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ABSTRAKT 

     V dnešní době je ochrana života,  zdraví a majetku důležitým faktorem.  Součástí 

takové ochrany je i prevence. Jedním ze způsobů prevence je i zavedení městských 

kamerových systémů ve městech. Práce se zabývá postupným budováním kamerového 

systému v Litvínově. Je zde souhrn použité techniky. Reálné pohledy ze zabudovaných 

kamer na město. Výčet použití kamer v roce 2006 a 2007.  

 

 
 
 
 
 
ABSTRACT 

     Nowadays is protection life,  health and possession important factor.  Part of such 

wardships is also prevention. One from waies prevention is also introduction town 

camera systems in cities. Work deal with gradual construction camera system in 

Litvinove. Is here totality used techniques. Real views from inbuilt cameras on town. 

Enumeration using cameras in the year 2006 and 2007.  
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1 ÚVOD 
     Prevence kriminality je v dnešním světě důležitým úkolem pro složky které jsou 

k této práci určeny. 

Nedílnou součástí a velkým pomocníkem  je i vyspělá technika, která tomuto úkolu 

napomáhá. V mnoha městech v naší republice se budují kamerové systémy které mají 

pomáhat chránit obyvatelstvo a v případě potřeby odhalovat přestupky a  zločiny. 

     V Litvínově je rovněž budovám kamerový dohlížecí systém, který je hlavě, jak již 

bylo řečeno, pomocníkem při předcházení nezákonné činnosti.    

     V této práci sestavíme konkrétně celý průběh budování městského kamerového  a 

dohlížecího systému v Litvínově. 

Litvínov má 24 tis. obyvatel. Jsou zde kritická místa co se týče sociální skladby 

obyvatel. Mnoho lidí se do města stěhuje z jiných částí republiky i ze Slovenska. Tito 

občané nepovažují Litvínov za „své“ město a páchají zde trestnou činnost a velké 

množství přestupků.  

     Kromě sledování této činnosti a preventivní působení  má MKDS ještě další úkol a 

to je pomoc občanům v nouzi.  

     Nelze konkrétně spočítat jakému množství závadového chování přítomnost 

kamerového systému zabránil. Lze jen z dostupné databáze zjistit co zachytil a případně 

jak byla událost řešena. Obsluhou kamerového systému byla pověřena Městská policie 

Litvínov.  

Všechny zachycené události jsou zaznamenány a dál řešeny podle kompetence. To zn. 

že události jsou v reálném čase na monitorovacím středisku vyhodnoceny a dále  buď 

řešeny přímo vyslanými strážníky městské policie nebo předávány státní policii, PČR 

SDN, hasičům, rychlé záchranné pomoci. ap.  O události, která je zachycena MKDS  

a dále řešena existují záznamy.  
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2 Kamerový a dohlížecí systém 

2.1 Začátky obecně 

         Městský kamerový a dohlížecí systém jako prevence kriminality. 

V roce 1989 došlo ke strmému nárůstu kriminality v České republice, a to zejména 

k majetkové trestné činnosti.  

Přijetím usnesení vlády  č. 617 ze 3.11.1993 se zřídil meziresortní orgán, který je 

zodpovědný za vytvoření  preventivní politiky v ČR .  

V roce 1994 byl založen Republikový výbor pro prevenci kriminality. Předsedou byl 

ministr vnitra. V současnosti jsou ve RVPPK zástupci ministerstva vnitra, ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy, ministerstva obrany, ministerstva pro místní rozvoj, 

ministerstva financí, nejvyššího státního zastupitelství, Policejního prezídia, 

Meziresortní protidrogové komise a Meziresortní komise pro záležitosti romské 

komunity.  

Výbor zpracovává materiály pro vládu ČR z oblasti prevence kriminality. 

 

2.2 Význam MDKS 

        Základní funkcí městských kamerových a dohlížecích systémů je právě prevence 

kriminality a  vytváření bezpečné zóny v určitých lokalitách ve městech.  

Pro podporu měst zatížených vysokou kriminalitou byl v roce 1996 vytvořen státní 

dotační systém, který spravuje Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.  

      O městské programy prevence kriminality je na lokální úrovni velký zájem, 

zapojuje se stále více měst a obcí. Řada z nich uskutečňuje  tento program podle 

metodiky Odboru prevence kriminality.  

     Pro zpracování programu prevence ve městě se musí provést analýza bezpečnostní 

situace. 

Analýza zahrnuje rozbory policejních statistik, sociologické šetření, sociální a 

demografickou analýzu obce ve vztahu kriminality rizikových skupin  

Na základě rozboru a metodiky Odboru prevence kriminality je možné zpracovat 

Komplexní součinnostní program který je základem prevence kriminality na místní 

úrovni.  
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Stát na různé preventivní  projekty přispívá nemalými prostředky. Města mají na 

preventivní projekty pouze omezené prostředky. Největší podíl na poskytovaných 

státních dotací  mají především městské kamerové a dohlížecí systémy. 

2.2.1 Konkrétní činnost 

� slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku, předcházení či      

                        zaznamenávání přestupků v dopravě i ve veřejném pořádku.  

� předcházení trestné činnosti v ulicích, zejména majetkové a násilné např. 

            vykrádání a samotné krádeže motorových vozidel 

            vykrádání objektů 

            vandalismus 

            užívání a prodej drog 

            rvačky 

            kapesní krádeže 

            sledování chování různých zájmových skupin obyvatel 

� umožňují vidět i tam, kde zrovna strážník či policista není 

� umožňuje rychlejší zásah na místě dění, dřív než přijde oznámení od občanů 

např. požár, dopravní nehoda,  

� vyhledávání pohřešovaných či jinak hledaných osob 

� vyhledávání vozidel 

� získání důkazů, které mohou vést k objasnění trestného činu a usvědčení 

pachatele 

� preventivní činnost  

 

2.3 Pravidla  

       Vybudování a provozování městského a dohlížecího kamerového systému ve městě 

je podmíněno určitými pravidly: 

� kamery systému se instalují v místech, kde je zaznamenán velký pohyb 

obyvatel a v místech, kde je zaznamenán zvýšený nápad trestné činnosti.  

� o umístění kamer v určitém prostoru musí být obyvatelé i návštěvníci 

města  informováni. 
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� dispečink kamerového systému musí být zajištěn proti zneužití záznamů 

a obsluha  musí být vyškolený pracovník. Nepovolaným je vstup na 

takové pracoviště zakázán. 

� nakládání se  získanými informacemi se řídí zák.č. 101/2000Sb. Zákon o 

ochraně   osobních údajů. 

� provozování MKDS musí být v souladu se zákonem ČNR č. 283/1991 

Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a se zákonem 

č. 553/1991 Sb. o Obecní policii  ve znění pozdějších předpisů, kde se v 

§ 24b  říká že, 

 

odst. 1 - Obecní policie je oprávněna, jeli to potřebné pro plnění jejich úkolů podle 

tohoto nebo jiného zákona pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z místě 

veřejně přístupných, případně též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu 

zákroku nebo úkonu. 

Odst. 2 -  Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické 

technické systémy, je Obecní policie povinna informace o zřízení takových 

systémů vhodným způsobem zveřejnit.  

      Nejčastějším provozovatelem je Městská či Obecní policie a tedy město. 

 

2.3.1 Místa kam se kamery umístí 

Z předešlého je zřejmé, že se kamery systému neumísťují nahodile ale po analýze, kde 

ve městě dochází k největšímu počtu protiprávní činnosti. Na přiklad: 

 

� Nádraží 

� Náměstí a střed města 

� Areály garáží a velká parkoviště 

� Okolí základních škol 

� Okrajové části města 

� Zájmové objekty města 

� Nákupní centra a okolí 

� Parky a hřiště 

� Okolí stadionů 
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2.4   O technice obecně 

       MKDS jsou technické prostředky ke zvýšení bezpečnosti občanů a potírání 

kriminality. Sledování dopravní situace a pod.  

     Tyto technické systémy jsou obsluhovány vyškolenými pracovníky schopnými 

vyhodnotit vzniklou situaci v terénu a předat potřebné informace dalším složkám, 

hasičům,  kriminální služba, záchranná služba. Kromě toho tato technika umožňuje 

pořizovat záznam dění, který se za určitých pravidel použije k analýze jak samotného 

protiprávního jednání tak zákroků zasahujících městských strážníků, policistů, hasičů na 

místě. 

      Je proto nezbytně nutné aby tyto systémy i jednotlivé prvky pracovaly jak mají, 

popřípadě svojí činnost zdokonalovaly a to včetně lidského faktoru.  

Důvodů proč může docházet k poruchám je celá řada 

 Povětrnostní vlivy 

 Elektrické přepětí 

 Odcizení, úmyslné poškození 

 Lidský faktor 

 

     Systém musí být postaven tak aby všechny tyto závady na zařízení i jednotlivých 

prvcích hlásil operátorovi  a zaznamenával je.  

Kromě fyzických poruch systémy také morálně zastarávají.  

Vývoj technologií jde rychle dopředu, proto již při plánování a projektování takového 

systému bereme v potaz možnosti výměny komponentů za nové, výkonnější  a to při 

minimální potřebě rozsáhlé rekonstrukce. Musíme mít takovou strukturu, která 

umožňuje technickou modernizaci. 

     K tomu všemu musí mít systém schopnost kontroly pro minimalizaci hrozby zneužití 

videozáznamů nebo úmyslné zastavení nehrávání operátorem a pod. 

Vše řídí automat. To rovněž umožňuje provádět více činností najednou. Např, současný 

pohyb více kamer po předem zvolené trajektorii, natáčení kamer do určité polohy – 

automatické zaměření na zájmové objekty. Tímto způsobem se optimálně využije 

daného potenciálu a zhodnotí investice vložená do systému.  
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2.4.1 Tři úrovně programového vybavení  

� Firmware jednotlivých prvků systému – programové vybavení, které je 

součástí elektronického zařízení. 

� Software zprostředkovává styk operátora se systémem, který po té plní 

operátorovo příkazy. 

� Programy pro uchovávání dat a transformaci dat pro informace kontrolním 

orgánům. 

 

Ke komunikaci je třeba používat obousměrný komunikační protokol. 

To vyžaduje přijímač i vysílač na obou stranách. Systém musí být vybudován tak aby 

jeho prvky byly schopny na sebe vázat další prvky nebo části systému bez zbytečných 

nákladů na rekonstrukci.  

Vhodnou strukturou MKDS pro výkon a odolnost je stromová struktura jejíž prvky 

komunikují obousměrně s řídícím prvkem – počítačem.  

2.4.2  Řízení systému 

Počítačové řízení umožňuje: 

� Změny poloh snímacích zařízení – vertikální a horizontální 

� Ostření, transfokace, clony, podsvětlení a pod 

� Způsob nahrávání – analogové, digitální 

� Komunikace mezilehlých počítačů s hlavním počítačem 

2.4.3 Výhody počítačového řízení 

� Nižší cena 

� Možnost nastavovat automaticky zaměření kamer 

� Vzájemné propojení systémů 

� Sběr dat o chodu systému – umožňuje kontrolu 

� Samoochrana – identifikace napadení vzdáleného prvku systému ať 

člověkem nebo porucha kvůli okolním vlivům. 

� Komunikace – obousměrný provoz , nadřízený řídící člen – počítač dává 

příkazy podřízeným prvkům i v době kdy nedává příkazy spolu komunikují 

na tzv. stavové slovo.  

Snímáním hodnot a jejich vyhodnocování je stále znám stav v jakém se systém nachází. 
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3 Městský kamerový a dohlížecí systém v Litvínově 

3.1 Rozhodnutí zřízení 

         V Litvínově se začalo s projekcí kamerového systému v roce 2000.  

Na základě neutěšené situace v ulicích města Litvínova, kdy dochází k poškozování 

majetku města i soukromého majetku vandalizmem. Snižování pocitu bezpečí občanů 

v některých částech města i výskytu negativních sociálně patologických jevů přímo 

v ulicích jako je prodej a konzumace drog nebo jiných toxických látek, shlukování 

závadových osob v centru města rušících noční klid. Na základě nárůstu trestné činnosti 

zejména majetkové a násilné se město Litvínov rozhodlo vybudovat kamerový a 

dohlížecí systém.  

K rozhodnutí přispěly i  zkušenosti v okolních městech, zejména  v nejbližším Mostě. 

Při projekci systému  spolupracovala  Policie České republiky a Městská policie. 

Obecně o místech vyhovujících nebo přímo žádoucích na umístění  kamer MKDS jsem 

se již zmínila.  

Po vyhodnocení nápadu trestné činnosti, přestupků, hustota dopravy, pohybu osob byly 

v Litvínově vytipovány určité lokality na umístění kamerových bodů, tzn. samotné 

umístění kamer.  

         Zadavatel město Litvínov rozhodlo na základě usnesení městské rady č. 1216/47 

z 22.6.2000 o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku – Dodávky a montáž 

městského kamerového  systému pro město Litvínov – I.etapa.  Tou se stal uchazeč 

Miroslav Fokt – ALTUS.  

Zahájení stavby I. Etapy  23.8.2000 ukončení 10.11.2000, předání do užívání 

30.11.2000. 

 

3.2 Sociologický průzkum  

       V roce 1999 prováděla společnost AUGUR Consulting s.r.o sociologický průzkum, 

který sledoval komplexně názorový profil občanů k jednotlivým skutečnostem 

ovlivňující jejich životní prostor. Součástí byly i otázky „pocitu bezpečí občanů“.  

Průzkum byl realizován na reprezentativním vzorku 550 respondentů. Sociologický 

průzkum  
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byl proveden formou dotazníkového šetření. V rámci výzkumu byly po dohodě se 

zadavatelem postihnuty názory a postoje výběrového souboru otázek v oblastech života 

občanů v Litvínově. Pro naši potřebu  lze využít otázky: 

� Identifikace možných  druhů ohrožení a přístup k vlastní ochraně 

� Lokace ohnisek ohrožení občanů 

� Vnímání intenzity trestné činnost a hodnocení práce městské policie 

 Výběr vzorku respondentů byl stanoven na základě tzv. metody kvótního výběru. Byly 

stanoveny tyto kvóty: 

� Věk 

� Pohlaví 

� vzdělání 

 

Součástí analýzy názorů byla proměnná, která identifikovala, zda by instalace 

kamerového systému mohla sehrát pozitivní roli v prevenci kriminality a odhalování 

trestné činnosti na území Litvínova.  

3.2.1 Vnímání pocitu bezpečí občanů.  

Úloha kamerového systému v prevenci kriminality. 

Téměř tři čtvrtiny občanů (72,7%) považují zavedení tohoto opatření za významnou 

pomoc v prevenci kriminality a odhalování trestné činnosti.  

                            

Jakou úlohu v prevenci kriminality a 
odhalování trestné činnosti může mít 
zavedení kamerového monitorovacího 

systému?

nevím
5,20%

spíše 
významnou
29,30%

spíše 
nevýznamnou

16,60%
určitě 

nevýznamnou
5,50%

určitě 
významnou
43,40%

 
               Graf 1: význam MKDS dle občanů celkově 
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        Z hlediska sociálně demografických charakteristik se projevila  souvislost se 

vzděláním. Občané vyšších vzdělanostních kategorií přikládají kamerovému 

monitorovacímu  systému větší význam než respondenti nižších  vzdělanostních  

skupin. Blíže viz. graf.        

69,50%

76,40%

78,20%

65,00% 70,00% 75,00% 80,00%

základní a vyučen

středoškolské

vysokoškolské

Pozitivní úloha monitorovacího systému  

podle vzdělání

základní a vyučen středoškolské vysokoškolské
 

                Graf 2: Význam MKDS dle vzdělání občanů 
 

66,20%

80,60%

75,00%

67,90%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

18-29 let

30-44 let

45-59 let

60 a více

Pozitivní úloha kamerového monitorovacího 

systému podle věku

 

                 Graf 3:Význam MKDS dle věku občanů  
 
Obyvatelé Janova se domnívají více než obyvatelé ostatních městských částí, že 

instalace kamerového monitorovacího systému může určitě a spíše  sehrát významnou 

úlohu při odhalování trestné činnosti, blíže graf. 

72,70%

80,00%

69,30%

74,50%

60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00%

Hamr

Janov

Chudeřín

Horní Litvínov

Pozitivní úloha monitorovacího systému  

podle městské části

Hamr Janov Chudeřín Horní Litvínov

 

                Graf 4: Význam MKDS dle městské části  
 

     



 16 

Druhy možných ohrožení a přístup občanů k vlastní ochraně. 

Pro identifikaci míry pocitu ohrožení u občanů Města Litvínov byla využita volná 

otázka, která sledovala názor obyvatel na  druh trestné činnosti, který je podle občanů 

„typický“ pro město. 

 Jako nejtypičtější pro Litvínov byla uváděna majetková trestná činnost  - 

především „krádeže“ (obecně), které uvádí více než polovina dotázaných 

(52,3%). Podrobné rozdělení četností odpovědí je uvedeno v grafu.  

 

                     

1,10%

9,50%

4,00%

3,20%

4,70%

7,20%

9,00%

9,00%

52,30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

krádeže (obecně)

krádeže aut

násilná přepadení

vykrádání bytů

loupežná přepadení

vandalismus

kapesní krádeže

jiné

neví

Druh trestné činnosti typický pro Litvínov

 
 
Graf 5: Druh trestné činnosti dle občanů 
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Další otázkou jsme zjišťovali přestupek typický pro Litvínov z pohledu 
respondenta. 
Otázka: „Jaký druh přestupku je podle Vás typický pro Litvínov?“ 
Nejvíce dotázaných odpověděla, že pro Litvínov jsou typické dopravní 
přestupky (21,5%). Další část dotázaných se domnívá, že to je vandalismus 
(20,7%) a rušení nočního klidu (12,2%). Blíže graf. 
 

9,80%

4,80%

3,30%

3,70%

4,90%

4,90%

5,30%

8,90%

12,20%

20,70%

21,50%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

dopravní přestupky

vandalismus

rušení nočního klidu

znečišťování prostranství exkrementy

poškozování veřejné zeleně 

"černí" pasažéři v MHD 

výtržnictví

poškozování jízdních řádů

přestupky proti občanskému soužití

ostatní

nevím

Přestupky typické v Litvínově

 
Graf 6: Typické přestupky dle občanů 
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Mladší věkové skupiny se domnívají častěji, než starší věkové kategorie, že 

typickým přestupkem v  Litvínově jsou „dopravní přestupky“. Naopak starší 

věkové kohorty jsou přesvědčeny, že typickým přestupkem je vandalismus. 

Blíže graf. 

                           

17,70%

21,70%

18,70%
22,70%

20,60%
19,00%

29,50%
18,00%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

18-29 let

30-44 let

45-59 let

60 let a více

Přestupky typické v Litvínově podle věku

dopravní přestupky vandalismus
  

                 Graf 7: Přestupky typické v Litvínově dle věku 
 

Vysokoškoláci se domnívají více než ostatní vzdělanostní skupiny, že 

typickým trestným činem v Litvínově je vandalismus. Blíže graf.    

                         

26,30%

22,80%

18,50%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

základní a vyučen

SŠ

VŠ

Přestupek typický pro Litvínov podle 

vzdělání

základní a vyučen SŠ VŠ
 

                 Graf 8: Typické přestupky dle vzdělání občanů 
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   Muži se domnívají více, než ženy, že typickým přestupkem v Litvínově jsou 

„dopravní přestupky“. Naopak ženy jsou přesvědčeny, že typickým přestupkem 

je vandalismus. Blíže graf. 

 

19,30%

22,00%
23,50%

19,70%
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10%

15%
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       Graf 9: Páchané přestupky dle pohlaví 
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bezpečnější dveře

doprovází děti do školy

zabezpečení auta

Podnikli jste v posledních dvou až třech letech 
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      Graf 10: Vlastní opatření občanů 
 

Jiný prostředek“ - nůž, hůl, spray, nůžky, deštník, alarm, klíče, elektrický obranný prostředek 
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Lokace rizikových ohnisek ohrožení z pohledu občana 

Tento tematický okruh se zaměřil především na dvě podstatné otázky.  Na jedné 

straně nás zajímalo, ve které části Litvínova (a to nejen uvedením městské části, ale 

i ulice nebo podrobněji specifikovaného místa) se občan cítí nejméně bezpečný. Na 

druhé straně nás zajímalo, proč se právě zde necítí bezpečně. 

Otázka: “Ve které části Litvínova se cítíte nejméně bezpečný(á)?“  V tabulce  

předkládáme kompletní výčet míst, která respondenti uvedli - dle zaznamenaných 

četností.  Jednotlivá místa jsou v tabulce zaznamenána tak, jak  byla respondenty 

uvedena - bez korektur. 

 

                      Lokalita (%) 

1. Janov 43,2 

2. v okolí nádraží 6,6 

3. Tržní ulice 6,2 

4. zámecký park 5,9 

5. Chudeřín 5,6 

6. Vinohradská ulice 4,1 

7. cítí se ohrožen všude ve večerních hodinách 2,6 

8. odlehlá neosvětlená místa 2,2 

neví 1,5 

jiné 22,1 

Celkem 100,0 

                         Tabulka 1: Nejméně bezpečné místo v Litvínově 
 

Kategorie „jiné“ jsou málo frekventované odpovědi: v okolí rómských obydlí, cítí se všude 

bezpečně, Gluckova ulice,  cítí se ohrožen všude, v okolí Bílého sloupu, v centru města, 

Domeček, Smetanova ulice, Hamr, U Střelnice, zastávka MHD, nám. Míru, Loučná, kolem 

zimního stadiónu, U Permoníku, u polikliniky, večer v temných ulicích, v okolí restaurací a 

baru, na silničních přechodech, Ruská ulice, kolem bloku F, U lesa, za kulturním střediskem 

Benar, o víkendu brzy ráno v tramvaji, Podkrušnohorská ulice, atd.  
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Vnímání intenzity trestné činnosti na území města 

Intenzita a vývoj trestné činnosti z pohledu občana byl měřen otázkou, která sleduje 

emocionální rovinu názoru respondentů : 

     „Domníváte se, že trestná činnost po roce 1989 v našem státě roste nebo klesá? 

Jak pociťujete situaci v této oblasti v Litvínově v současné době?“ 

     Mezi obyvateli Litvínova byl zaznamenán výrazně skeptický pohled na trend 

vývoje trestné činnosti ve městě. Pouze 4,5% dotazovaných se domnívá, že situace v 

oblasti trestné činnosti se v Litvínově oproti období po roce 1989 spíše nebo určitě 

zlepšuje. Naproti tomu (41,7%) respondentů odpověděla, že situace se spíše zhoršuje 

a 33,7% si myslí, že se situace ve vývoji trestné činnosti v Litvínově rozhodně 

zhoršuje. Blíže viz. graf. 

 

 

                        

Jak hodnotíte vývoj trestné činnosti v Litvínově?

spíše se zlepšuje
4,20% nevím

3,80%

rozhodně se 
zhoršuje
33,70%

je to stejné
16,30%

určitě se zlepšuje
0,30%

spíše se zhoršuje
41,70%

 

                  Graf 11: Vývoj trestné činnosti dle občanů 
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4 Vývoj MKDS v Litvínově 

       Kamerový systém se v Litvínově vytvářel postupně v několika etapách. 

Každá etapa musela být přesně naplánována a schválena  Součástí plánu je: 

� výběr kamerového bodu 

� výběr montážní a servisní firmy 

� rozpočet, investice 

� instalace, odzkoušení 

 

Do současnosti proběhlo v Litvínově pět etap. Umístěno je celkem sedm pevných kamer 

po obvodu Litvínov.  

     Vybudovány byly dvě řídící střediska. Hlavní řídící centrum je v prostorách Městské 

policie obsluhovaná strážníky městské policie nebo zaměstnanci.  

Druhé řídící centrum je v prostorách Policie ČR. Obě instituce sídlí v Litvínově ve 

stejné budově proto nebylo propojení obou řídících středisek nákladnou a složitou 

záležitostí.  

 Město Litvínov má celkem tři kamerové okruhy: 

� pevné kamerové body v počtu 7 

� mobilní kamerové body v počtu 2 

� samostatný okruh na Zimním stadionu Ivana Hlinky 
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5 MKDS v Litvínově – I.etapa 

     Systém městského kamerového systému pro město Litvínov byl navržen ve 

spolupráci s firmou GEPARD s.r.o., která byla v té době největším dodavatelem těchto 

systémů v ČR a je i výrobce stěžejní části kamerového systému  - telemetrie. Fa 

GEPARD s.r.o. spolupracovala na základně smlouvy o sdružení s firmou Miroslav Fokt 

– ALTUS. 

 

5.1 Základní funkční vlastnosti  

     Sestava kamerového bodu byla navržena jako stavebnice ze standardních prvků – 

kamera, objektiv, stativ, kryt, tak aby byla možná případná výměna jen jednoho 

z komponentů v případě revitalizace systému při opravě a jeho rozšiřování a to bez 

dalších zbytečných nákladů. Navrhované typy kamer umožňují přečtení registrační 

značky na vozidle až na vzdálenost 200m. řídící jednotka i řídící klávesnice jsou 

schváleny Vojenským technickým ústavem v Praze pro použití v objektech Armády 

České republiky.[47] 

 

5.2 Technické řešení I. Etapy 

I.etapa zahrnuje dodávku a instalaci 

1. monitorovací středisko 

2. záznamové zařízení 

3. kamerové body , KB1 a KB2 

4. další požadavky 

 

5.2.1 Monitorovací středisko 

      Monitorovací středisko slouží obecně k celkovému monitorování a ovládání všech 

kamer v reálném čase. Současně  je umožněno pořizování záznamu všech přijatých 

videosignálů pro archivaci. Zajištěná je obousměrná komunikace mezi pracovištěm a 

kamerovými body. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Dodržena je směrnice rady EU č. 90/270EEC z 20.5.1990 o minimálních 

bezpečnostních a zdravotních požadavcích pro práci se zobrazovacími jednotkami 

včetně stavební a technické přestavby. 
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     Monitory - obraz z jednotlivých kamer je přenášen na velkoplošnou obrazovku 

s možností výměru libovolné  kamery na samostatný přídavný monitor.  

Jako velkoplošná obrazovka byla použita 21“ monitor Wega 460ř. s plochou 

obrazovkou, který při rozměrech místnosti dispečerského pracoviště v Litvínově je pro 

účel vyhovující. Jako malý přídavný monitor je použit 14“ monitor SONY.  

     Klávesnice -  G 3107 pro snadnou obsluhu systému je ovládání  kamer řešeno 

pomocí jedné klávesnice vybavené joystikem pro ovládání kamerového bodu. Dále je 

klávesnice vybavena displejem, na kterém se při zvolení kamery objeví titulek 

s popisem kamerového bodu.  

Klávesnice je výrobkem fy GEPARD s.r.o. je určena pro ovládání multiplexu, povelové 

radiostanice, ovládání kamerových bodů, přepínání zobrazení kamer. Svým provedením 

odpovídá každodennímu použití ve středně těžkých podmínkách. Klávesnice umožňuje 

připojení 256 kamer,  

     Řídící jednotka – G 3116 je určena pro přepínání 16 vstupních videosignálů na 

sledovací monitory, kterých může být připojeno maximálně osm.  

Na libovolný monitor lze přepnout libovolný signál. Řídící jednotka je ovládána 

klávesnicí  G 3107. 

     Přenos videosignálů – pro přenos videosignálu  na dispečerské pracoviště je použito 

mikrovlnné pojítko pracující v pásmu 10,3-10,6 GHz. Mikrovlnné zařízení je 

homologováno a schváleno pro provoz dle rozhodnutí Ministerstva hospodářství České 

republiky – ČTÚ. 

Provoz odpovídá podmínkám generálního povolení č. GP – 02/1994 Ministerstva 

dopravy a spojů.  

Výhodou této technologie je možnost změny konfigurace monitorovacího systému, jeho 

rozšíření, změny rozmístění kamerových bodů. Systém je budován jako otevřený.  

     Vysílač povelové radiostanice – vysílač je tvořen upraveným vysílačem povelové 

soustavy, která pracuje v pásmu 450 MHz. Je napájen  stejnosměrným napětím 12V ss.  

    Záložní zdroj – záložní napájecí zdroje UPS 300  MI, 620 MI jsou rozmístěny  

v rozvodných skříních a v případě výpadku elektrické energie jsou jimi zálohovány po 

dobu 20 minut všechny kamerové body a komponenty na řídícím pracovišti. 
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5.2.2 Záznamové zařízení 

      Zaznamenává a archivuje digitální záznam. 

MultiSkope MSC II/16 – toto  zařízení umožňuje digitální záznam, komunikaci po PC 

sítích a libovolné rozšíření kapacity harddisku. Kapacita HDD je v základním provedení 

34 GB paměti. Pro potřeby záznamu z MKDS byla paměť rozšířena na 64 GB  

(pozn. 4,3 GB = 160,000 barevných nebo 200,000 černobílých snímků) 

Archivace je prováděna na DAT pásky, čímž se opět zvýší kapacita záznamu.  

Na toto zařízení lze připojit až 16 kamer. Zařízení umožňuje současně zaznamenávat, 

prohlížet a modelovat starší záznamy na svém vlastním harddisku ze všech připojených 

kamer. Digitální zaznamenávací zařízení umožňuje zobrazit všechny připojené kamery 

současně na jednom SVDA monitoru.  

     Vyhledávání – po zadání  vyhledávacích kritérii jako číslo kamery, časový úsek, typ 

poplachu, je vyhledávání požadovaného úseku záznamu  je okamžitě k dispozici 

uložený záznam v digitální kvalitě, což šetří hodiny namáhavého vyhledávání 

požadovaného úseku záznamu uloženého na klasické videokazetě VHS.  

     Tiskárna- HP 970 – systém tisku TPOTORET III, vstupní rozlišení 300 DPI 

5.2.3 Kamerové body  KB1 a KB2 

      Jednotlivé celky kamerového systému jsou  umístěny na vytipovaných objektech 

s možnosti zajištění předpokládaného rozsahu sledovaného prostoru. Obecně je 

kamerový bod tvořen pohyblivou kamerou. V blízkosti  se nachází rozvodná skříň pro  

umístění elektroniky, která vyhodnocuje vysílané povely z řídícího pracoviště a tím 

dochází k požadovanému natáčení a ostření kamery. Součástí kamerového bodu je dále 

vysílací část mikrovlnného pojítka pro přenos signálu. Modulátor je umístěn v rozvodné 

skříni a speciální vysílač je umístěn v ose antény .  

Kamerový bod se skládá ze snímací části a datové části.  

     Kamera -  JAI S2524TWIN 

1/3“ kamera jednočipová DSP kamera, elektronické přepínání čb/barva. Citlivost 0,2 

lux barva; 0,02 luxu čb. rozlišení 450 řádek. 

     Snímací část – je tvořena barevnou kamerou schopnou snímat scénu s možností 

režimu den/noc. Barevný režim je vhodný z důvodu identifikace a přirozenosti. 

Černobílý je vhodný při sledování scény při menší intenzitě osvětlení nebo v noci.  
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     Objektiv – v našem případě je vybaven prepozicemi.  Objektiv 1/3“ 20x zoom.   

Tyto objektivy jsou dostatečné pro přiblížení scény určené ke snímání při zachování 

poměru snímacího prvku – je schopen rozpoznat registrační značku vozidla na 200m. 

     Motorický stativ – použitý Philips s prepozicemi v kvalitním mechanickém 

provedení převodovek, neboť tyto části jsou vystaveny vysoké zátěži stálou činností a 

klimatickým podmínkám v rámci celoročního provozu. Mezi standardní funkce patří  

– horizontální úhel natáčení  0˚ až 360˚  a vertikální úhel natáčení +30˚ až -90˚ 

sestava kamery s objektivem je instalována do povětrnostních krytů 

Komplet kamery (kamera, s objektivem v krytu a motorický stativ) je upevněna na 

robusní mechanické konstrukci s kotvením  na kovové nebo chemické hmoždinky. 

Tento faktor nelze podcenit neboť kamera má průměrnou hmotnost 15-20 kg a je 

většinou umístěna nad místy s častým pohybem osob. Dalším důvodem je případné 

chvění kamery při natáčení.  

     Datové části – slouží k přijímání povelů ( natáčení, zoom,) z dispečinkového 

pracoviště. Pro radiové ovládání je tvořena:  

– Radiovým přijímačem  

– Modemem 

– Povelovým přijímačem 

Provoz datové části odpovídá generálnímu povolení k řízení a provozování datových 

radiostanic, které bylo vydáno Ministerstvem dopravy a spojů pod č. GP-19/1997. 

 

KB1 – Hotelový dům  - ul. Mostecká - kamera je umístěna na rohu  střechy č.p. 2037. 

Je zabezpečena  rámem s odnímatelným pletivem v rámu. Informace o neoprávněné 

manipulaci je detekována robusními  magnetickými spínači umístěnými mezi sloupky a 

rámem.  

KB1 slouží jako sdružovací – distribuční místo, pro přenos z dalších kamerových bodů,  

z tohoto dobu vede optický 20ti žilový kabel převěsem [38] 

do budovy Městské policie. Kabel vede nad ulicí Mostecká. 

Snímaný prostor -  kamera snímá velkou část středu města. Křižovatky velké množství 

obchodů a heren. Je to místo s velkou kumulací osob. Kamera má velkou dohlednost.  

[38] 

KB2 – Náměstí Míru 343 -  kamera je umístěna z boku na štítě domu čp. 343. [39] 

Zabezpečení –  polohou, k tomuto bodu se lze dostat jen po šikmé střeše. Přenos je 

realizován mikrovlnným pojítkem do sdružovacího místa. 
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Snímaný prostor -kamera snímá celé náměstí Míru plus ul. Kostelní – jedná se o střed 

města s umístěním velkého počtu obchodu a heren. Na náměstí je každoročně pořádáno 

velké množství společenských akcí. [39] 

 

5.3 Předpisy s provozem 

Jak již bylo řečeno s provozem kamerového systému souvisí i právní předpisy. 

Vedení městské policie proto v souladu se zákonem vydalo Směrnici k činnosti 

městského kamerového systému. [Příloha 3]  
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6 MKDS v Litvínově – II. etapa 

       Návrh na vybudování II. etapy kamerového systému podaly fy. GEPARD s.r.o. a fa 

BESY v.o.s. 

Návrh fy BESY se systémem BESIV předpokládá i některé změny  I. etapy, 

v komponentech – telemetrie, ovládání a řízení dispečerského pracoviště za počítačem 

řízený systém, který umožňuje návaznost na další bezpečnostní prvky. Tento návrh byl 

přijat. 24.8.2001 

Dodavatelem a garantem je opět fa Miroslav Fokt – ALTUS. 

6.1 Technické řešení II.etapy 

1. změny v technickém řešení  I. etapy 

2. monitorovací středisko 

3. kamerové body KB 3 a KB4 

4. změna umístění a technologie KB2 

5. doplnění zařízení 

 

6.1.1 Změny v technickém řešení I. Etapy 

      Změna se týká převedení způsobu řízení z povelového řízení na řízení počítačové.  

Kromě výhod uvedených v 1.4.3 je  výhoda propojování s jinými systémy, které se 

mohou vzájemně doplňovat. Systém může být integrován do Záchranného systému.  

Celý systém bude tedy odpojen od ústředny systému GEPARD a připojen k novému 

systému BESIV. 

 

6.1.2 Monitorovací středisko 

       Zásadní změny na monitorovacím středisku, jak již bylo řečeno, doznal řídící 

systém.  

     Systém BESIV byl cíleně tvořen pro aplikaci v prevenci kriminality ve městech.   

Řídícím členem systému BESIV je běžně dostupný počítač. Způsob komunikace je  

průmyslový protokol RS-485 tento protokol předpokládá, že vzájemně propojené prvky 

jsou schopny jak přijímat tak vysílat data. Tento způsob umožňuje využívat 

nejmodernější postupy a zařízení. Běžně dostupné funkce jsou rozšířeny o další 

naprogramovatelné  funkce. Např. dynamické nastavování pozic kamer, automatický 
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pohyb více kamer najednou do předem zvolených poloh. Systém umožňuje modernizaci 

s minimálními náklady. Řídící technologie a programové vybavení hlavního počítače je 

dílem a majetkem fy BESY. Je tedy domácí produkce. 

     Sdílení systému – systém může být dynamicky předáván, což umožňuje využívat 

kamery různými subjekty z jejich řídících středisek.  

     Nainstalované komponenty: 

Řídící počítač – ŘE-BESIV-PC 

Intel Celeron 700MHz, DIMM, SRDAM 128 MB, HDD 20 GB, CD-ROM, klávesnice, 

joystick, monitor 17“.  

Převodník ŘE-BESIV-PC MOD  

Skříně, ochrana rozbočovačů  KOR  

Videomatice ŘE-BESIV-MTX 8x8 

Upraveny byly optovláknové rozvody pro připojení čtyř kamer. 

Záložní napájení – UPS – výdrž 10 minut.  

    Monitory -  na monitorovací středisko byly přidány dva monitory 14“ SONY 

    Přenos videosignálů – podle rozhodnutí ČTÚ bude v roce 2005 ukončen provoz 

mikrovlnných pojítek pracujících v pásmu 10,3 – 10,6 GHz. 

Propojení distribučního pracoviště – Hotelový dům KB1 s novými KB bude zajištěno  

Mikrovlnným vysílačem SARS 11 AV. Na zařízení vydáno rozhodnutí o technické 

způsobilosti čj. 171038/92 vydané Ministerstvem hospodářství ČR – ČTÚ.  

ČTÚ dále vydalo Generální licenci  č. GL-14/R2000 k provozu pevných vysílacích 

rádiových zařízení sloužících k přenosu televizních, rozhlasových a hovorových a 

datových signálů.  

 

6.1.3 Kamerové body KB3 a KB4 

     Ochrana systému - každý inteligentní prvek systému má vsup pro připojení čidel 

EZS (elektronická zabezpečovací služba). Při pohybu v okolí kamer tento pohyb sejme 

čidlo a kamery se samy nastaví do polohy, kdy je možné pozorování bezprostředního 

okolí. Je zde možnost i připojení přídavného osvětlení.   

Pro kamerové body 3 a 4 byl použit materiál: 

     Kamera – SONY ZOOM SSC – DC 330P 

1/3“  barevná digitální kamera. 

     Objektiv – ZOOM Computar 34x (5,5-187mm, 1/3“) 
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Polohovací hlavice s vibrací. 

Vše je umístěno do povětrnostního krytu. V blízkosti je ocelová skříň na elektrické 

rozvody 

     Datová část – mikrovlnné pojítko SARS 11AV BESY polokomplet z KB3 a KB 4 

do distribučního bodu KB 1. Odtud je signál distribuován do dispečerského pracoviště 

převěsem.  

 

KB 3 – Zátiší - Hamerská 297 -  kamera je umístěna na okraji střechy v ul. Hamerská 

297, Litvínov- Janov.[40] 

Snímaný prostor - kamera snímá prostor před problémovou diskotékou Calypso, 

zaznamenáno bylo i použití střelné zbraně se dvěma úmrtími. Je zde i množství 

restaurací a heren. To znamená výtržnosti.  Dále zaparkovaná vozidla v ul. Hamerská.  

[40] 

KB 4 – Sportovní hala - Hamerská 277 – kamera je umístěna na okraji střechy v ul. 

Hamerská 277, Litvínov-Janov.[41] 

Snímaný prostor - kamera snímá prostor parkoviště před restaurací parkoviště 

Permoník. Hřiště u základní školy v ul. Přátelství a fotbalové hřiště. [41] 

6.1.4 Změna KB 2 

KB 2 náměstí Míru je v této etapě přemístěn z čp. 343 na čp. 11 což je budova 

Městského úřadu. Změna se týkala i kamery, stávající byla vyměněna za sledovací 

kamerový terminál SKT (sd) - ALEC DR-E588-JPA. Tento typ nenarušuje svým 

vzhledem pohled na fasádu budovy. Barevná kamera den/noc, ostření automatické i 

manuální, úhel rotace 360˚ bez omezení.[42] 

Snímaný prostor – přemístěním kamery na budovu MÚ ztratilo umístění svou 

strategickou polohu. Majitel domu NM 343 však již nepovolil umístění tohoto zařízení 

na svůj majetek. Kamera nyní snímá také celé náměstí ale ne přehledně  v celku nýbrž 

na dvě poloviny jelikož je kamera umístěná uprostřed náměstí. Vyžaduje to větší 

pružnost operátora. Ulice  Kostelní je viditelná velmi omezeně. [42] 

6.1.5 Doplnění zařízení 

Monitorovací pracoviště bylo doplněno o elektrocentrálu Honda G5000 H  4kVA. 

Tato se používá v případě výpadku sítě na delší dobu.  V mezičase kdy k výpadku dojde  

a než se elektrocentrála nastartuje zajišťuje dodávku proudu záložní zdroj.  
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7 MKDS v Litvínově – III.etapa 

Třetí etapa budování MKDS se uskutečnila v roce 2002. Zahrnovala rozšíření systému o 

jednu kameru v městské části Janov.  Zhotovitelem je opět fa ALTUS. 

7.1 Technické řešení III. etapy 

1. rozšíření o jeden kamerový bod a jeho zařazení do stávajícího systému.  

7.1.1 kamerový bod KB 5 

    ochrana – elektronická zabezpečovací signalizace  - EZS  

     Kamera – použita kamera zn. Sony SSC-DC330OP  barevná digitální kamera. 

     Objektiv – Computar 31x (5,5-187mm) 

Polohovací hlavice 

Vše je umístěno v povětrnostním krytu 

     Datová část – je umístěná do ocelové skříně, je zde přijímač řídících dat, 

mikrovlnné pojítko SASR 11AV, modem pro přenos dat, přepěťové ochrany, záložní 

napájení. Signál je vysílán do  distribučního stanoviště při KB 1. 

 

KB 5 – ulice Luční Janov 

Další vybranou lokalitou je ulice Luční v městské části Janov. Jedná se o problémovou 

lokalitu z hlediska složení obyvatel.  

Snímaný prostor - kamera snímá parkoviště na panelovém sídlišti Janov. Základní 

školu ul. Přátelství vchod  a část hřiště.[43] 
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8 MKDS v Litvínově IV. etapa 

Čtvrtá etapa výstavby kamerového systému proběhla v říjnu 2003. Jednalo se o montáž 

kamerového bodu v lokalitě Osada. Zhotovitelem je fa ALTUS.  

 

8.1 Technické řešení IV. Etapy 

1. rozšíření o jeden kamerový  bod a jeho zařazení do stávajícího systému[44] 

 

8.1.1 Kamerový bod KB 6 

     Kamera – použita kamera ALEC DR-E588-OPA  

Digitální barevná kamera, parametry viz. 5.1.5 

Datová část – umístěno v ocelové skříni, přijímač řídících dat, mikrovlnné pojítko 

SARS 11AV, modem pro přenos dat, přepěťové ochrany-sítě, dat, videa.  

Záložní napájení ŘE-BESIV-ODP, záložní zdroj UPS 500VA  

 

KB 6 Citadela - Podkrušnohorská 1719 

Lokalitou pro další kamerový bod je Litvínov Osada, střecha domu čp. 1719 v ul. 

Podkrušnohorská.  

Snímaný prostor - kamera sleduje prostor před kulturním domem Citadela, zde jsou 

internetová kavárna, disco, bar, herna. Rušné místo před Billou. Tramvajová konečná 

zastávka.  [44] 
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9 MKDS v Litvínově V. etapa  

Pátá a zatím poslední etapa výstavby kamerového systému v Litvínově zajišťovala opět 

fa BESY s.r.o. Montáž proběhla v listopadu 2004. 

 

9.1 Technické řešení V.etapy  

1. rozšíření o jeden kamerový bod a jeho zařazení do stávajícího systému [45] 

9.1.1 Kamerový bod KB 7 

     Ochrana – videoochrana EZS -VOT 

     Kamera – MTV -63V3HP barevná digitální kamera Mintron Enterprise co, LTD,  

má řízený Star Light Mode – nastavitelná programovaná integrace světla při snížené 

úrovni osvětlení. Série Alpha barevných kamer je vybavena 10 bitovým procesorem. 

Digitální obvody nové generace dosahují kvalitních výsledků zobrazení i za velice 

nepříznivých světelných podmínek. 

Kamera je umístěná na silentblocích aby se eliminovali vibrace, které by mohly rušit 

obyvatele domu.  

 

KB 7 – Máj – ul. Valdštejnská  - kamera je umístěna na střeše domu čp. 992 v ul 

Tylova. 

Snímaný prostor – velká kruhová křižovatka u Máje, velkou část ul. Podkrušnohorská 

a Valdštejnská. V dohledu jsou Chemické závody. Okolí Litvínova – využito při 

požárech.[45] 
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10 Využití MKMS 

     Jak již bylo řečeno kamery plní funkci hlavně preventivní. Mnozí pachatelé 

neprovedou trestnou činnost právě z důvodu uvědomění si, že můžou být lehce 

dopadeni.  

Kamery však nemohou být úplně všude, ve všech zákoutích, uličkách, před každým 

domem apod.   

     Z materiálů městské policie lze zjistit kolik událostí bylo řešeno. Důraz na slovo 

„řešeno“ . Kamery totiž zaznamenávají mnoho událostí, některé nejsou z nějakého 

důvodu řešeny. Na operačním monitorovacím středisku musí být rozhodnuto, kterou 

událostí se budou strážníci zabývat, která dostane přednost před jinou ap. 

Například:  na monitorech budou ve stejný čas zaznamenávány události z různých částí 

města. Jedna bude kapesní krádež a druhá dopravní přestupek.  

Přednost dostane kapesní krádež a k místu dění bude vyslána hlídka, která je nejblíže 

místa činu. V zásadě se jedná o rozpoznání společenské nebezpečnosti nebo naléhavost 

pomoci občanům. 

 

10.1 Řešené události za období 1.1.2006 – 31.12.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 2: události v roce 2006 
 
Pojmy v tabulce: 

Přestupky v dopravě i veřejném pořádku - jsou zaznamenány dopravní přestupky  

– o těchto není třeba se dále zmiňovat a přestupky ve veřejném pořádku jako jsou 

přestupky – stání s vozidlem na městské zeleni, veřejné pohoršení např. močení na 

Popis události  Počty 

Přestupky v dopravě i veřejném pořádku 231 

Vybrané peníze na pokutách 31050,- 

Odhalené trestné činy 14 

Dopravní nehody 6 

Podezřelé chování  77 

Pomoc občanovi 9 

Jiné, závada na osvětlení, zahoření ap. 107 
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veřejnosti nebo určité sexuální chování, krádeže, hrubé jednání – kopání do 

odpadkových košů,  ničení majetku a pod.  

Trestné činy – jedná se o počet přímo zaznamenaného, zadrženého a předaného 

pachatele TČ dle § 76 odst.2 Trestního řádu policii.  

Podezřelé chování – zahrnuje monitoring osob podezřele se pohybujících mezi vozidly, 

nabízení zboží, osoby toxi (jsou většinou známy), vozidla bez RZ, rychlá jízda, srocení 

osob, viditelná hádka, napadání,  

Pomoc občanovi – stává se, že občan upadne zraní se, postihne ho záchvat, nemůže 

nastartovat vozidlo, nebo obsluha kamery zjistí zmatně pohybující se osobu, většinou 

starší občan.  

Jiné – zahrnuje zjištění závady na veřejném osvětlení, náhlá nesjízdnost vozovky, 

zjištění zahoření kontejneru nebo domu, žádosti policie o monitoring určité oblasti, 

žádosti o pomoc při hledání pohřešované osoby či vozidla, monitoring objektu 

napojeného na pult centralizované ochrany které také spravuje městská policie a při 

poplachu se ještě před příjezdem strážníků objekt monitoruje.  

10.2  Řešené události za období 1.1.2007- 31.12.2007 

 
Popis události počty 

Přestupky v dopravě i ve veřejném pořádku 179 

Vybrané peníze na pokutách  22500.- 

Odhalené trestné činy 27 

Dopravní nehody 8 

Podezřelé chování 104 

Pomoc občanovi 4 

Jiné, závada osvětlení zahoření ap.  156 

Tabulka 3: události v roce 2007 
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11 Závěr 
     Je patrné, že zbudování kamerového dohlížecího systému je nákladná a náročná 

práce.  

Řada měst, včetně Litvínova však tento druh prevence kriminality podporuje. Má řadu 

výhod, jak bylo popsáno výše.   

Na grafu vidíme, že se počty řešených událostí  mění co do druhu. Přednost dostávají 

zaznamenané události podezřelého chování, zjištění závadových okolností, (sloupec 

jiné)  před vysíláním strážníků na přestupky zejména dopravní. Obsluha kamerového 

systému  přizpůsobila  činnost dle  momentální situaci ve městě co do skladby obyvatel. 

Jak bylo řečeno v poslední době došlo k nárůstu „přistěhovalců“ z celé republiky a to se 

odrazilo i na zaměření kamerového systému. (sloupec podezřelé chování).  

Téměř 100% nárůst byl zaznamenán ve sloupci odhalených trestných činů. Dá se říci, že 

jsou to trestné činy „v přímém přenosu“. Nejsou zde zaznamenány trestné činy, které 

pachateli prokázala  PČR na základě shlédnutí záznamu z MKDS.  
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  Graf 12: srovnán událostí v roce 2006 a 2007 
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Lze říci, že při kvalitní obsluze městského kamerového systému a přiměřenému počtu 

strážníků, které lze do zaznamenávané události zapojit je toto zařízení přínosem pro 

obyvatele města.  
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12 Přílohy 

 
Obrázek 1: Převěs z KB1 do budovy MP 
  

 
Obrázek 2: Pohledy z KB 1 
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     Obrázek 3: Místo pro kameru č.2 Náměstí Míru 343 
 

  

 
      Obrázek 4: Pohledy z KB2 Náměstí Míru 343 
 

 



 40 

 
Obrázek 5: Kamera č.3 Zátiší 
 

 

 
Obrázek 6: Pohledy z kamery Zátiší 
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Obrázek 7: Kamera č.4 Sportovní hala 
 

 

 
Obrázek 8: Pohledy z kamery Sportovní hala 
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Obrázek 9: KB 2 – Náměstí Míru – Radnice, nové umístění 
 

 

 
Obrázek 10: Pohledy z kamery Radnice 
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Obrázek 11: Pohledy z kamery č.5 Luční 
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Obrázek 12: Kamera č. 6 Citadela 
 

 
 

 
Obrázek 13:Pohledy z kamery Citadela 
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Obrázek 14: Kamera č.7 Máj 
 

 

 
Obrázek 15: Pohledy z kamery Máj 
 



 46 

 

 
Obrázek 16: Monitorovací středisko na Městské policii v Litvínově 
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        Příloha 1: Posouzení řídící jednotky Vojenským ústavem 
 

         

     
         Příloha 2: Posouzení systémové klávesnice Vojenským technickým ústavem 
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Příloha 3: Směrnice k činnosti MKDS 1. část 
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Směrnice k činnosti MKDS 2.část 
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Směrnice k činnosti MKDS 3.část 
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Směrnice k činnosti MKDS 4.část 
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