, 

 podnet k ohliadke, 

 podmienky ohliadky /poveternostné podmienky, viditeľnosť, denné svetlo, umelé 

osvetlenie a pod./, 

 spôsob – postup ohliadky. 

b)  opisná časť 

 opis priestoru a objektov, ktoré sa na ňom nachádzajú s uvedením hraníc a 

východiskového bodu merania, 

 opis prístupových ciest k miestu činu a všetkého, čo súvisí s objasňovanou 

udalosťou, 

 pri ohliadke v miestnosti opis podlahy, stien, stropu, dverí, okien, zariadenia a 

iných charakteristických predmetov a ich umiestnenie, 

 pri ohliadke v teréne opis a poloha najnápadnejších orientačných objektov, 

 opis miesta, príp. detailov miest, kde boli nájdené veci a stopy, ktoré majú vzťah 

k objasňovanej udalosti; podrobne sa opíše i miesto a predmety, na ktorých by 

podľa okolností mali byť určité veci alebo stopy, avšak nie sú prítomné, 

 opis vecí a stôp, ktoré sa našli a boli zabezpečené číselným označením; podľa 

okolností sa uvedie aj ich umiestnenie, poloha, 

 všetky zistené údaje sa v zápisnici uvádzajú v takom poradí, v akom boli pri 

ohliadke zistené a dokumentované. 

c)  záverečná časť 

 zoznam nájdených a zaistených /odobratých/ vecí a stôp a ich číselné označenie, 

zhodné s označením v opisnej časti, 

 zoznam ďalších dokumentov, pripojených k zápisnici /náčrtok,  fotodokumentácia, 

videozáznam a pod./, 

 ďalšie dokumenty, ktoré súvisia s obhliadkou /protokol o použití služobného psa a 

pod./, 

 akým spôsobom bol zabezpečený napadnutý objekt, 

 podpisy všetkých osôb, ktoré ohliadku vykonali alebo pri nej boli prítomné. [28] 
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7.3 Kriminalistická fotografia z miesta činu 

Kriminalistická fotografia z miesta činu je významnou súčasťou dokumentácie 

miesta činu. Preto nie je možné fotografovať na mieste činu nepremyslene a ľubovoľne. 

Pre úspešný postup vyšetrovania protiprávneho konania majú význam len také snímky, 

ktoré s dostatočnou názornosťou zobrazujú skutočnosti popisované v protokole 

o obhliadke miesta činu. Hlavne z taktického hľadiska môže mať kriminalistická fotografia 

dôkaznú hodnotu proti páchateľovi, ktorý sa nepriznáva k činu, ktorý spáchal. 

Fotografia z miesta činu musí byť dokonalá po technickej stránke, aby zreteľne 

zobrazovala všetky detaily situácie na mieste činu. V praxi to znamená, že fotografia musí 

byť dostatočne ostrá a celkovo kvalitná. Dokumentačná fotografia by mala zachytiť všetko 

čo bolo zistené obhliadkou miesta činu a je slovne podchytené v protokole o obhliadke 

činu. Môže sa stať, že policajt ako subjekt obhliadky miesta činu nemusí presne 

zaznamenať do protokolu o obhliadke miesta činu všetky detaily, preto sa vykonáva 

kriminalistická fotografická dokumentácia, ktorá vždy zachytí objektívnu realitu. [28] 

 

Aby sme mohli úspešne naplniť technické aj taktické požiadavky fotografovania 

miesta činu je nutné dodržať: 

 mať k dispozícii vhodné fotografické a technické vybavenie, 

 poznať taktiku a technickú stránku vyhotovenia fotografií pri obhliadke miesta 

činu, 

 správne vybrať objekty, ktoré budú fotografované (platí, že objekty vyberá vedúci 

obhliadky miesta činu), 

 fotografické zábery vytvárať z takých miest, aby fotografie zaručovali neskreslenú 

predstavu o fotografovaných objektoch, 

 nevytvárať snímky, ktoré nemajú s obhliadkou konkrétneho miesta súvislosť, 

 pri fotografovaní sú ostatní účastníci obhliadky povinní poslúchnuť pokyny 

kriminalistického technika kriminálnej polície, hlavne pokiaľ ide o opustenie 

určitých priestorov, nevstupovať do záberov, prípadne pomôcť pri fotografovaní 

s meradlom, číslami a pod.  

 

Z taktického hľadiska sa v policajne praxi osvedčilo niekoľko fáz fotografovania miesta 

činu, podľa ktorých sa dá fotografovanie na mieste činu rozdeliť na: 
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 predbežné fotografovanie na mieste činu, 

 fotografovanie v priebehu obhliadky miesta činu, 

 fotografovanie po obhliadke miesta činu. 

V rámci predbežného fotografovania miesta činu je účelom hlavne zachytenie celkovej 

situácie na mieste činu v štruktúre, ktorú policajti vykonávajúci obhliadku našli po ich 

príchode. Tu sa pomocou fotografie fixujú aj predmety, u ktorých sa predpokladá, že 

s nimi bude počas obhliadky manipulované. 

V priebehu obhliadky miesta činu sa fotografujú jednotlivé časti a úseky miesta činu, 

nájdené stopy a predmety dôležité pre ďalšie vyšetrovanie trestného činu. Musia byť 

fotografované tak, aby bola zo snímku vždy vidieť ich poloha vzhľadom k určitému 

pevnému bodu. Tu je nutné v čo najväčšej miere použiť sady čísiel o označení jednotlivých 

objektov a stôp, aby nemohlo dôjsť k ich zámene. 

Po ukončení obhliadky miesta činu je potrebné opätovne vyfotografovať celé miesto 

činu, pričom sa využívajú rovnaké východiskové miesta ako pri fotografovaní 

predbežnom. Znova musia byť vyfotografované všetky stopy, predmety, dôležité detaily aj 

s číselným označením tak, ako boli postavené v priebehu obhliadky.  

 

Fotografie zhotovené na mieste činu je tiež možné rozdeliť na: 

Orientačné fotografie – zachytávajú nielen miesto činu, ale aj jeho širšie okolie, 

začlenenie v teréne, príchodové cesty a pod. 

Prehľadné fotografie – zobrazujú celkový pohľad na miesto činu už bez širšieho okolia, 

ale ako celok. 

Polodetailné fotografie – zobrazujú najdôležitejšie časti miesta činu alebo jednotlivé 

významné objekty spoločne s postavením ďalších najbližších objektov v okolí objektu 

centrálnych. Využívajú sa k zachyteniu určitého súhrnu stôp ( odtlačky stôp chôdze 

páchateľa a pod.). 

Detailné fotografie – približujú jednotlivé detaily na mieste činu, drobnosti, predmety 

a stopy samostatne so všetkými ich viditeľnými markantami. 
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Jedinou nevýhodou fotografického zobrazovania je to, že fotografický snímok je iba 

rovinný útvar, ktorý nemôže hodnoverne zobraziť trojrozmerný priestor, čiže presne 

zadokumentovať tvar, rozmery a vzájomné usporiadanie jednotlivých predmetov. 

Využívajú sa preto niektoré z metód fotogrametrickej a stereoskopickej fotografie. [28] 

 

7.4 Využitie kriminalistickej videodokumentácie 

Kriminalistická videodokumentácia nachádza uplatnenie pri dokumentácii všetkých 

procesných úkonov a kriminalistických metód, ktorými sú: 

 obhliadka miesta činu, 

 rekonštrukcia a vyšetrovacie pokusy, 

 prehliadka tela (napr. pri dokumentácii stop a následkov trestného činu), 

 domová prehliadka, osobná prehliadka a prehliadka iných nebytových 

priestorov, 

 vypočutie obvineného svedka, 

 konfrontácia, 

 rekognícia, 

 vypočutie znalca, 

 zadržanie, 

 odňatie veci, 

 previerka výpovede na mieste a ďalšie. 

Je dôležité, aby si pracovník vykonávajúci video dokumentáciu bol vedomý, že 

situácia sa už nemusí nikdy opakovať. Platí to hlavne vtedy, ak sa jedná o dokumentáciu 

mimoriadnej udalosti (havárie, veľké požiare a pod.). V takomto prípade nie je možné 

dopredu stanoviť postup a všetko musí byť v reálnom čase koordinované s ostatnými 

pracovníkmi vykonávajúci činnosť na mieste dokumentácie. 

O vytvorení video dokumentácie a jej rozsahu rozhoduje policajný orgán. Pri video 

dokumentácii miesta činu sa postupuje podobne ako pri fotografickej dokumentácii 

z miesta činu. Video dokumentácia sa spravidla vykonáva nielen pred vlastnou obhliadkou 

miesta činu, ale aj súbežne z obhliadkou. Za technickú kvalitu a úroveň filmovej stavby 



 

29 

 

video dokumentácie zodpovedá kriminalistický technik alebo kriminalistický expert. [28]

 V súčasnej dobe sa video expertíznou činnosťou a dokumentáciou procesných 

úkonov   (rekonštrukcie, obhliadky miesta činu a pod.), venuje kriminalistický ústav Praha.  

Táto činnosť sa riadi presnými pravidlami, ktoré sú odvodené z protokolov daných 

trestným poriadkom a mnohoročnými skúsenosťami všetkých orgánov činných v trestnom 

konaní. [40]  
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8  Moderné dokumentačné obrazové systémy s vysokým rozlíšením  

8.1  GigaPan EPIC Pro  

 Na trhu profesionálnych prístrojov existuje niekoľko zariadení, ktoré by bolo 

vhodné použiť na dokumentáciu protiprávnej činnosti. Jedná sa väčšinou o komplexné 

automatické digitálne zariadenia s priamym výstupom. Tieto riešenia zahŕňajú buď 

kompletné špecializované prístroje, automatické panoramatické motorizované zariadenia 

so zabudovaným foto prístrojom alebo tiež aj motorizované hlavy, ktoré pracujú s 

externými fotoaparátmi. Keďže takéto prístroje vyžadujú špecifický prístup, vyrábajú sa 

v menších množstvách, a z toho dôvodu ich nákupná cena v niektorých prípadoch dosahuje 

až stovky tisíc korún. Najprístupnejším riešením pre serióznejšie riešenie napr. 

panoramatickej fotografie sú motorizované hlavy. Tieto po upevnení ľubovoľnej digitálnej 

zrkadlovky pomocou zabudovaného softwaru automaticky pohybujú fotoaparátom a 

zachytávajú tak panorámu. Výsledkom sú presne zarovnané snímky, ktoré sa následne 

dodávaným softvérom spájajú. Takýmto zariadením je napríklad panoramatická hlava 

EPIC Pro od firmy GigaPan. [41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 15: Epic Pro [42] 
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8.2 Seitz 6x17 Digital 

 Iným spôsobom ako zadokumentovať miesto činu je veľkoformátový 

panoramatický fotoaparát Seitz 6x17 Digital od firmy Seitz. Tento fotoaparát využíva 

digitálnu skenovaciu stenu s rozmerom 6 x 17 centimetrov, pomocou ktorej produkuje 

extrémne veľké a detailné panorámy s rozlíšením až 160 megapixelov. Obrazový výstup sa 

dá považovať’ za najvyšší stupeň kvality digitálnych panoramatických fotografií bez 

akéhokoľvek skreslenia. Snímky skladá priamo s využitím prípojného kompaktného 

počítača s dotykovou obrazovkou. [43] 

 
 

Obrázok 16: Seitz 6x17 Digital [44] 
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9 Záver 

Svoju bakalársku prácu som napísal s cieľom analyzovať druhy záznamovej 

techniky a spôsoby využitia techniky na dokumentáciu protiprávneho jednania používanej 

v praxi policajného zboru. 

V úvodnej časti uvádzam súhrn a charakteristiku základnej legislatívy, ktorá 

upravuje východiská pre prácu všetkých príslušníkov policajného zboru Českej republiky 

a iných osôb, ktorí záznamovú techniku používajú.  

Osobitnú pozornosť som venoval digitálnej záznamovej technike, ktorá je 

využívaná v takmer všetkých oblastiach kriminalistiky a policajnej praxe. Význam má 

predovšetkým ako nástroj na zadokumentovanie trestných činov a priestupkov.  

Z množstva rôznych typov a druhov záznamovej techniky som bližšie poukázal na 

niektoré zariadenia, ktoré vo všeobecnosti možno rozdeliť do troch kategórií, ktorými sú   

záznamová technika pre obrazovo-zvukový záznam, pre záznam obrazu a pre záznam 

zvuku. V práci uvádzam aj použitie videozáznamu v analógových formátoch, ktorý sa už 

v bežnej policajnej praxi nevyužíva, ale môže byť objektom skúmania kriminalistickej 

video expertízy. Skúmané záznamy môžu byť uchované na rôznych typoch záznamových 

médií, ktorých rozdelenie uvádzam v samostatnej kapitole.  

Z množstva rôznych druhov kriminalistickej dokumentácie som bližšie analyzoval 

dokumentovanie miesta činu, ktoré patrí medzi najčastejšie vykonávané. Dôležitými 

formami dokumentovania je zhotovovanie fotografického záznamu a videozáznamu, kde 

poukazujem na zásady a špecifiká ich tvorby.   

Zhotovovanie kriminalistickej dokumentácie má svoje nenahraditeľné zastúpenie 

pri objasňovaní trestných činov a priestupkov. Som si vedomý toho, že použitie 

v súčasnosti rozšírených druhov záznamovej techniky a médií je časovo ohraničené. Vývoj 

techniky ide nekompromisne vpred a na trhu sú stále sofistikovanejšie a výkonnejšie 

záznamové zariadenia, ktoré je potrebné využívať na dokumentáciu protiprávnej činnosti 

v súlade s progresívnymi trendmi.  
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