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Anotace 

VRÁNA, R. Městské kamerové dohlížecí systémy v systému prevence kriminality na území 

města Orlová. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB TU, 2008. 39 stran. 

 

Práce se zabývá problematikou současného stavu městského kamerového dohlížecího 

systému a jeho vlivu na prevenci kriminality na území města Orlová. Cílem zpracovatele je 

rozbor a zhodnocení přínosu kamerového systému na bezpečnostní situaci ve městě. 

Součástí práce je analýza statistik trestné činnosti evidované Okresním ředitelství Policie 

České republiky v Karviné, které popisují vývoj počtů trestných činů a jejich objasněnost 

v jednotlivých letech na území města Orlová. V závěru práce jsou shrnuty nabyté poznatky 

o městském kamerovém dohlížecím systému, jeho funkci a přínosu v preventivní politice 

města. 

 

Klíčová slova: městský kamerový dohlížecí systém, prevence kriminality, trestné činy, 

objasněnost trestné činnosti. 

 

Annotation 

VRÁNA, R. Urban Camera Surveillance Systems in the System of Criminality Prevention in 

the Area of the Town of Orlová. The Bachelor thesis. Ostrava: VŠB TU, 2008. 39 pages. 

 

The thesis deals with problems of city crime prevention monitoring current state and its 

influence on crime prevention of the urban area of Orlová. The author´s main aim is to 

examine and evaluate a contribution of the monitoring camera system for the precautionary 

situation in the town. A statistic analysis of crime, which is registered in the branch of 

District Police Headquarters of the Czech Republic, in Karviná, is a part of the thesis. This 

statistic describes a course of number of crime and its clarification in individual years in the 

urban area of Orlová. Gained information concerning the monitoring camera system and its 

function and contribution in preventive town policy are summarized in conclusion.  

 

Key words: City crime prevention monitoring camera system, crime prevention, crimes, 

crime clarification. 
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1 Úvod 

Pocit bezpečí je jedna ze základních lidských potřeb. Jedním z hlavních faktorů, které 

pocit bezpečí občanů ovlivňují v negativním slova smyslu je kriminalita. Kriminalita neboli 

trestná činnost je obecná negativní vlastnost každé společnosti, neexistuje lidské 

společenství ani území, které by bylo kriminality prosté. Velkým problémem je zejména 

kriminalita v hustě zabydlených městských aglomeracích, které jsou charakteristické svými 

neduhy v sociální oblasti a anonymitou občanů. Cílem společnosti je zvyšování pocitu 

bezpečí občanů a snižování kriminality. 

Česká republika se snaží reagovat na situaci v oblasti kriminality velmi pružně. Nástroji 

v boji s kriminalitou jsou preventivní činnosti a represe. V situaci rostoucí kriminality let 

devadesátých se hledala vhodná opatření k omezení jejího dalšího růstu. Mezi opatření, 

která se v této době začala využívat, se řadí používání moderních technologií v oblasti 

zabezpečení jakým jsou i kamerové systémy.  

Městské kamerové dohlížecí systémy se stávají jedním ze základních stavebních 

kamenů prevence kriminality ve městech. Hlavním cílem v případě využití městských 

kamerových dohlížecích systémů je vytvořit prostředí v místě jejich instalací, které 

napomůže eliminovat hrozbu ze strany potencionálního pachatele tím, že znesnadňují 

páchání trestné činnosti. Tyto systémy navíc přispívají k optimalizaci rozmístění  

příslušníků Policie České republiky a obecní policie ve městech, lokality instalací kamer 

nemusí být tak intenzivně dohlíženy hlídkami policie a ty tak mohou být efektivně využity 

na jiných místech. 

Po několikaletých zkušenostech s kamerovými systémy v České republice i zahraničí se 

ukazuje, že se jedná o velice účinný prostředek prevence kriminality a mnoho měst se tak 

rozhodlo investovat nejen do jejich instalací, ale i do následného rozšíření instalací 

stávajících. Využívání městských kamerových dohlížecích systémů se tak dnes stává 

prostředkem běžné praxe v oblasti situační prevence kriminality. 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou využití a pozicí městského 

kamerového dohlížecího systému v systému prevence kriminality na území města Orlová. 

Práce je doplněna o statistiky a rozbor vybraných trestných činů evidovaných Okresním 

ředitelstvím policie České republiky v Karviné.  Cílem práce je zhodnocení současného 

stavu úrovně prevence kriminality na území města Orlová a pozice městského kamerového 

dohlížecího systému při odhalování a objasňování trestné činnosti. 
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2 Rešerše 

 

KONÍ ČEK, T., KŘEČEK, S., KOCÁBEK, P. Městské kamerové dohlížecí systémy. 

Praha: THEMIS, 2002 – Publikace je zaměřena na problematiku využívání městských 

kamerových dohlížecích systémů. Autoři se zde věnují aspektům návrhu zřízení systému, 

jeho co nejefektivnějším provozu a údržbě. Publikace rovněž uvádí možnosti jak hodnotit 

efektivitu městských kamerových dohlížecích systémů. 

 

 

PĚNTKA, D. Prevence kriminality a sociálně patologických jevů - město Orlová, 

Informa ční servis Odboru prevence kriminality MV ČR, 2007 – Účelem tohoto článku 

bylo informovat o realizovaných opatřeních prevence kriminality v posledních letech na 

území města Orlová a dalších aktivitách souvisejících s předcházením trestné činnosti. 

 

 

ZOUBKOVÁ, I., NIKL, J., ČERNÍKOVÁ, V. Kriminalita mládeže. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2001 – Publikace se zabývá problematikou kriminality 

mládeže v České republice a nejvýznamnějšími faktory, které mají vliv na poruchy 

socializačního procesu mládeže a stávají se tak významnými spouštěči kriminální činnosti. 

Součástí publikace je detailní popis struktury a funkce prevence kriminality v České 

republice a možnostech jejího směrování na cílové věkové skupiny obyvatel. 
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3 Prevence kriminality 

Prevence kriminality představuje soubor preventivních opatření, zahrnující veškeré 

aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromými subjekty s cílem předcházet 

páchání trestné činnosti a snižování obav z ní. Mezi tyto opatření lze zahrnou všechny 

aktivity vyvíjené s cílem omezení rozsahu, závažnosti a následků kriminality. Z obecného 

pohledu lze prevenci kriminality rozdělit dle využitých prostředků, objektů a cílů jejich 

působení a to na: 

• sociální prevenci, 

• situační prevenci, 

• prevenci viktimnosti a pomoci obětem trestných činů. 

Dalším možným způsobem rozdělení může být dělení na základě cílových skupin osob, 

na které je působení zaměřeno a to na: 

• primární prevenci, 

• sekundární prevenci, 

• terciální prevenci. 

3.1 Sociální prevence 

Sociální prevence kriminality představuje činnosti zaměřené na změnu sociálního 

postavení nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány 

za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Umožňují sociální integraci a socializaci. 

Sociální prevence je součástí sociální politiky. 

Sociální prevence se orientuje na osobu pachatele a na modifikaci příčin kriminality. 

Rozhodující část socializace spadá do období dětství a dospívání. Sociální prevence je proto 

z velké části soustředěna na děti s cílem dosáhnout nápravy jejich chování pokud možno 

ještě předtím, než se začnou dopouštět trestné činnosti. 

Současně se zaměřuje na změny struktur společnosti, které mohou mít negativní vliv na 

socializaci občanů a tím zvyšují riziko, že se z nich později stanou pachatelé trestných činů. 

3.2 Situační prevence 

Situační prevence kriminality je založena na skutečnosti, že lze vytipovat místa se 

zvýšenou kriminalitou a doby či okolnosti jejího působení. Podstatou působení je snaha 

ztížit pachateli možnosti pro spáchání trestného činu. Využívá prvků režimové, fyzické 

a technické ochrany k minimalizaci kriminality. Situační prevence tak do značné míry staví 
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na zkušenostech. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost 

situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření, finančními 

a personálními prostředky do ní vložených. Těžiště odpovědnosti za opatření situační 

prevence nesou především občané, obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo 

vnitra, respektive Policie České republiky. 

3.3 Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů 

Prevence viktimnosti představuje preventivní opatření spočívající v koncepci 

bezpečného chování za určitých situací, kdy dochází ke kontaktu s trestnou činností a také 

psychologickou pomoc obětí trestných činů. 

V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní 

poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před 

trestnou činností. 

3.4 Primární prevence 

Primární prevence je založena na výchovných, vzdělávacích, volnočasových, 

osvětových a poradenských činnostech. Cílem je zejména působit na děti a mládež 

využíváním volného času, možnosti sportovního vyžití, apod. Těžiště primární prevence 

spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. 

3.5 Sekundární prevence 

Sekundární prevence se zabývá jedinci a skupinami osob, kteří vykazují zvýšený 

potenciál k tomu, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Jedná se zejména 

o specializovanou sociální péči zaměřenou na sociálně patologické jevy (např. drogové 

a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické 

konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. 

3.6 Terciální prevence 

Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní 

uplatnění, rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení, apod.). 

Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního 

sociálního prostředí. [12,18] 
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4 Struktura prevence kriminality v České republice 

Organizaci prevence kriminality v České republice lze rozdělit dle působnosti 

dotčených orgánů do tří úrovní a to prevenci na mezirezortní úrovni, prevenci na rezortní 

úrovni a prevenci na úrovni místní. 

4.1 Prevence kriminality na mezirezortní úrovni 

Na mezirezortní úrovni je prevence kriminality zabezpečena republikovým výborem. 

Republikový výbor pro prevenci kriminality je meziresortní iniciační, koordinační 

a metodický orgán zřízený při Ministerstvu vnitra České republiky. Předmětem jeho 

činnosti je vytváření koncepce preventivní politiky vlády České republiky na meziresortní 

úrovni a její konkretizace na úrovni místní. 

Republikový výbor má 20 členů. Předsedou Republikového výboru je ministr vnitra, 

výkonným místopředsedou je 1. náměstek ministra vnitra. Činnost sekretariátu zajišťuje 

odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. 

Výsledkem meziresortní spolupráce je vybudovaný systém prevence kriminality 

v České republice, který se opírá o resortní preventivní programy, programy prevence 

kriminality na místní úrovni, aktivity Policie České republiky, nestátních neziskových 

organizací i podnikatelských subjektů. [10] 

4.2 Prevence kriminality na rezortní úrovni 

Programy prevence kriminality vycházejí z věcné působnosti jednotlivých ministerstev, 

obohacují jejich běžné činnosti o nové prvky, přístupy a ovlivňují tvorbu příslušných 

právních norem. 

Ministerstvo vnitra České republiky 

Podporuje praktické realizace prevence kriminality ve městech s vysokou mírou trestné 

činnosti. Ministerstvo vnitra přímo podporuje projekty občanských sdružení zabývajících se 

prevencí kriminality. Zřizuje preventivně informační skupiny Policie České republiky, které 

poskytují poradenství v oblasti předcházení trestné činnosti. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

Zaměřuje se zejména na školení učitelů v oblasti primární a sekundární prevence, 

pedagogicko-psychologické poradenství, péči o narušenou mládež, podporu volnočasových 

aktivit mládeže a rozvoj sociálně-právní výchovy. 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

Preventivní práce ministerstva spočívá v zlepšení a rozšiřování sociální péče, práci 

s nezaměstnanými a podpoře nevládních organizací zabývajících se sociálními aktivitami. 

 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

Činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti prevence kriminality spočívá především ve 

zkvalitnění převýchovných aktivit terciální prevence v rámci vězeňství, což souvisí 

s možnostmi dodatečného vzdělání v průběhu výkonu trestu či léčbě různých forem 

závislostí.  

Dále také zefektivnění využívání alternativních trestů, které mají výrazně individuelně 

preventivní účinky. 

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Zaměřuje své aktivity na prevenci týrání, zanedbávání a sexuálního zneužívání, léčbu 

závislostí a pomoc obětem trestných činů. Významná je zejména osvětová a informační 

činnost. 

 

Ministerstvo kultury České republiky 

Aktivity Ministerstva kultury v systému prevence kriminality jsou zaměřeny na 

podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

4.3 Prevence kriminality na místní úrovni 

Prevence kriminality na místní úrovni je důležitým prvkem celého systému prevence 

kriminality. Podstatou systému prevence kriminality na místní úrovni je optimální rozložení 

působnosti v oblastech sociální a situační prevence s ohledem na místní situaci, potřeby 

i možnosti. 

Jedná se z hlediska účinnosti o velice efektivní programy prevence kriminality. 

Představují systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany ústředních orgánů 

státní správy, samosprávy a podpory vzniku programů prevence kriminality ve městech 

a obcích zatížených vysokou mírou kriminality a dalšími kriminálně rizikovými jevy. 

Podstatou těchto programů je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, Policie 

České republiky a nestátních neziskových organizací. Záběr programu je podmíněn místní 
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situací v oblasti vývoje sociálně patologických jevů, potřebami, zájmem, schopnostmi lidí 

a finančními prostředky. Za realizaci programů prevence kriminality nesou odpovědnost 

obecní zastupitelstva. 

Projekty prevence kriminality na této úrovni směřují k podpoře rodiny a k sociální práci 

s delikventy, podpoře vzdělávání, vzdělávacích programů a zdravého životního stylu. 

Rodina je považována za jednoho z hlavních činitelů, který svým selháváním umožňuje 

kriminální chování dětí. Vazba mezi dítětem a rodiči je klíčovým momentem jeho osobního 

vývoje, jeho socializaci. Rizikovým faktorem je pro dítě nepřítomnost jednoho z rodičů 

v rodině, jakož i rodič, který se chová delikventně. Dysfunkce rodiny a to ať už způsobená 

neúplností rodiny z různých důvodů nebo negativním vztahům k dítěti může výrazně zvýšit 

riziko sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. [12,18] 
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5 Kriminalita v České republice 

Trestná činnost je chápána jako závažná negativní vlastnost společnosti související 

s poškozováním nebo ohrožováním státní mocí chráněných zájmů. Trestné činy způsobují 

škody jak na životech a zdraví občanů, tak na majetku veřejném i soukromém. Cílem 

každého státního aparátu je kriminalitu omezovat.  

Ze statistik evidovaných Policejním prezidiem České republiky vyplývá, že v roce 

2007 bylo v České republice spácháno celkem 354 391 trestných činů s celkovou škodou 

v úhrnu 22 782 538 000 Kč. Podíly jednotlivých krajů na celkovém počtu trestných činů 

a škodách způsobených trestnou činností jsou detailně zobrazeny Grafem 1 a Grafem 2. 

Vzhledem k řešené problematice bakalářské práce jsou důležité především údaje 

o Moravskoslezském kraji, který s podílem 11,12 % z celkového počtu trestných činů 

(39 729) zaujímá třetí místo co do počtu v celé České republice. [11] 
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Graf 1 Podíl jednotlivých krajů na celkovém počtu trestných činů v České republice  

v roce 2007 [11] 
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Graf 2 Podíl jednotlivých krajů na celkových škodách způsobených trestnou činností 

v České republice v roce 2007 [11] 

5.1 Kriminalita v Moravskoslezském kraji 

V rámci Moravskoslezského kraje je nejvíce trestných činů pácháno na území bývalého 

okresu Ostrava-město, v roce 2007 až 43 % ze všech trestných činů kraje. Co do počtu 

páchaných trestných činů je bývalý okres Karviná na druhém místě v Moravskoslezském 

kraji. V roce 2007 bylo na území bývalého okresu Karviná spácháno 23 % ze všech 

trestných činů kraje. Bližší informace o podílu bývalých okresů Moravskoslezského kraje na 

celkovém počtu trestných činů v roce 2007 můžeme čerpat z Grafu 3. 
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Graf 3 Podíl bývalých okresů Moravskoslezského kraje na celkovém počtu trestných 

činů v roce 2007[11] 
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5.2 Charakteristika trestné činnosti bývalého okresu Karviná 

Ze statistik trestných činů evidovaných Okresním ředitelstvím Policie České republiky 

vyplývá, že je na území města Orlová spácháno až 15 % ze všech evidovaných trestných 

činů v bývalém okrese Karviná. Podíl počtu trestných činů spáchaných v jednotlivých 

obcích bývalého okresu Karviná je patrný z Grafu 4. 
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Graf 4 Podíl trestných činů v obcích bývalého okresu Karviná 1996-2006 [1] 

Je ovšem třeba si uvědomit, že ve vztahu k počtu obyvatel jednotlivých obcí je Orlová 

spolu s Bohumínem nejvíce kriminalitou zatíženými obcemi bývalého okresu Karviná. Až 

20 % všech trestných činů vztažených na 1000 obyvatel je spácháno na území města Orlová. 

Podíl trestné činnosti v jednotlivých obcích vztažený na 1000 obyvatel můžeme pozorovat 

na Grafu 5. 
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Graf 5 Podíl trestných činů na 1000 obyvatel v obcích bývalého okresu Karviná 1996-

2006 [1] 
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Nejvíce trestných činů majetkové kriminality, kterou představují trestné činy krádeží, 

vloupání, podvodů, zpronevěr, zatajení věci, apod., na 1000 obyvatel obce je spácháno 

v Bohumíně. V Orlové je pácháno až 21 % ze všech trestných činů tohoto typu evidovaných 

v bývalém okrese Karviná na 1000 obyvatel obce. Podíl majetkových trestných činů na 

1000 obyvatel v jednotlivých obcích můžeme pozorovat na Grafu 6. 
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Graf 6 Podíl skutků majetkové trestné činnosti na 1000 obyvatel 1996-2006 [1] 

Až 21 % z celkového počtu trestných činů násilné trestné činnosti, kterou představují 

trestné činy loupeží, násilí na veřejném činiteli, úmyslného ublížení na zdraví, rvaček, 

nebezpečného vyhrožování, porušování domovní svobody, apod., evidovaných v bývalém 

okrese Karviná na 1000 obyvatel je spácháno na území města Orlová. Graficky je podíl této 

trestné činnosti v jednotlivých obcích znázorněn Grafem 7. 
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Graf 7 Podíl skutků násilné trestné činnosti na 1000 obyvatel 1996-2006 [1] 
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Mravnostní trestnou činnost představují trestné činy znásilnění, pohlavního zneužívání, 

ohrožování mravnosti, kuplířství, obchodování se ženami, apod. Až 18 % z celkového počtu 

trestných činů evidovaných Okresním ředitelství Policie České republiky na 1000 obyvatel 

je pácháno na území města Orlová. Podíl mravnostní trestné činnosti na 1000 obyvatel je 

patrný z Grafu 8. 
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Graf 8 Podíl skutků mravnostní trestné činnosti na 1000 obyvatel 1996-2006 [1] 
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6 Stručná charakteristika města Orlová 

Město Orlová bylo založeno v roce 1223 a v současné době tvoří součást 

Moravskoslezského kraje. Současně je třetí největší obcí bývalého okresu Karviná. Počet 

obyvatel jednotlivých obcí bývalého okresu Karviná je patrný z Grafu 9 (sloupec ostatní 

představuje obce: Dětmarovice, Petřvald u Karviné a Těrlicko). Bohatá historie města  je od 

počátku 19. století spojována s uhlím a jeho dobýváním, což bylo na vrcholu těžební 

produkce pro město velice přínosné. 
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Graf 9 Počty obyvatel jednotlivých měst bývalého okresu Karviná dle sčítání lidu 

v r. 2001 [7] 

Velkým problémem města Orlová je dlouhodobě vysoká míra kriminální činnosti. 

Z pohledu vzájemného srovnání měst bývalého okresu Karviná je co do počtu trestných činů 

na 1000 obyvatel druhým nejvíce postiženým městem. Podíl trestné činnosti v jednotlivých 

obcích okresu na 1000 obyvatel v letech 1996-2006 je patrný z Grafu 5. 

Za nejvýznamnější kriminogenní faktory v Orlové jsou považovány hustá sídlištní 

zástavba, vysoká koncentrace obyvatel na malé ploše, anonymita obyvatel, vysoká míra 

nezaměstnanosti, která se i díky útlumu hornické činnosti a restrukturalizaci těžkého 

průmyslu neustále pohybuje mezi 18-20 %.  
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Z neutěšené sociální situace ve městě pramení mnoho sociálně patologických jevů. 

Velkým problémem města Orlová je zejména nepřiměřená konzumace alkoholu, 

gamblerství a zneužívání návykových a psychotropních látek. [7] 

6.1 Charakteristika jednotlivých m ěstských částí Orlové 

Město Orlová, které se nachází 15 km severovýchodně od Ostravy, je součástí 

bývalého karvinského okresu. Orlovou tvoří čtyři městské části – Město, Lazy, Poruba 

a Lutyně. Rozložení obyvatelstva v jednotlivých částech Orlové je uvedeno v Tabulce 1. 

Tabulka 1 Rozložení obyvatelstva v Orlové [7] 

Počet obyvatel města celkem 33 363 

Počet mužů 16 550 

Počet žen 16 813 

Podle části města: muži  ženy CELKEM 

Město 956 896 1 852 

Lazy 138 115 253 

Poruba 2 916 2 706 5 622 

Lutyně 12 540 13 096 25 636 

(Údaje z evidence obyvatel k 31.12.2006) 

Rozložení obyvatel v rámci nynějšího města je krajně nerovnoměrné a převážná část 

zdejších obyvatel je soustředěna v novém městském centru Orlová-Lutyně. Dřívější kulturní 

a společenské centrum Orlová-Město již ztratilo svůj dřívější význam a jeho úlohu 

v současné době přebrala městská část Orlová-Lutyně. Urbanisticky je nynější Orlová 

nesourodým celkem s poměrně komplikovaným komunikačním propojením. 

Orlová může působit stísněně, její urbanistické i stavební řešení není zrovna 

nejzdařilejší. Mezi jisté přednosti zde můžeme zařadit technickou vybavenost bytů a životní 

prostředí resp. dostatek veřejné zeleně. Nejnižší úroveň bydlení je naopak ve starých 

hornických koloniích, které dožívají a kde také bydlí nejstarší obyvatelstvo. Platí to rovněž 

o finských domcích obývaných převážně romským obyvatelstvem. 

 

Městská část Orlová-Město 

V této části Orlové jsou ojediněle stojící rodinné domy a zahradní osady. Opuštěné 

domy se stávají předmětem zájmu pachatelů. Pachatelé majetkové kriminality násilně 

vnikají do zahradních chatek v období, kdy jsou opuštěné. V zimním období mohou tato 
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místa vyhledávat bezdomovci. V této lokalitě se nachází také ubytovna pro neplatiče 

a ubytovna pro matky s dětmi. Podstatná část zdejšího obyvatelstva je sociálně slabší. V této 

části dochází k narušování veřejného pořádku. 

 

Městská část Orlová-Lazy 

Orlová-Lazy je nejklidnější část města, nachází se zde prakticky jen důl Lazy. V této 

oblasti je trestná činnost minimální. 

 

Městská část Orlová-Poruba 

Část Orlová-Poruba je druhou největší městskou částí jak co do rozlohy tak i do počtu 

obyvatel. V této lokalitě je významná bytová zástavba, rodinné domy, zahradní chatky 

i soukromé podniky.  

Největším problémem je zde narušování pořádku, narušování občanského soužití 

a páchání různorodé trestné činnosti, tyto problémy jsou částečně zapříčiněny velice špatnou 

sociální situací velké části zdejších obyvatel. 

 

Městská část Orlová-Lutyně 

Orlová-Lutyně je částí s největší městskou zástavbou a koncentrací obyvatel. Jedná se 

o typické sídliště se všemi svými neduhy. Většina z počtu trestných činů a přestupků je 

zaznamenáno právě v této lokalitě. Pro dokreslení této skutečnosti jsou bližší údaje o podílu 

jednotlivých městských částí na majetkové a násilné trestné činnosti zobrazeny na Grafu 10 

a 11. [6,7] 
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Graf 10 Majetková trestná činnost v jednotlivých částech Orlové 2006 [6] 
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Graf 11 Násilná trestná činnost v jednotlivých částech Orlové 2006 [6] 

Lze  předpokládat, že s přibývajícím počtem obyvatel městské části Orlová-Lutyně se 

bude i nadále převažující podíl trestných činů odehrávat v této lokalitě. Opatření prevence 

kriminality je proto více než vhodné zaměřit zejména na tuto městskou část. 

6.2 Statistika trestné činnosti páchané na území města Orlová 

Z evidence trestné činnosti Okresního ředitelství Policie České republiky v Karviné 

vyplývá, že největší podíl na celkovém počtu trestných činů spáchaných na území města 

Orlová tvoří majetková trestná činnost, která představuje až 66 % všech spáchaných 

trestných činů. Podíl jednotlivých typů trestné činnosti je patrný z Grafu 12.  

Mravnostní
1%

Ostatní
13%

Majetková
66%

Násilná
11%

Hospodá řská
9%

 

Graf 12 Evidované trestné činy na území Orlové 1996-2006 [1] 
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6.2.1 Majetková trestná činnost 

Majetková trestná činnost je nejčastěji se vyskytujícím typem trestné činnosti páchané 

na území města Orlová. Tento typ trestné činnosti představují trestné činy krádeží, vloupání, 

podvodů, zpronevěr, zatajení věci, apod., přičemž největší podíl na majetkové trestné 

činnosti tvoří krádeže s až 57% podílem, následují trestné činy vloupání 37% podílem. Podíl 

nejčastěji páchaných skutků majetkové trestné činnosti je patrný z Grafu 13. 

Vloupání
37%

Ostatní
6%
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57%

 

Graf 13 Majetkové trestné činy na území Orlové 1996-2006 [1] 

Krádeže jsou z velké části představovány především krádežemi automobilů 

a krádežemi věcí z automobilů. Bližší informace o podílu jednotlivých činů krádeží lze 

získat z Grafu 14.  

Vzhledem k převládajícím počtům majetkové trestné činnosti tak můžeme konstatovat, 

že krádeže automobilů a krádeže věcí z automobilů jsou nejčastěji páchané trestné činy na 

území města Orlová. S rostoucím počtem automobilů a jejich nedostatečnému zabezpečení 

existuje předpoklad, že podíl těchto trestných činů může do budoucna stále vzrůstat. Pro 

Orlovskou sídlištní zástavbu je typické, že se automobily parkují, kdekoliv, kde je volné 

místo, což značně „nahrává“ pachatelům této trestné činnosti. Většina parkovišť v Orlové 

poskytuje pachatelům ideální únikové cesty a ty se tak stávají lákadlem. Měla by být proto 

učiněna vhodná opatření, která mohou negativní vývoj této trestné činnosti omezit, jako 

budování nových parkovacích míst či hlídaných parkovišť. 
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Graf 14 Krádeže na území Orlové 1996-2006 [1] 

Vloupání je další často páchaný druh majetkové trestné činnosti na území Orlové. 

Graficky je podíl jednotlivých trestných činů vloupání do objektu zachycen Grafem 15. 

Největší podíl představují krádeže vloupáním do ostatních objektů (rodinných domů, chatek, 

kanceláří, kulturních objektů, garáží, apod.) následuje vloupání do bytů a obchodů.  

Tento typ trestné činnosti je možné předcházet situační prevenci. Pokud budou občané 

či právnické osoby investovat do zabezpečení svého majetku, lze do značné míry počet 

těchto trestných činů omezit. 
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Graf 15 Vloupání na území Orlové 1996-2006 [1] 
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6.2.2 Násilná trestná činnost 

Násilná trestná činnost tvoří až 11 % z celkového počtu trestných činů spáchaných na 

území města Orlová. Tento typ trestné činnosti představují trestné činy vražd, loupeží, 

rvaček, úmyslné ublížení na zdraví, násilí a vyhrožování proti skupině obyvatel, nebezpečné 

vyhrožování, porušování domovní svobody, apod. Nejčastěji jsou na území Orlové páchány 

trestné činy úmyslného ublížení na zdraví a loupežná přepadení, graficky lze podíl násilné 

trestné činnosti pozorovat na Grafu 16. 
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Graf 16 Násilná trestná činnost na území Orlové 1996-2006 [1] 

6.2.3 Hospodářská a ostatní trestná činnost 

Hospodářskou trestnou činnost představují trestné činy úvěrových podvodů, 

neoprávněného držení platební karty, podvodů, zpronevěr, podvodů proti sociálnímu 

zabezpečení a nemocenskému pojištění, apod. U tohoto typu trestné činnosti nelze působit 

preventivně na základě opatření situační prevence. 

Kategorii ostatních trestných činů představují činy výtržnictví, sprejerství, ohrožování 

mravní výchovy mládeže, toxikomanie a také maření výkonu úředního rozhodnutí, apod. 

Páchání trestných činů, jako je výtržnictví a sprejerství, může být znesnadněno situačně 

preventivními opatřeními. 
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6.2.4 Trestná činnost a věk pachatelů 

Věk pachatele hraje z hlediska kriminálně preventivního působení velkou roli. Dle 

podílu počtů trestných činů spáchaných jednotlivými věkovými skupinami lze preventivní 

opatření více či méně zaměřit na dané věkové skupiny podle aktuální potřeby. Graficky je 

vývoj trestné činnosti podle věku pachatelů v jednotlivých letech na území města Orlová 

zachycen Grafem 17.  

V roce 2002 bylo až 17 % všech trestných činů na území Orlové spácháno osobami 

mladšími 18-ti let. Podíl trestné činnosti dětí a mladistvých poukazuje na nutnost 

preventivního působení na děti a mládež. 
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Graf 17 Podíl trestné činnosti podle věku pachatele v jednotlivých letech [1] 
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6.2.5 Škoda způsobená trestnou činností 

Nejvyšší škoda způsobená trestnou činností v Orlové byla evidována v roce 1998 – až 

70 000 000 Kč. Naopak nejnižší škoda v roce 2001 – 12 000 000 Kč. Graficky je vývoj 

majetkové škody způsobené trestnou činností v jednotlivých letech na území města Orlová 

zobrazen Grafem 18. 
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Graf 18 Majetková škoda způsobená trestnou činností v jednotlivých letech [1] 

Podíl jednotlivých věkových skupin na celkové majetkové škodě způsobené trestnou 

činnosti byl až z 12 % tvořen škodami způsobenými pachateli mladšími 18 let, lze jej 

pozorovat na Grafu 19. 
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Graf 19 Majetková škoda způsobená trestnou činností podle věku pachatele  

1996-2006 [1] 
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6.3 Prevence kriminality na území města Orlová 

V roce 1997 byl spuštěn Komplexní součinnostní program prevence kriminality na 

místní úrovni, do něhož se zapojilo celkem 95 měst České republiky, mezi nimiž byla 

i Orlová. Do roku 2004 bylo v rámci Komplexního součinnostního programu v Orlové 

realizováno celkem 60 projektů prevence kriminality mezi než lze zahrnout zřízení 

městského kamerového dohlížecího systému, vybudování meziblokových či univerzálních 

hřišť, realizace různých vzdělávacích a propagačních akcí, podpora různých organizací 

a spolků, osvětlení kritických míst ve městě, přípravné ročníky ve dvou ZŠ a mnoho dalších. 

Od roku 2005 na tento program navázal program Partnerství. Tento program umožňuje 

na místní úrovni rychle reagovat na aktuální negativní vývoj trestné činnosti a dalších 

sociálně patologických jevů. Základem programu Partnerství je součinnost subjektů 

zapojených do problematiky prevence kriminality. Program je podmíněn vyhodnocováním 

poznatků o místní situaci v oblasti vývoje sociálně patologických jevů, aktuálními 

potřebami, schopnostmi lidí a finančními prostředky. Hlavním cílem programu Partnerství 

je zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování kriminality ve městech a obcích. 

6.3.1 Hlavní subjekty preventivní činnosti ve městě Orlová 

Mezi hlavní subjekty působící v oblasti prevence kriminality na současném území 

města Orlová, lze zařadit především: 

• město a Městský úřad, 

• školy a školská zařízení. 

Město a Městský úřad 

Odbory Městského úřadu si uvědomují závažnost problému trestné činnosti v Orlové 

a v posledních letech přistupují k otázkám prevence kriminality zodpovědně. Jednotlivé 

odbory se více zabývají návrhy a následnými realizacemi opatření prevence kriminality 

jakými jsou zejména budování hřišť, vzdělávací a informační programy a podpora různých 

organizací a spolků. 

Činnosti prevence kriminality jsou hlavním posláním Městské policie Orlová, působí 

jak v oblasti situační, tak v oblasti sociální prevence. Je kladen důraz na informování 

občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Městská policie by měla zahájit 

vlastní preventivní programy zaměřené do oblasti školství a směrem k seniorům. 
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Školy a školská zařízení 

Činnost v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů je na školách 

většinou zprostředkována externími institucemi a organizacemi. Mimoškolní aktivity jsou 

vyplňovány velkou paletou kroužků. Velký nedostatek je však v situační prevenci školských 

zařízení, díky nedostatečnému zabezpečení dochází k postupnému poškozování vybavení, 

případně k jeho zcizování. 

Dům dětí a mládeže rovněž poskytuje řadu kroužků a mimoškolních aktivit na vysoké 

úrovni. Činnost Domu dětí a mládeže má pozitivní vliv pro trávení volného času u skupin 

dětí a mládeže. 

6.3.2 Preventivní činnosti 

Městský kamerový dohlížecí systém 

Funguje ve městě od roku 1998, v současné době je v provozu 13 kamer. Obsluhu 

kamerového systému zajišťuje Městská policie Orlová. Do budoucna se plánuje rozšiřování 

stávajícího systému, vytvoření sítě kamerových bodů, která by umožňovala přemísťování 

jednotlivých kamer do míst s vyšším podílem trestné činnosti. 

Ve všech případech se jedná o otočné kamery. Využití tohoto typu kamer tak umožňuje 

monitorování daleko většího prostranství, než je to možné u pevných kamer, které 

monitorují neustále stejnou lokalitu. 

Bezpečná lokalita 

Program Bezpečná lokalita je občanům předkládán jako celostátní dlouhodobá 

preventivně-osvětová akce k ochraně osob a majetku. Tento program představuje kooperaci 

mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti bezpečnosti. Ze statistik kriminality 

posledních let vyplývá, že největší podíl v kriminalitě představuje majetková trestná činnost, 

proto by se sami občané měli podílet na zabezpečení svého majetku svými prostředky. 

V současné době bylo zabezpečeno již několik panelových družstevních domů v Orlové 

malými stacionárními kamerami s vlastní centrálou, která zaznamenává na paměťové 

médium události v rozsahu 7 dní v nekonečné smyčce. V případě potřeby je možno záznam 

využít postoupením dat Policii České republiky. Nájemníci nemají přístup k uloženým 

záznamům. Tyto kamery jsou nejčastěji zabudovány u vchodů panelových domů a ve 

výtazích. Tento systém zabezpečení je navíc doplněn o čipový zámek u vchodových dveří 

do domů. Realizace opatření Bezpečné lokality má v budoucnosti pokračovat na objektech 

v majetku města. 
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Sociální prevence na města Orlová 

Aktivity sociální prevence se zaměřují na konkrétní skupiny obyvatel. Lze ji 

charakterizovat jako aktivitu ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity 

zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou 

považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Jak již bylo uvedeno, sociální 

prevence je součástí sociální politiky. 

Do kategorie těchto činností spadají azylové domy, nízkoprahová zařízení, terénní 

sociální práce a organizování programů volnočasových aktivit pro děti a mládež, jakým jsou 

sportoviště a herní koutky. V Orlové aktivity sociální prevence realizuje především 

středisko volného času Kotva, Dům dětí a mládeže a školy. [6,9] 

6.4 Vnímání pocitů bezpečí 

Z postoje veřejnosti k bezpečnosti a k prevenci kriminality v Orlové zpracovaného 

Marketingovou laboratoří Ostrava v roce 1998 vyplývá, že většina občanů má pocit 

ohrožení a obává se trestných činů, občané mají zájem o informace o preventivních 

opatřeních policie, jejích záměrech, plánech do budoucna a mají zájem na poskytování 

informací o situaci v místě bydliště. 

Občané si uvědomují, že policie nemůže sama zabezpečit prevenci trestné činnosti, a že 

aktivní roli v prevenci zločinu musí sehrávat samotný občan. Občané navrhují zvýšit 

bezpečí prostřednictvím posílení přítomnosti policistů na ulicích, rozšiřováním kamerových 

monitorovacích systémů, větším rozšířením nabídky aktivit pro trávení volného času dětí, 

mládeže i dospělých, pozitivním ovlivňováním výchovy v rodině, podporou zaměstnanosti. 

[6] 
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7 Městské kamerové dohlížecí systémy na území města Orlová 

Při určování lokalit ke zřízení kamerového systému je třeba vycházet z analýzy 

bezpečnostní situace ve městě a kamery umísťovat do míst, kde je vysoká kriminalita. Tím 

je zajištěna efektivnost vynakládaných prostředků v procesu prevence i represe. Již samotná 

přítomnost kamer v teritoriu značně stimuluje jednání lidí (kapsářů, vandalů, 

nezodpovědných řidičů).  

Účinek systému se zvyšuje viditelným umístěním kamery, zvláště pokud nelze 

jednoznačně odhadnout, kterou část dané lokality kamera snímá. Prospěšná je rovněž 

popularizace úspěšných využití kamerových systémů. [3] 

7.1 Technické a právní předpisy provozu městských kamerových 

systémů 

Provozování městských kamerových dohlížecích systémů s sebou nese určitá zákonně 

daná specifika. Z tohoto pohledu jsou podstatné především: 

a) Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. O vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod ve znění zákona č. 162/1998 Sb., 

b) Zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

c) Zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, 

d) Zákon o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

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

f) ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. 

 

7.1.1 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod ve znění zákona č.162/1998 Sb. definuje práva 

a svobody v Listině označené jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Listina je součástí ústavního pořádku České republiky. 

V hlavě druhé (Lidská práva a základní svobody) Listina deklaruje mimo jiné články 

zaručující nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, osobní svobodu, právo k zachování 

lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany jména.  
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Dále pak definuje problematiku ochrany soukromého, osobního života a právo na 

ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním 

údajů o osobách. [5] 

7.1.2 Zákon o obecní policii 

Zákon o obecní policii upravuje postavení a pravomoce obecní policie. Ukládá 

povinnost strážníků zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při 

plnění úkolů obecní policie nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů 

obecní policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými 

osobami. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru strážníka. Povinnosti 

mlčenlivosti je oprávněn zprostit strážníka starosta nebo jiná pověřená osoba. 

Zákon v souvislosti s provozováním městského kamerového dohlížecího systému 

upravuje postup při nakládání s obrazovými záznamy, jakož i povinnost prověřovat jsou-li 

zpracovávané osobní údaje stále potřebné. Stanovuje rovněž povinnost informovat občany, 

že se nachází v monitorované lokalitě. [15] 

7.1.3 Zákon o technických požadavcích na výrobky 

Zákon o technických požadavcích na výrobky upravuje práva a povinnosti osob, které 

uvádějí na trh nebo distribuují výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo 

bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, způsob 

stanovování technických požadavků na tyto výrobky a způsob zajištění informačních 

povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických norem, vyplývajících 

z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství. 

Z tohoto zákona rovněž vyplývá, že dovozce nemá povinnost uchovávat na území 

České republiky doklady o použitém posouzení shody, je však povinen zajistit jejich 

předložení orgánu dozoru na jeho žádost. [17] 

7.1.4 Zákon o obcích 

Zákon o obcích definuje základní pojmy ve vztahu k obci a jejím strukturám. 

Z hlediska problematiky využívání městských kamerových dohlížecích systémů je 

významný zejména § 34 tohoto zákona definující pojem veřejné prostranství, dále pak § 35, 

který ukládá povinnost obcím pečovat ve svém územním obvodu o ochranu veřejného 

pořádku a § 103, který říká, že starosta může požadovat po Policii České republiky 

spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. [14] 
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7.1.5 Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní 

orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické 

osoby. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází 

automatizovaně nebo jinými prostředky. 

V tomto zákoně jsou řešeny povinnosti osob zpracovávajících osobní údaje přijímat 

taková opatření, aby  nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním 

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

Zákon rovněž hovoří o nutnosti zachování mlčenlivosti osob zpracovávající osobní 

údaje a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 

údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. 

Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních 

zákonů jako je například zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

[16] 

7.1.6 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy 

Norma ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích stanovuje doporučení pro plánování a instalaci systémů 

uzavřených televizních okruhů. Poskytuje základní informace usnadňující výběr 

jednotlivých součástí systému a přenosových cest na základě funkčních požadavků 

stanovených bezpečnostní analýzou. 

Výstupem analýzy jsou identifikovány zóny, objekty, které vyžadují sledování. Na 

základě požadavků zadavatele a vlastností sledované zóny jakým jsou například 

povětrnostní vlivy a okolní osvětlení lze specifikovat požadované vlastnosti kamer, jejich 

počet a umístění. Tato norma dále řeší možnosti údržby a úprav systému spolu s nutnou 

dokumentací projektu instalace. [8] 

7.2 Technická stránka systému 

Pro lepší pochopení funkce městského kamerového dohlížecího systému v Orlové je 

vhodné uvést charakteristiky jednotlivých zařízení tvořící systém. 



 

 28 

7.2.1 Kamerové jednotky 

Na vybraných lokalitách byly instalovány otočné kamery výrobců Siemens a Sony, 

z nichž 11 kamer je analogových a zbylé 2 jsou digitální. Tyto kamery jsou schopny 

pracovat při minimálním osvětlení 0,7 lx a disponují vysokým rozlišením.  

Kamery umožňují až 216-ti násobný zoom (18x optický + 12x digitální). Úhly záběru 

kamer jsou v rozsahu od nejširšího 48° do nejdelšího 2,7°. Ochrana před nepříznivými 

povětrnostními vlivy a před mechanickým poškozením je tvořena venkovními kryty. 

Teplotní rozsah, ve kterém jsou kamery schopny pracovat je 0 °C až 50 °C. V krytech jsou 

instalována topná tělesa k zabezpečení správného chodu v zimním období. 

7.2.2 Přenosové cesty 

Velká část městského kamerového dohlížecího systému v Orlové využívá k přenosu 

bezdrátové mikrovlnné technologie. Přenos video signálu z kamerových stanovišť na sběrnu 

přenosu je proveden mikrovlnnými spoji s retranslací, zatímco přenos telemetrických dat 

z centra na jednotlivá kamerová stanoviště je proveden radiovým pojítkem. Topologie je 

paprskovitého tvaru. Problém je však v tom, že systém běží na frekvenci 10 GHz, což je 

nezpoplatněné pásmo, určené pro spoje point-to-point, vysílací výkon je zde omezen na max. 

2 mW, toto pásmo však musí být do konce roku 2009 těmito pojítky vyklizeno. Platnost 

generální licence vyprší už v roce 2008. Pokud by systém i nadále pracoval v tomto pásmu, 

pak výrazně vzrostou náklady na provoz systému, jelikož pásmo bude zpoplatněno. 

Jako nejlepší varianta se nabízí využití přenosu po optickém kabelu, tedy vybudování 

optické sítě, což představuje značné vstupní náklady, avšak takovouto metropolitní síť lze 

využít v mnoha různých oblastech a to samozřejmě i komerčně, jako např. poskytování 

připojení k internetu. Výhody jsou zejména minimalizace nákladů na provoz po zřízení, 

velká rezerva pásma do budoucna, připravenost pro další rozšíření, vzájemné a spolehlivé 

propojení městských institucí a využití pro zabezpečovací technologie napojením na pult 

centralizované ochrany a městský kamerový dohlížecí systém. [4] 

7.2.3 Dohlížecí centrum a uchovávání záznamů 

Dohlížecí centrum bylo umístěno na služebně Městské policie Orlová ulice Polní 973, 

do kterého jsou svedeny jednotlivá kamerová stanoviště. Jádrem systému je video server 

Geovision GV 800/16. Jedná se o digitální monitorovací videomultiplexer s rekordérem, do 

kterého lze zapojit 16 kamer a to jak digitálních tak i analogových. Obraz je pak možno 

prohlížet, zaznamenávat či archivovat v rozlišení 640x480 pixelů. Systém umožňuje 
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vysokou rychlost nahrávání, dostatečnou kvalitu digitálně nahrávaného záznamu, detekci 

pohybu pro každou kameru a jednoduchou obsluhu. Systém dále dovoluje trvalý záznam, 

záznam pomocí plánovače a záznam spuštěný na základě detekce. Videosekvence jsou 

ukládány ve formátu „.avi“ na pevných discích v nekonečné smyčce a jsou označeny datem, 

časem a číslem kamery. Délka záznamu závisí na nastavené kvalitě obrazu a počtu snímků. 

V současné době neexistuje právní úprava, která by vymezovala dobu, po kterou je 

nutno záznam držet v paměti. Městský kamerový dohlížecí systém v Orlové zaznamenává 

data po dobu jednoho měsíce s tím, že data, která jsou významná se ukládají zvlášť do 

speciálního archivu, kde zůstávají do doby jejich zpracování.  

Zákon o obecní policii ve znění pozdějších předpisů ukládá obecní policii v § 24a 

prověřovat nejméně jednou za 3 roky, jsou-li osobní zpracovávané údaje potřebné k plnění 

jejích úkolů. Zjistí-li, že tyto údaje nejsou potřebné k plnění jejích úkolů provede bez 

zbytečného odkladu jejich likvidaci. [7,15] 

7.2.4 Způsob zabezpečení provozu dohlížecího centra 

Dohlížecí centrum městského kamerového dohlížecího systému v Orlové, které se 

nachází ve služebně Městské policie, je umístěno v místnosti vrátnice, do které vedou jedny 

dveře a přístup k nim je zabezpečen. Chodba vedoucí k vrátnici je z příchozí strany opatřena 

mříží. Ve služebně je 24 hodinová fyzická ochrana realizována strážníky městské policie, 

součástí služebny je i sklad munice, který představuje primární úkol ochrany. 

Přístup k systému je omezen na velitele směny a na operátory systému, kteří jsou vždy 

2 a v daných intervalech se střídají v obsluze systému, přičemž ten, co neobsluhuje systém 

plní funkci dozorčího a dispečera. 

Vnitřní režimová směrnice definující zabezpečení provozu stanovuje přístupová práva 

k systému a systém odpovědností. V rámci této směrnice je řešena i bezpečnost 

informačních technologií. Celý provoz je na zvláštní oddělené síti. Do systému se 

pracovníci stanoviště hlásí přiděleným 9-ti místným heslem. 

Režimová směrnice rovněž obsahuje: 

a. definici pracovní činnosti obsluhy, 

b. způsob vyhodnocování informací, 

c. nakládaní s dokumentací, 

d. seznam oprávněných osob, 

e. otázky mlčenlivosti, 

f. školení, 
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g. zákaz sledování soukromých prostor, 

h. postup při nestandardních situacích. [3] 

7.2.5 Operátor a městský kamerový dohlížecí systém 

Kamerový monitorovací systém zachycuje veškeré dění, které jsou kamery schopny 

zaznamenat. Pouze člověk tedy operátor je schopen systém obsluhovat a vybírat ze složité 

scény situace, na které adekvátně reaguje. Spjatost systému s člověkem systém obohacuje 

o možné prvky předpovědi, kdy se operátor na základě zkušenosti a místní znalosti 

zaměřuje na určité části sledované lokality nebo na osoby či skupiny osob. Na druhou stranu 

může činnost člověka značně znehodnotit efektivitu systému vlivem možné nepozornosti či 

neschopnosti registrace dění na ostatních kamerách. 

Důležitý je tedy výběr operátora na základě zkušeností a znalostí pozorovaných zón.  

Samozřejmostí jsou pravidelná komplexní školení. Operátor musí být schopen značné 

koncentrace. Z tohoto pohledu je nutné dodržet i jistá pravidla ergonomie práce. [4] 

7.3 Lokality instalací 

Největší počet kamer je umístěn v nejproblematičtější části Orlové-Lutyně, další 

problémová oblast Orlová-Poruba je monitorována pouze jednou kamerou, ta je ovšem 

umístěna v nejkritičtější lokalitě této oblasti u místního obchodního domu Penny Market. 

Lokality instalací kamerových bodů byly voleny s ohledem na zatíženost daných oblastí 

trestnou činností. Místa instalací kamerových bodů jsou uvedeny v Tabulce 2. 

Tabulka 2 Místa instalací kamerových bodů v Orlové 

číslo kamery adresa umístění kamerového bodu 
KMS č.1 ulice Kpt. Jaroše č. 756 Orlová-Lutyně 
KMS č.2 ulice Osvobození č. 831 Orlová-Lutyně 
KMS č.3 ulice Okružní č. 905 Orlová-Lutyně 
KMS č.4 ulice Masarykova č. 918 Orlová-Lutyně 
KMS č.5 ulice Masarykova č. 1025 Orlová-Lutyně 
KMS č.6 ulice Ke Studánce č. 1049 Orlová-Lutyně 
KMS č.7 ulice F.S.Tůmy č. 1201 Orlová-Lutyně 
KMS č.8 ulice P. Cingra č. 76 Orlová-Město 
KMS č.9 ulice P. Cingra č. 91 Orlová-Město 
KMS č.10 ulice Osvobození č. 796 Orlová-Lutyně (MěÚ) 
KMS č.11 ulice Osvobození č. 796 Orlová-Lutyně (MěÚ) 
KMS č.12 ulice Vnitřní č. 736 Orlová-Lutyně 
KMS č.13 ulice Slezská č. 867 Orlová-Poruba 
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7.4 Statistika vybraných trestných činů ve městě Orlová 

K rozboru statistik počtů evidovaných trestných činů na území města Orlová 

v jednotlivých letech byli vybrány trestné činy, které jsou páchány nejčastěji a na které mají 

vliv situačně preventivní opatření. 

7.4.1 Krádeže věcí z automobilů 

Krádeže věcí z automobilů jsou v posledních letech velice rozšířeným typem trestné 

činnosti. Tyto krádeže jsou typické právě pro městské zástavby. Je nutno podotknout, že lze 

počet krádeží z automobilů minimalizovat pouze tím, že si řidiči v autě nebudou věci 

odkládat, zvláště na viditelných místech, a budou parkovat na vymezených a dobře 

osvětlených parkovacích místech. 

Počet trestných činů tohoto typu po instalaci kamer v roce 1998 klesnul, současně došlo 

ke zvýšení procenta objasněnosti krádeží. V roce 1999 však opět počet trestných činů 

vzrostl, což mohlo být způsobeno tím, že se pachatelé zaměřili na nové nesledované lokality, 

kde je jejich přistižení bez technické opory velice obtížné, což dokazuje i nízké procento 

objasněnosti všech případů. V letech 2003-2005, kdy došlo k dalšímu rozšíření kamerového 

systému, poklesl počet páchaných činů. Vývoj trestné činnosti krádeží věcí z automobilů lze 

pozorovat na Grafu 20. 
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Graf 20 Krádeže věcí z automobilů v jednotlivých letech [1] 

Město Orlová se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst, což má na tento 

typ trestné činnosti negativní dopad. Monitorování velkých parkovišť kamerovým 

systémem má své opodstatnění. Kamery mohou zaregistrovat pachatele a hlídky policie 
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včas zasáhnout nebo jej později identifikovat. Rozšířením stávajícího městského 

dohlížecího kamerového systému o lokality dosud nemonitorovaných velkých parkovišť lze 

předpokládat zlepšení situace. 

7.4.2 Krádeže automobilů 

Krádeže automobilů jsou dalším závažným problémem měst. Pokud je člověk 

majitelem dražšího automobilu, které je pro pachatele lákadlem, rozhodně by si neměl 

dovolovat parkovat na odlehlých místech a měl by zvážit například investici do místa na 

placeném parkovišti či kvalitnějšího zabezpečovacího systému automobilu. Rovněž by si 

řidiči měli dávat pozor zda je automobil zamčen ve chvíli kdy od něj odcházejí. 

Vývoj počtů činů tohoto typu trestné činnosti byl v 90. letech rostoucí, po instalaci 

kamer v roce 1998 došlo k poklesu evidovaných činů, ale v roce následujícím k opětovnému 

nárůstu, což opět připisuji adaptaci pachatelů na přítomnost kamerového dohlížecího 

systému. Nejnižšího počtu činů a nejvyššího procenta objasněnosti bylo dosaženo v roce 

2001. Bližší informace o vývoji krádeží automobilů v jednotlivých letech lze získat z Grafu 

21. 
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Graf 21 Krádeže automobilů v jednotlivých letech [1] 

Parkoviště monitorovaná kamerovými systémy rozhodně odrazují od páchání těchto 

trestných činů. Bez technické opory by bylo velice obtížné pachatele dopadnout při páchání 

trestné činnosti. 
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7.4.3 Krádeže vloupáním 

Tento typ majetkové kriminality patří mezi nejpočetněji zaznamenané trestné činy na 

území města Orlová. Jedná se především o vloupání do bytů, obchodů, škol a ostatních 

objektů. V roce 1998 počty evidovaných činů krádeží vloupáním klesly, avšak rok 1999 

zaznamenal nový nárůst. V roce 2001 bylo dosaženo nejnižšího počtu evidovaných 

trestných činů. V současné době dochází k postupnému snižování této kriminální činnosti, 

což může být ovlivněno i dalším rozšířením  městského kamerového dohlížecího systému. 

Grafický vývoj trestného činu krádeží vloupáním v jednotlivých letech zachycuje Graf 22. 
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Graf 22 Krádeže vloupáním v jednotlivých letech [1] 

Je jasné, že městský kamerový dohlížecí systém jen těžko zaznamená pachatele 

snažícího se vloupat do bytu, ovšem pachatel, který se pokouší vloupat do obchodního 

domu či školy přímo z veřejného prostranství sledovaného kamerami zachytit lze. Opět platí, 

že kamery v těchto případech působí odstrašujícím efektem, tedy plní především preventivní 

funkci. 

7.4.4 Loupeže 

Dle § 234 zákona 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů jde o záměrné použití 

násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. Po instalaci 

kamer v roce 1998 došlo ke snížení počtu loupeží, již následující rok ovšem přinesl 

opětovné zvýšení počtů těchto trestných činů. Nejnižšího počtu evidovaných loupeží 

a nejvyššího procenta objasněnosti případů bylo dosaženo roce 2001. Graficky je vývoj 

trestného činu loupeže v jednotlivých letech na území Orlové zachycen Grafem 23. 
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Graf 23 Loupeže v jednotlivých letech [1] 

Tento typ násilné trestné činnosti je v Orlové velice častý. Na loupežné přepadení 

odehrávající se z velké části přímo na veřejném prostranství mohou mít kamerové systémy 

vliv, pachatelé ovšem často situují svá přepadení do částí, kde kamery „nevidí“. Jsou to 

většinou okrajová a špatně osvětlená místa jako jsou různé uličky a parky. Lokality, které 

jsou monitorovány, ale nebudou tolik zatíženy touto trestnou činností a tak lze efektivněji 

pokrýt tyto části hlídkami policie. [13] 
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8 Poznatky z provozování městských kamerových systémů 

v městě Orlová 

Provoz městského kamerového dohlížecího systému na území města Orlová je při 

absenci statistik evidujících počty trestných činů páchaných v jednotlivých sledovaných 

lokalitách možno hodnotit pouze na základě údajů o počtech trestných činů městským 

kamerovým dohlížecím systémem zaznamenaných. Bližší informace o počtech skutečností 

zaznamenaných městským kamerovým systémem na území města Orlová v jednotlivých 

letech můžeme získat z Tabulky 3. 

Tabulka 3 Skutečnosti zaznamenané městským kamerovým dohlížecím systémem 

v Orlové [2] 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zjištěné trestné činy 6 5 4 7 1 3 3 4 7 

Zjištěné přestupky 157 244 248 84 140 134 116 163 143 

Zjištěné závady 67 49 67 49 107 187 8 8 7 

 

Počet trestných činů zaznamenaných prostřednictvím městského kamerového 

dohlížecího systému na území města Orlová poukazuje na skutečnost, že pokud je trestná 

činnost v dané lokalitě páchána, pak se pachatelé soustřeďují na místa mimo monitorované 

úseky. Kamery znesnadňují páchání trestné činnosti v monitorovaných částech města. Tyto 

oblasti nemusí být tak intenzivně sledovány hlídkami policie, které mohou být využity na 

jiných místech. Systém tak umožňuje zefektivnit práci příslušníků policie. 

Z pozorování vývoje podílu počtu objasněných trestných činů k celkovému počtu 

trestných činů v jednotlivých letech na území města Orlová můžeme zjistit, že po roce 1999, 

kdy byla ukončena první fáze instalace městských kamerových dohlížecích systémů, došlo 

k výraznému zvýšení objasněnosti trestných činů. V roce 2001 bylo objasněno až 52,9 % 

všech trestných činů na území města Orlová.  

Porovnáním podílu objasněnosti trestných činů v Orlové a v celé České republice lze 

konstatovat, že město Orlová je dlouhodobě nad celorepublikovým průměrem. 

Celorepublikový podíl objasněnosti trestných činů v období let 1996 až 2006 představuje 

41,7 % všech trestných činů, zatímco na území města Orlová dosahuje za srovnatelné 
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období tento podíl výše 45,1 %. Detailně lze podíly objasněnosti trestné činnosti v České 

republice a na území města Orlová pozorovat v Tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Podíl objasněnosti trestné činnosti v České republice a na území města 

Orlová [1,11] 

Rok 
Podíl objasněnosti 

trestných činů v ČR [%] 

Podíl objasněnosti trestných 

činů v Orlové [%] 

1996 41,3 44,7 

1997 41,9 41,1 

1998 43,5 41,7 

1999 45,3 41,7 

2000 44,0 50,7 

2001 46,5 52,9 

2002 40,7 52,0 

2003 39,7 42,2 

2004 39,3 43,9 

2005 38,2 42,1 

2006 37,9 42,5 

Průměr 41,7 45,1 

 

U všech sledovaných trestných činů (krádeže věcí z automobilů, krádeže automobilů, 

krádeže vloupáním a loupeže), které byli popsány v kapitole 7.4 Statistika vybraných 

trestných činů ve městě Orlová, došlo v roce 1998, kdy byl zahájen provoz městského 

kamerového dohlížecího systému, k poklesu počtu spáchaných trestných činů na území 

města. V následujícím roce došlo u trestných činů krádeží automobilů, krádeží vloupáním 

a loupeží ke zvýšení podílu objasněných trestných činů.  

Na základě těchto poznatků se lze domnívat, že zvýšení úrovně situačně preventivního 

působení, které s sebou přineslo využívání městského kamerového dohlížecího systému 

v Orlové, mělo na vývoj podílu objasněných trestných činů pozitivní vliv. 
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9 Závěr 

Městský kamerový dohlížecí systém je nedílnou součástí systému prevence kriminality 

ve městě Orlová. Přítomnost kamer v daných lokalitách značně ovlivňuje jednání osob. 

Kamerový systém působí na kriminalitu v místech svých instalací tím, že zvyšuje úroveň 

situační prevence a může tak potencionálního pachatele od spáchání trestného činu či 

přestupku odradit. Díky tomu se v lokalitách instalací nemusí soustřeďovat tak velký počet 

hlídek policie jako v minulosti a lze tedy efektivněji pokrýt větší část města stávajícím 

počtem příslušníků policie.  

Efektivita systému je však obtížně měřitelná. Prostřednictvím dosavadně vedených 

statistik Policie České republiky a Městské policie Orlová nelze v současné době 

jednoznačně určit počty trestných činů, které se odehrály bezprostředně v lokalitách 

instalací městského kamerového dohlížecího systému. Jediným směrodatným údajem tak při 

hodnocení efektivity systému může být údaj o zaznamenaných počtech činů městským 

kamerovým dohlížecím systémem v místech instalací. Z poznatků a rozborů získaných 

statistických dat vyplývá, že pokud je trestná činnost páchána v dané lokalitě je páchána na 

místech mimo monitorovaný prostor lokality. Bližší představu o počtech zaznamenaných 

trestných činů lze získat z Tabulky 3 v kapitole Poznatky z provozování městských 

kamerových systémů v městě Orlová. 

Je-li filozofie pachatelů postavena na známém hesle „p říležitost dělá zloděje“  je 

nesporným faktem, že městský kamerový dohlížecí systém svou funkci plní efektivně. 

Pachatelé si uvědomují riziko plynoucí z odhalení a omezují tak své aktivity 

v monitorovaných lokalitách. Má-li systém prevence i v dalších letech plnit svou funkci 

minimálně se stejnou účinností jako doposud, je nutné si uvědomit, že toho nelze dosáhnou 

pouze stávající úrovní preventivních opatření. Zachování stávajícího stavu si tak vyžádá 

nové investice. Jednou z možností je i rozšíření současného počtu instalací kamer o nové 

lokality monitorování. Jako vhodná místa instalací z pohledu města Orlová se bezesporu 

jeví místa velkých městských parkovišť, která se v současné době stávají stále více 

předmětem zájmu pachatelů.  
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