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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Žít v příjemném a bezpečném prostředí je přáním převážné většiny občanů 

celého světa. Pro svůj pocit bezpečí podnikají občané kroky vedoucí k zabezpečení 

majetku a zdraví s využitím nejrůznějších technických prostředků.   

Bakalářská práce se věnuje problematice městských kamerových dohlížecích 

systémů, zejména technologickému řešení ve městě Chomutov. Nedílnou součástí této 

práce je analýza funkce a návrh řešení dalšího rozvoje Městského kamerového 

dohlížecího systému města Chomutova. Na základě analýzy a vyhodnocení současného 

stavu navrhuji další postup a metodiku řešení. 

Podklady pro bakalářskou práci byly čerpány z odborné literatury a z vlastní 

desetileté praxe v tomto oboru. 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR WORK 

Majority of people all over the world want to live in a quite and pleasant 

environment. People undertake a lot of actions to have a feeling of safety, to secure their 

property and health using various technical means.  

This bachelor work deals with the problems of the city safety monitoring 

systems, especially the technological solution implemented by municipality of 

Chomutov. The integral part of the work is the analysis of operation and the proposal 

for further development of the city safety monitoring system in Chomutov. Based on 

my analysis and evaluation of present state I propose further advancement and 

methodology of this solution.  

Data for the bachelor work were gained from the technical literature and from 

my own ten-year-experience in this field.  
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Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku technického řešení městských 

kamerových dohlížecích systémů, zejména na řešení ve městě Chomutov. Popisuje 

technologii těchto systémů, jejich strukturu a zabývá se technickým řešením 

jednotlivých prvků systému (snímací prvky, přenos signálů, telemetrie, ukládání a 

zálohování dat, analytické centrum, řídící centrum). Část této práce je věnována analýze 

stávajícího řešení a navržení dalších postupů v  dané problematice. 

Technologie snímání obrazu a jeho následného zpracování jsou v České 

republice známy již od poloviny 20. století. Využití těchto technologií při zajišťování 

bezpečnosti a prevence kriminality dochází až v 90 letech 20. století. Jedním z celého 

souboru zařízení sloužících složkám zajišťujícím pořádek a bezpečnost ve městech jsou 

městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS). První impuls, který odstartoval výstavbu 

MKDS dalo Ministerstvo vnitra České republiky prostřednictvím odboru prevence 

kriminality v roce 1996. V rámci programu prevence kriminality byly a jsou 

přerozdělovány mezi obce a města finanční prostředky sloužící pro výstavbu a 

modernizaci těchto systémů na základě předkládaných projektů. 

Nedílnou součástí výstavby, modernizace a správy MKDS je problematika 

udržení tempa vývoje technologií v oblasti snímání, přenosu, archivování a zobrazování 

dat. Velkým úkolem do budoucna je potřeba integrace jednotlivých bezpečnostních 

systémů do celků umožňujících komplexní využití těchto systémů jak už v rámci České 

republiky tak později i v rámci Evropské unie. Základním předpokladem této integrace 

je digitalizace MKDS. 
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1 MKDS města Chomutova 

1.1 Historie MKDS Chomutov 

MKDS Chomutov vznikl v roce 1996, jako jeden z prvních kamerových systémů 

v České republice. Prvotní investice, která zahrnovala 90% z částky projektu, byla 

hrazena z dotace odboru Prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. 

Systém byl navržen a následně realizován pro 8 kamerových terminálů vybavených 

černobílými analogovými kamerami. Celý systém se ovládal pomocí řídícího počítače 

umístěného v řídícím centru v prostorách Městské policie Chomutov. K zobrazování 

sledovaných scén docházelo pomocí 17“ černobílých průmyslových monitorů. Data 

pořízená MKDS byla ukládána na VHS pásky pomocí pomaloběžného time-laps 

videorekordéru. Přenos signálů mezi kamerovými terminály a řídícím centrem byl 

zajištěn pomocí koaxiálního vedení a mikrovlnných pojítek.  

V roce 1998 dochází k rozšíření MKDS Chomutov o dva kamerové terminály, 

což má za následek nutnost vybavení záznamové sekce o další time-laps videorekordér. 

V průběhu roku 2000 prochází systém svou první rozsáhlou modernizací. Mění se 

vzhled řídícího centra, jehož dominantou se stávají tři barevné televizory použité jako 

zobrazovače. Byl započat zásadní krok přeměny MKDS Chomutov, tzv. obarvování 

kamer. V letech 2000 a 2001 byly postupně všechny černobílé kamery nahrazeny 

barevnými a zároveň byl systém rozšířen o dva nové kamerové terminály. Rok 2004 

přináší druhou rozsáhlou modernizaci, kdy je systém vybaven novým řídícím 

softwarem, který již obsahuje komponenty pro automatický chod systému (autopilot) a 

propojení MKDS s Pultem centralizované ochrany. Značné inovace dosáhlo také 

prostředí pro manuální ovládání systému, umožňující operátorovi snazší obsluhu 

MKDS. Mikrovlnné spoje pro přenos signálu mezi řídícím střediskem a distribučním 

bodem byly nahrazeny optickým vedením. Systém přechází z analogového tipu 

záznamu na digitální pořízením digitálního záznamníku obrazových dat. V roce 2005 se 

systém rozšiřuje o další dva nové kamerové terminály. V období 2006 a 2007 dochází 

k nahrazení veškerého stávajícího koaxiálního vedení optickými vlákny. Systém je 

rozšířen na svou maximální kapacitu šestnácti kamerových terminálů. Pořízením 

druhého digitálního záznamníku obrazových dat a repasí stávajícího záznamníku systém 

dosahuje kapacity diskových polí 6 TB. V řídícím centru byly vyměněny dosluhující 

zobrazovače za LCD televizory. 
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1.2 Současný stav MKDS Chomutov 

V současné době MKDS Chomutov disponuje šestnácti barevnými plně 

polohovatelnými kamerovými terminály. K přenosu signálů z jednotlivých sledovaných 

lokalit je použito kombinace optických vedení a mikrovlnných spojů. Záznam 

obrazových dat je realizován pomocí dvou digitálních záznamníků obrazových dat s 

kapacitou diskových polí 6TB. Ekvivalentem této kapacity je nepřetržitý záznam ze 

všech kamerových terminálů v délce 30 dní. Systém je vybaven spoustou 

automatických funkcí (autopilot, propojení s Pultem centralizované ochrany a jinými) 

Obrazová data jsou v řídícím centru zobrazována pomocí pěti LCD televizorů.  

Je jen těžko uvěřitelné při pohledu zpět, že při zrodu MKDS Chomutov v roce 

1996 systém dosahoval technického vrcholu dané doby. Zde se nám objektivně ukazuje, 

jaký technický pokrok udělaly MKDS za dvanáct let  existence MKDS Chomutov. 

Obrázek 1 - Schéma MKDS Chomutov 

 

 

 

 

 



 

 

10 

2 Analýza funkce MKDS 

Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní 

funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách. Kamery se instalují 

v místech, kde se nejčastěji pohybují občané a návštěvníci měst, kde jsou 

koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce i dopravní uzly. 

MKDS přispívají ke koordinaci společných preventivních akcí představitelů 

měst, policie, hasičů a záchranné služby. Snahou těchto subjektů je mít přehled o 

nejrizikovějších místech daného města. Obrazová data pořízená MKDS nejsou určena 

pro veřejnost, ale pro malý okruh uživatelů (Policie ČR, městská policie). MKDS  

slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční 

trestné činnosti a přestupků. Tyto systémy přinášejí okamžitý výsledek (snížení 

kriminality v určeném místě), ale nejsou všelékem a samospasitelné. Musí se stát 

součástí celkové strategie prevence kriminality v určené lokalitě. 

MKDS jsou budovány za vydatné pomoci státu ve městech, která projeví zájem 

o výstavbu a jsou pracovníky Policie ČR k výstavbě doporučena. Výstavbu provází 

řízené procesy, jejichž cílem jsou nejlepší výsledky. Před započetím realizace tohoto 

segmentu prevence kriminality byly využívány především zahraniční zkušenosti. 

Postupně, s narůstajícím počtem aplikací, se začaly uplatňovat i zkušenosti z provozu a 

výstavby MKDS v podmínkách českých měst. Kromě vydání pravidel a zásad budování 

MKDS a regulativ stanovených pro hospodaření se státními finančními prostředky je 

předmětem zájmu kolektivu realizujícího proces výstavby MKDS efektivita jejich 

výstavby a využívání.[3] 

2.1 Předpoklady dosažení efektivní výstavby a provozování 

MKDS 

� Vytvoření optimálních podmínek pro výstavbu:  

• kvalitní a jednoznačné zadání 

• zajištění expertní činnosti při stanovení zadání a hodnocení 

technické úrovně předpokládané výstavby a rozšiřování 

MKDS  

• včasné a smluvní vyřešení dostupnosti dislokací pro umístění 

prvků MKDS a odběru elektrické energie 
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• uměřenost zadávacích požadavků a dostupných finančních 

prostředků 

• sběr referenčních informací 

• objektivní výběrové řízení s důrazem na dlouhodobě moderní 

a životaschopné technické řešení 

� Automatizace chodu MKDS: 

• současná práce v operátorském i automatickém režimu, 

možnost jednorázového automatického nastavení prvků 

systému operátorem i řídící jednotkou 

• možnost nastavování prvků systému řídící jednotkou, která 

bude MKDS řídit dlouhodobě podle předem stanoveného 

scénáře (programu) 

� Schopnost reakce na vněsystémové podněty: 

• systémová otevřenost 

• personální a datová propojitelnost s dalšími systémy 

� Kontrolovatelnost činnosti lidské části a provozuschopnosti části 

technické: 

• směrnice, záznamy 

• systémová technická podpora kontrolní činnosti (indikace a 

signalizace chybových stavů, technikou podporovaný záznam 

o činnosti operátora) 

� Ochrana systému zabezpečení proti: 

• zneužití 

• povětrnostním vlivům 

• poškozování lidmi 

• poškozování atmosférickou elektřinou 

• pojištění proti vandalismu, zcizování a účinkům atmosférické 

elektřiny 

� Hygienicky a ergonomicky optimálně uspořádané a provedené pracoviště 

operátora v řídícím centru 

• instalace monitorů  

• dostupnost ovládacích prvků systémů  

• teplotní režim  
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2.2 Hodnocení efektivity výstavby a provozování MKDS 

Uživatelé systému, ale konec konců všichni občané, očekávají výsledky. 

Výsledky jsou formulovány do jednoduchých a stručných otázek a problémů, na které 

musí zřizovatelé reagovat. Občana málo zajímá, jaký systém byl pořízen pro jeho 

bezpečnost, ale důležité pro něj je, zda se cítí bezpečněji v důsledku jeho využívání.[4] 

2.2.1 Hodnocení efektivity 

Rozlišují se dvě hlediska, podle nichž je zpravidla efektivita hodnocena. Je to 

efektivita výstavby a efektivita užívání. Každá z nich se projeví v jiném časovém 

období. Nevzít v úvahu obě hlediska, tedy neposuzovat je v jednotě a podle obou 

systém nehodnotit, vede k nesprávným závěrům. Často však dochází k tomu, že 

hodnocena je pouze efektivita výstavby a efektivita užívání je opomenuta. Důvod je 

prostý. Ohodnotit budoucí efektivitu užívání vyžaduje více odborných znalostí. 

Obecným systémovým regulátorem je zpětná vazba. Pomocí ní lze v určitých mezích 

korigovat chování systému. Porovnáme-li požadované chování s chováním skutečným, 

vždy dostáváme odchylku, která je, pokud jsme schopni její správné interpretace a 

zpracování, zdrojem nápravného opatření. Hodnocení je vždy porovnáváním 

požadovaného stavu a stavu skutečného. Na jeho základě jsou prováděna nápravná 

opatření. Jde tedy o umění správné interpretace a zpracování údajů. Hodnocení je tedy 

zpětnou vazbou, kterou musí každý společensko-technický systém mít.[4] 

2.2.2 Technické podmínky 

Systémy hodnotíme především podle toho, jak účinnou podporu poskytují 

procesům, pro něž byly sestaveny. Toto však nemůže být hledisko jediné, protože je 

před výstavbou příliš mlhavé a může vnést do hodnocení velký stupeň subjektivity. Po 

uvedení systému do provozu, kdy se vlastnosti projeví, je zpravidla pozdě dělat 

významnější korekce, protože finanční prostředky již byly vynaloženy. Dále je uveden 

soubor charakteristických technických podmínek pro výstavbu MKDS. Jak ukazují 

dlouhodobé zkušenosti i obecný trend výstavby složitých, vzájemně v různých dobách 

propojovaných bezpečnostních systémů, má tento soubor technických podmínek svoje 

opodstatnění. Bude-li MKDS postaven v souladu s těmito podmínkami, dlouhodobě 

obstojí. Tyto podmínky zároveň dostatečným rozptylem parametrů umožňují svým 

tvůrcům vybrat technologie a do jisté míry i různá systémové řešení. Vhodnou metodou 
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pro snížení subjektivních vlivů je porovnání vlastností systémů se vzorem nebo normou, 

která procesem požadované vlastnosti reprezentuje.[4]  

2.3 Technické a organizační požadavky na MKDS 

Struktura MKDS:  

• řídící centrum  

• analytické centrum 

• kamerové terminály 

• zařízení pro přenos řídících povelů, zpětných hlášení 

z kamerových míst a dalších prvků systému  

• zařízení pro přenos obrazu  

 

• Řídící centrum musí být sestaveno a vybaveno tak, aby:  

- umožnilo postupným rozšiřováním technologie řídit ručně operátorem, 

automaticky počítačem i kombinovaně až x kamerových terminálů  

- umožnilo výstavbu dalších míst řízení (DMŘ), které zajistí výběr a ruční 

řízení operátorem každé z kamer připojených do MKDS  

- řídícímu centru i dalšímu místu řízení bylo umožněno přidělení priority ve 

výběru a ovládání kamery a musí být zajištěna volba diskrétního 

sledování scény zobrazované vybranou kamerou (pouze pro DMŘ) 

- umožnilo současné sledování přehledu situace paralelním zobrazováním 

čtyř scén na jednom dostatečně rozměrném zobrazovači a zobrazování 

scény právě aktivní kamery na jednom zobrazovači s úhlopříčkou 

úměrnou prostorovým možnostem řídícího centra 

- umožnilo připojování dalších bezpečnostních systémů a zařízení s cílem 

jejich komplexního využívání ke sledování určité scény, jehož iniciátorem 

je sledovaný objekt a nikoli operátor  

- umožnilo vést detailní záznam o chodu MKDS, jeho technické i lidské 

části s tím, že kromě obrazu budou zaznamenávány i události, především 

poplachové signály vyvolané stavem technologie, události generované 

okolím MKDS a události způsobené činností operátorů 

- poskytovalo odpovědnému funkcionáři potřebné informace o chodu 

systému, jeho lidské i technické části formou a s obsahem, které si sám 

zvolí a které mu umožní chod MKDS optimalizovat a odpovědně řídit 
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- bylo možno MKDS ovládat operátorem, automaticky i kombinovaně 

s využitím řídícího počítače 

- k automatickému řízení počítačem využívat předem naprogramované 

sledy činností jednotlivých prvků MKDS 

- umožnilo zajištění jednotného přesného času záznamu událostí i obrazu na 

všech záznamových zařízeních 

- umožnilo automatický chod podle zadání velitele, současně umožňující 

operátorovi konat operativní sledování podle vlastního uvážení s tím, že 

činnost operátora bude zaznamenávána 

• Analytické centrum (AC) musí být vybaveno tak, aby:  

- umožnilo již v 1. etapě výstavby nebo v rámci rozšíření zaznamenávat 

scény až třemi způsoby a to:  

- digitální střednědobý záznam - (digitální záznamník obrazu) 

vyznačující se přímým přístupem ke scéně vybrané podle času 

kdy se udála, volitelným rozsahem paměti a volitelným počtem 

zaznamenaných snímků z jedné kamery za jednotku času 

- analogový nebo digitální dlouhodobý záznam - (analogový 

videorekordér - time lapse, digitální záznamník se snadno 

vyměnitelnými pevnými disky, apod.) vyznačující se možností 

pořizování záznamu na cenově dostupné nosiče záznamového 

media a prohlížení scén po jejich předchozím vyhledání podle 

času nebo počtu otáček unášecího mechanismu 

- digitální nekomprimovaný krátkodobý záznam na pevný disk 

řídícího počítače vyznačující se vysokou přehledností a 

organizací záznamu, možností snadného transportu 

zaznamenaných dat na jiná média, podporující aktivitu a zájem 

operátora o sledování a iniciativní vyhledávání zájmových scén 

při použití kvalitní videokarty a programového vybavení 

vytvářejícího předpoklady pro nejvyšší možnou kvalitu získané 

informace ze zaznamenaných dat 

- umožnilo podle zadání velitele efektivně vyhledávat a prohlížet vybrané 

záznamy 

- umožnilo zpracovávat uložená videodata na informaci veliteli, nebo jím 

schválené osobě 
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- umožnilo technicky zajistit vhodný transport zpracovaných videoinfomací 

nebo videodat, u nichž se předpokládá, že informaci obsahují 

- reálnou ochranu videodat pořízených prostředky MKDS 

• Kamerové terminály (KS) musí být vybaveny tak aby:  

- použitý kamerový terminál umožňoval ovládání polohovací hlavice 

v obou osách současně 

- umožnila využívat kamerové komplety označované „speed dome / auto 

dome“ 

- provedení mechanických konstrukcí a upevnění bylo zásadně 

v protikorozní úpravě a nepřenášelo zvuk otáčejících se polohovacích 

hlavic na konstrukci obytných objektů 

- díly z nichž je kamerový terminál sestaven vykazovaly vysokou odolnost 

proti povětrnostním podmínkám 

- parametry kamer a objektivů kamerových terminálů byly ovládány 

dálkově prostřednictvím telemetrických modulů stejně jako pohyby 

otočných hlavic 

• Zařízení pro přenos řídících povelů a zpětných hlášení z kamerových míst a z 

dalších prvků systému: 

- Zařízení musí umožňovat obousměrný přenos dat, duplexně nebo 

poloduplexně všeobecně používaným protokolem (např. RS485) 

- Přenos dat musí být umožněn různými médii, tj. vzduchem, metalickými 

vodiči, optickými vlákny, infračervenými paprsky 

• Zařízení pro přenos obrazu: 

- přenos obrazových signálů musí být umožněn různými médii tj. 

vzduchem, metalickými vodiči, optickými vlákny, infračervenými 

paprsky 

- zařízení musí umožňovat přenos obrazových dat v pásmech dostatečně 

propustných pro subjektivně přijatelné sledování scény s barevnou 

interpretací 

- zařízení nesmí způsobovat zpožděnou reakci kamerových terminálů na 

činnost operátora, negativně ovlivňující průběh sledování 

- způsob přenosu obrazových signálů musí respektovat ustanovení předpisů 

ČTÚ 
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3 Technologie řešení 

MKDS jsou z technologického hlediska tvořeny třemi prvky systému. Každý 

z těchto prvků má v systému své nezaměnitelné místo. Jedná se o:    

• Kamerový terminál 

• Přenosovou cestu 

• Záznamové zařízení 

3.1 Kamerový terminál MKDS 

Ze všech prvků systému jsou právě kamery spolu se správně zvolenými 

objektivy a dalším příslušenstvím tím nejdůležitějším prvkem, který limituje kvalitu 

zobrazení celého systému. 

Z technologického hlediska se kamerový terminál MKDS skládá z několika 

komponent.  

• Polohovací hlavice 

• Kamera 

• Objektiv 

• Kryt proti povětrnostním vlivům a vandalizmu 

3.1.1 Polohovací hlavice 

Technicky jde o elektromechanické zařízení vybavené dvěma motory nejčastěji 

z hlediska bezpečnosti napájenými nízkým napětím 12/24V.[4] 

Obrázek 2 - Polohovací hlavice 

 

Celý systém je zapouzdřen v odolném krytu pro aplikaci ve venkovním 

prostředí. Nejdůležitějšími parametry polohovací hlavice jsou: 

• nosnost 

• stupeň klimatické odolnosti 

• úhlová rychlost 
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3.1.2 Kamera 

Scéna v zorném poli objektivu je opticky transformována do roviny světlocitlivé 

plochy snímacího prvku a musí být převedena na elektrický signál. Tento převod se 

uskutečňuje v polovodičové struktuře CCD čipu.[2] 

Obrázek 3 - CCD kamera Panasonic 

 

Kritériem volby konkrétního typu CCD kamery jsou dva základní parametry: 

• rozlišovací schopnost 

• citlivost kamery 

         Tyto dva parametry nevíce ovlivňují hodnocení kvality systému subjektivně 

vnímané obsluhou. 

3.1.2.1 Rozlišovací schopnost 

Rozlišovací schopnost je hranice ostrosti snímané scény. Je závislá na počtu 

aktivních obrazových bodů snímacího čipu CCD (pixelů). 

U kamer CCTV platí pro rozlišovací schopnost černobílých kamer 370 - 380 

řádků pro všechny standardní aplikace, ve kterých mají být pro blízké a střední 

vzdálenosti objekty a osoby dobře rozlišitelné. V případě digitálního zpracování obrazu 

se doporučuje 560 – 580 řádků. U barevných kamer je standardním rozlišením 320 – 

330 řádků a pro digitální zpracování 480 řádků. Subjektivní vnímání pozorovatelem 

ovlivňují vlastnosti lidského oka. Pozorovatel vyhodnotí při stejné rozlišovací 

schopnosti jako lepší vždy obraz barevný.[2] 

3.1.2.2 Citlivost  

V technických specifikacích kamer je uvedeno minimální osvětlení v luxech 

(lx). Toto osvětlení odpovídá hodnotě intenzity světla odraženého od snímaného 

objektu, měřeného na objektivu kamery. Při nasazení kamer ve venkovním prostředí 
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jsou požadavky na citlivost podstatným kritériem volby typu kamery a připojeného 

objektivu především v případech použití za nízké úrovně osvětlení snímané scény.[2] 

3.1.3 Objektiv  

Objektiv zobrazuje zorné pole na světlo citlivou plochu CCD čipu. Měřítko 

zobrazení, tj. poměr velikosti snímané scény a jejího obrazu a tím i snímací úhel, jsou 

dány ohniskovou vzdáleností objektivu. Dalším parametrem objektivů je rozsah 

nastavení clony. Změnou vstupního průměru otvoru clony je možné regulovat množství 

světla, jež dopadá na světlocitlivou plochu snímacího prvku, a tím přizpůsobit objektiv 

různým světelným podmínkám.[2] 

3.1.4 Kamerové kryty 

Kamerové kryty se v systémech CCTV používají při montáži kamer ve 

venkovním prostředí.[2] 

Obrázek 4 - Kamerový kryt 

 

Parametry kamerového krytu: 

• kamerový kryt musí mít příslušnou ochranu dle elektrotechnických 

norem 

• vnitřní prostor kamerového krytu musí být tak velký, aby se do něj 

pohodlně i s ohledem na pozdější servisní zásahy vešla kamera 

s příslušným objektivem včetně příslušných připojovacích konektorů 

• součástí kamerového krytu by měla být sluneční stříška jako ochrana 

před přehříváním v letním období  

• logickou součástí je topení a teplotní spínač, který chrání v zimních 

měsících před podchlazením a průhled krytu před zamlžením či 

zamrznutím  
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3.1.5 Kamerové komplety autodome 

V současné době jsou nejpoužívanějšími kamerovými komplety tzv. autodome. 

Tyto kamerové komplety jsou již od výrobce zkompletovány v jeden celek. Obsahují 

všechny standardní prvky snímacího kompletu (kamera, objektiv, polohovací hlavici, 

kryt). 

Obrázek 5 - Kamerový komplet autodome 

             

3.2 Přenos signálů  

Jedním z největších a nejnáročnějších problémů při realizaci MKDS je 

problematika přenosů signálů z jednotlivých sledovaných lokalit. Je zapotřebí, aby byly 

vzaty v úvahu všechny možné aspekty hrající roli při volbě přenosového media. Je to 

topologie města, přenosové vzdálenosti, kapacita přenosového kanálu a v neposlední 

řadě i cena jednotlivých přenosových médií. 

Vhodná přenosová média jsou podle své fyzikální charakteristiky rozdělena do 

dvou skupin. 

• přenosová média elektricky vodivá 

• přenosová média elektricky nevodivá 

3.2.1 Přenosová média elektricky vodivá používaná v MKDS 

Jedná se o přenosová média, kde je přenos zajištěn pomocí elektricky vodivých 

materiálů. Příkladem jsou kroucené dvoulinky a koaxiální kabely, kde vodivou hmotou 

je elektricky vodivý kovový materiál. Typickými parametry těchto médií jsou celková 

přenosová rychlost dat a šířka přenosového pásma, kterou příslušné médium podporuje.   

3.2.1.1 Koaxiální kabel  

Koaxiální kabel je tvořen dvěma vodiči, kdy vnější stínící vodič obepíná vnitřní 

střední vodič. Vodiče jsou od sebe odděleny izolačním materiálem. Celý kabel je pak 

umístěn v plastové izolaci. Používají se koaxiální kabely s impedancí 75 Ω a 50 Ω. Pro 
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nižší kmitočty, jimiž je přenášen obrazový signál, jsou používány vodiče s impedancí   

75 Ω. Těmi jsou vybavována veškerá standardní videozařízení. 

Obrázek 6 - Koaxiální kabel 

                    

Koaxiální kabel je použitelný pro MKDS na kratší vzdálenosti. Jeho aplikace je 

levnější, avšak kabel je náchylnější k pronikání rušení.[2] 

3.2.1.2 Kroucená dvoulinka UTP 

Kroucená dvoulinka je tvořena párem vodičů, které jsou pravidelným způsobem 

zkrouceny. Kabel pak tvoří různé množství těchto párů umístěných v plastové izolaci. 

Kroucená dvoulinka se používá pro přenos na krátké a střední vzdálenosti. Je odolnější 

proti rušení.[2] 

3.2.2 Přenosová média elektricky nevodivá používaná v MKDS 

Přenosová média elektricky nevodivá pracují na principu šíření 

elektromagnetického či světelného vlnění v prostředích tomu určených (atmosféra, 

vakuum, dielektrikum). Základním parametrem je frekvenční rozsah a směrovost, která 

nám určuje směr šíření vln. Příkladem mohou být média pracující na radiových 

principech, principech přenosu infračerveného záření a jiná. 

3.2.2.1 Infračervené spoje 

K přenosu informace infračerveným přenosovým kanálem je zapotřebí vysílač a 

přijímač infračerveného záření převádějící elektrický signál  na optické záření a naopak. 

Pro infračervený přenos se dosud používala výhradně oblast infračerveného záření s 

vlnovou délkou v rozmezí 840 - 960nm. V současné době se však již objevuje nový 

standard, pokrývající pásmo 700 - 1600nm. Přenosová vzdálenost  infračervených 

přenosových systémů ve volném prostoru závisí na mnoha parametrech. Základními 
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parametry jsou vlastnosti vysílací a přijímací jednotky, přenosová vzdálenost je však 

také ovlivněna například přítomností nečistot v ovzduší, deštěm či mlhou. V MKDS 

nacházejí místo uplatnění na malé vzdálenosti do několika desítek metrů.[2]  

3.2.2.2 Mikrovlnné spoje  

V pásmu nad 1000MHz se elektromagnetické vlny mohou šířit již velmi 

přímočaře, a tak je možné soustředit veškerou jejich energii do poměrně úzce 

směrovaného paprsku. Vyžaduje to použití vhodných směrových (parabolických) antén, 

které je nutné dosti pečlivě zaměřit proti sobě. Směrové šíření v mikrovlnném pásmu 

snižuje problémy s vzájemným ovlivňováním a přeslechem jednotlivých přenosů a 

znesnadňuje také případný odposlech. Úzce směrované mikrovlny dokáží přenášet 

signál na relativně dlouhé vzdálenosti, ale pouze na přímou viditelnost. Ta je v praxi 

limitována terénními překážkami a zakřivením země. Pokud je nutné překlenout pomocí 

mikrovlnných přenosových tras delší vzdálenosti, nebo obcházet stavební překážky, je 

nutné budovat „retranslační stanice" ve vhodných vzdálenostech od sebe. V MKDS jsou 

mikrovlnné spoje velmi hojně využívány na střední a delší vzdálenosti.[2]  

3.2.2.3 Optické kabely 

Optické vlákno je dielektrický vlnovod, ve kterém se šíří světelné vlnění 

(zpravidla světlo či infračervené záření) ve směru osy s využitím principu absolutního 

odrazu na rozhraní dvou prostředí s rozdílným indexem lomu. Vnitřní část vlákna se 

nazývá jádro, okolo jádra je plášť a primární ochrana. Základem přenosu je generování 

světelných impulsů světelným zdrojem (dioda, laserová dioda), které optické vlákno 

dopraví k fotodetektoru. Ten zpětně převede světelné impulsy na elektrický signál. 

Z hlediska použití pro účely přenosu signálu mají optická vlákna následující 

výhody oproti metalickým vodičům:  

• velká šířka pásma  

• nízký útlum  

• odolnost proti elektromagnetické interferenci  

• bezpečnost přenosu (signál nelze jednoduše vyvázat)  

• vyrábí se z křemíku, který je dostupný téměř všude  
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Obrázek 7 - Optické vlákno 

 

V současné době jsou známy dva druhy optických vláken lišící se konstrukcí a 

svými parametry. Jsou to optická vlákna mnohavidová (multi-mode) a optická vlákna 

jednovidová (single-mode).  

• Mnohavidová optická vlákna -  světelný paprsek se odráží od obalu jádra vlákna 

a tím dochází k rozložení paprsku na několik tzv. vidů s časovými posuny. To 

má za následek zkreslení přenášeného signálu a nemožnost přenosu kvalitního 

signálu na delší vzdálenosti. Jejich výhodou je nízká cena a snazší spojování. 

Tato vlákna se používají na vzdálenosti do 1km . 

• Jednovidová optická vlákna – mají schopnost vést jediný vid. Toto se dosahuje 

extrémně malým průřezem jádra optického vlákna cca 9 µm. Pomocí těchto 

optických vláknen se dají realizovat přenosy až na vzdálenosti 100km. Pro delší 

vzdálenosti se používají tzv. opakovače. 

3.3 Záznamová zařízení 

Záznamová zařízení slouží v MKDS k ukládání, archivaci a následnému 

vyhodnocování dat pořízených ze sledovaných lokací. Tyto zařízení prožívají 

dynamický vývoj zvláště v oblasti digitálního záznamu. Je třeba se smířit s tím, že 

investicí do nákupu digitálního zařízení platíme částečně i vývoj nových mnohem 

dokonalejších zařízení, než je právě to námi pořízené. Záznamová zařízení dělíme na 

dvě kategorie: 

• Analogová 

• Digitální 

3.3.1 Analogová záznamová zařízení používaná v MKDS 

Jsou taková záznamová zařízení, která zaznamenávají obrazová data na 

magnetické pásky pomocí pomaloběžných videorekordérů tzv. time-laps 
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videorekordérů. Před samotným záznamem u vícekamerových systémů jsou tyto data 

zpracovány multiplexerovým zařízením. Multiplexerové zařízení je schopné zpracovat 

obrazová data až ze 16 kamer a následně je ve formě mixovaného obrazového toku 

poslat k uložení na magnetickou pásku jediného time-laps videorekordéru. Frekvence, 

s níž budou obrazy zaznamenávány, se liší podle počtu kamer a rychlosti posuvu pásky. 

Standardně jsou time-laps videorekordéry vybaveny generátorem data a času. Tyto 

údaje jsou automaticky vkládány do záznamu a umožňují pozdější detailní analýzu 

pořizovaného záznamu. 

Připustíme-li fakt, že analogové záznamové zařízení má rozlišovací schopnost 

300 řádků v černobílém módu a 240 řádků v barevném módu, docházelo ke značné 

degradaci parametrů ostatních prvků systému. Proto se od požívání analogového 

záznamu obrazu pomalu upouští a v dnešní době je již běžné použití digitálních 

záznamníků.[4] 

3.3.2 Digitální záznamová zařízení používaná v MKDS 

Digitální záznam obrazu je spojen s vyřešením dvou základních problémů, které 

jsou spolu velice úzce spjaty. Za prvé je to objem dat, která potřebujeme zaznamenat, to 

souvisí s kompresí, a dále je to schopnost záznamového zařízení zapsat potřebný objem 

dat (datový tok) v reálném čase pro možnost pozdějšího využití. Zařízení pro digitální 

záznam je možno rozdělit na: 

• běžné osobní počítače, které k záznamu využívají speciální PCI 

kartu s videovstupy. 

• digitální videorekordéry 

Digitální záznam pomocí PC je tvořen speciální kartou instalovanou většinou do 

PCI slotu běžného PC. Takové karty se vyrábějí v různé kvalitě a s různými parametry 

záznamu od rozlišení 320x240 a rychlosti záznamu několika snímků za vteřinu, až po 

rozlišení 768x576 a rychlost záznamu 400 snímků za vteřinu. Počet vstupů videosignálu 

se pohybuje od 1 do 16. V neposlední řadě hraje velkou roli i způsob komprese. 

Výrobci karet doporučují systémy provozovat na PC s konfigurací odpovídající 

náročnosti aplikace podle konkrétního typu karty a požadavků na systém.  

Digitální videorekordéry jsou se speciální jednoúčelová zařízení, která provádí 

digitalizaci obrazu, kompresi zaznamenávaných dat a případně i další funkce jako 

multiplexování více vstupů nebo detekci pohybu na jednotlivých videovstupech. Tyto 

speciální rekordéry také umožňují zápis tzv. „vodoznaku“ k jednotlivým snímkům, což 
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v případě potřeby umožňuje jednoznačnou identifikaci záznamového zařízení a 

originalitu snímku. 

Obrázek 8 - Digitální záznamník obrazu Dedicated micros BX2 

 

Digitální videorekordéry se vyrábějí ve stolním provedení, stejně jako například 

analogové, ale často se můžeme setkat i s provedením umožňujícím montáž do 

rozvodných skříní RACK 19“. Je to zejména proto, že digitální videorekordér se 

záznamem na pevný disk je v podstatě mechanicky bezobslužný a veškerou jeho správu 

je možno provádět dálkově pomocí připojení na síť.[4] 

3.3.3 Archivace digitálních záznamů 

V případě digitálního záznamu jsou data zaznamenávána na pevný disk, ať už 

v běžném PC nebo ve speciálním videorekordéru. Přesto, že se v současné době 

kapacity pevných disků zvětšily (stovky až tisíce GB), existuje stále potřeba data 

uložená na pevném disku zařízení přenést na jiné médium a archivovat jej. K tomuto 

účelu se používají různá média (ZIP, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW ). Pro MKDS 

Chomutov byl zvolen zápis na média typu CD-RW.[2] 
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4 Pracoviště pro správu a vyhodnocení 

MKDS jsou bezpečnostní systémy, které pracují s daty podléhajícími 

nejpřísnějším bezpečnostním kritériím. Z důvodu pořizování videonahrávek z veřejných 

míst města musí být dodržena pravidla pro ochranu osobních údajů a zajištěno dodržení 

zákona v oblasti ochrany osobní svobody. Proto je třeba oddělit řídící centrum sloužící 

pro správu systému, od analytického centra, ve kterém dochází k vyhodnocení 

pořízených dat, kam mají přístup pouze určení pracovníci vedení městské policie a 

statutární zástupci města.[1]  

4.1 Řídící centrum  

Pracoviště uživatele (operátora), na němž probíhá dohlížení a z něhož je MKDS 

operativně i automaticky ovládán a řízen. Řídící centrum se skládá z několika částí: 

• Přehledové zobrazovače (monitory) 

• Zobrazovač (monitor) detailu 

• HW a SW pro obsluhu a správu systému 

4.1.1 Přehledové zobrazovače  

Zařízení převádějící signál skupiny připojených kamer do viditelného zobrazení 

umožňujícího okamžitý přehled sledovaných scén nebo zobrazení scén v právě 

potřebném rozsahu. Vhodná skupina kamer je vybírána prostřednictvím řídícího členu, 

nebo je trvale připojena v souladu s návrhem nebo následnou úpravou MKDS.[4] 

Obrázek 9 - Stěna s přehledovými zobrazovači MKDS Chomutov 
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4.1.2 Zobrazovač detailu 

Zařízení převádějící signál kamery vybrané řídícím členem MKDS do 

viditelného zobrazení s vlastnostmi vhodnými k co možná nejlepšímu pozorování scény 

včetně podrobností. K tomuto účelu byly v minulosti používány průmyslové monitory. 

V dnešní době jejich funkci přebírají počítačové LCD monitory, kdy detail obrazu 

vybrané kamery je zobrazován jako součást panelu pro obsluhu MKDS ve speciálním 

SW.[4]  

4.1.3 HW a SW pro obsluhu a správu systému 

Řídící centrum MKDS je vybaveno klasickým PC, které splňuje požadovanou 

konfiguraci pro instalaci a řádný chod specializovaného SW sloužícího pro obsluhu a 

správu MKDS. V součastné době trh nabízí různé SW od různých tvůrců. Pro MKDS 

Chomutov byl vybrán produkt firmy MKDS BESY s.r.o. s názvem PV-BESIV-MKDS 

ver. 4.1. 

4.2 Analytické centrum 

Pracoviště vybavené pro přeměnu dat uložených na paměťových médiích v 

informace pro kompetentní subjekty. Analytické centrum, v němž jsou instalována 

záznamová zařízení, musí mít vytvořeny režimové podmínky pro ochranu těchto dat. Ty 

jsou stanoveny vnitřními směrnicemi, které přesně určují osoby s povolením přístupu a 

nakládáním s těmito daty.[1]  

Obrázek 10 - Analytické centrum MKDS Chomutov 
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5 Vyhodnocení stávajícího řešení a směry dalšího 

rozvoje  

5.1 Vyhodnocení stávajícího řešení 

V současné době se MKDS Chomutov nachází ve stavu, kdy při zvolené 

technologii, bylo dosaženo nejvyšší míry využití. Systém je schopen plnit požadované 

úkoly, ke kterým je určen. Nicméně z hlediska dalšího vývoje dosáhl na dané 

technologické úrovni svých hraničních mezí. Stále častěji dochází k tlaku z řad 

veřejnosti na rozšíření MKDS do dalších lokalit města Chomutova. To by však při 

současném stavu systému znamenalo značné investice. Zásadní problém vidím v 

použitých přenosových médiích. Stávající systém pracuje převážně na principu 

mikrovlnných spojů. Dochází zde však díky velikosti sytému ke kanálové obsazenosti 

frekvenčního pásma 10,2GHz. Použitelnost pásem s nižšími frekvencemi 2,4GHz a 

5,8GHz se v praxi projevila jako nereálná z důvodu jejich využití v soukromých 

sektorech k poskytování telekomunikačních služeb. V těchto pásmech dochází k rušení 

a častým přeslechům což je pro MKDS nepřípustné. Mikrovlnné spoje pracující na 

vyšších frekvencích v pásmech 13GHz a vyšších by řešením byly, ale z důvodu 

vysokých cen těchto spojů by každé rozšíření MKDS znamenalo značné finanční 

náklady. 

Z pohledu spolupráce s ostatními systémy hodnotím MKDS Chomutov jako 

značně izolovaný. Současný systém umožňuje spolupracovat pouze se systémem pultu 

centralizované ochrany, kdy na základě poplachových stavů na střežených objektech 

dochází k automatickému natočení kamerových terminálů, které jsou v dosahu, do 

lokality těchto objektů. Dochází zde k přehledu dané situace a monitorování případných 

únikových cest. Systém však postrádá spolupráci s jinými systémy (GIS, GPS, systém 

vyhledávání odcizených vozidel a jinými). Izolovanost systému se projevuje i v rovině 

využívání systému jinými subjekty. Stále více se hovoří o faktu že by MKDS Chomutov 

měl sloužit složkám integrovaného záchranného systému a organizacím města 

Chomutov.  

Z hlediska obsluhy jsou pro MKDS Chomutov dle vnitřní směrnice Městské 

policie Chomutov vyčleněni čtyři speciální pracovníci, kteří jsou vyškoleni pro obsluhu 

systému. Pouze tito pracovníci mají oprávnění se systémem manipulovat, obsluhovat jej 

a zjištěné události hlásí svému nadřízenému. Z mého pohledu je tento trend již zastaralý 
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a je třeba změnit chápání MKDS jako nadstandardního separovaného systému. Je třeba 

jej začlenit do běžného systémového vybavení operačního střediska. Již nebude 

existovat operátor MKDS, ale systém bude fungovat jako podpůrný prostředek, který 

bude moci využít každý povolaný člověk operačního střediska. Tohoto lze dosáhnout 

integrací MKDS společně s informačním systémem Městské policie Chomutov, 

systémy GIS, GPS, Pultu centrální ochrany a dalších podpůrných systémů. 

5.2 Směry dalšího rozvoje 

MKDS Chomutov dosáhl hranice, kdy jakékoliv úpravy, rozšiřování či 

modernizace se nevyhnou značným finančním nákladům. Osoby odpovědné za správu   

a rozvoj MKDS Chomutov stojí před nelehkým rozhodnutím, jakou cestou se systém 

bude dále vyvíjet. Z mého pohledu jsou možné pouze dvě diametrálně odlišné varianty. 

První varianta vychází ze současného stavu systému. K dalšímu rozvoji systému 

bude nutná úprava řídícího centra. Navrhuji rozšíření řídící elektroniky systému tak, aby 

byla schopna spravovat další připojené kamerové terminály. Z praxe je zřejmé, že tento 

zásah do srdce systému přinese zvýšení kapacity o osm až šestnáct kamerových 

terminálů. Další rozšiřování již nebude možné z důvodu značné prostorové náročnosti 

použité technologie. Řešením by bylo přestěhování MKDS Chomutov do nových 

prostorů budovy Městské policie Chomutov, což se jeví v dohledné době jako nereálné. 

Další přenosové cesty potřebné k připojení nových kamerových terminálů bude nutno 

řešit individuálně na základě vzdálenosti a profilu připojovaných lokalit. Bude nutno 

volit mezi kombinacemi přenosových medií. Dle mého názoru díky již zmiňované 

naplněnosti přenosových kanálů v používaném mikrovlnném pásmu 10,2Ghz a 

neekonomickému přechodu na vyšší frekvence v mikrovlnném pásmu, dojde ke 

značnému omezení při rozmístění nových kamerových terminálů. Záznamový a 

archivační prvek systému by nebylo nutno modernizovat, jelikož je dimenzován na 

právě nejvyšší možnou kapacitu systému po rozšíření, tj. 32 kamer. Z důvodu použití 

analogové technologie nebude nadále možno MKDS Chomutov propojit s jinými 

systémy Městské policie Chomutov a Magistrátu města Chomutova. Využití MKDS 

Chomutov jinými subjekty bych řešil vybudováním speciálních datových linek 

sloužících pouze tomuto účelu. 

Druhá varianta vychází ze změny současného analogového systému na systém 

digitální. Záměrně neuvádím při použití názvu digitalizace MKDS pojem plná 

digitalizace, neboť by to bylo příliš zavádějící. Je třeba si uvědomit, že přechod systému 
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znamená použití nových technologií a zároveň ponechání vhodné části starého systému. 

Tímto mám na mysli analogové kamerové terminály, respektive CCD kamery. 

V současné době a v době blízké budoucnosti nebudou dosahovat digitální kamery ( IP 

kamery) kvalit a parametrů analogových CCD kamer. Proto je nutné počítat i nadále 

s osazováním nových kamerových terminálů právě analogovými kamerami. Z tohoto 

důvodu nemůžeme systém nazývat plně digitálním, ale spíše hybridním. K digitalizaci 

tedy bude docházet až za snímacím prvkem systému.  

Tato varianta je velmi úzce spjata s výstavbou metropolitní sítě města Chomutova. 

Navrhuji změnu struktury systému, zejména v oblasti přenosu obrazových signálů, 

ukládání a archivace dat. Propojení všech kamerových terminálů s řídícím centrem by 

bylo zajištěno pomocí optických spojů metropolitní sítě města Chomutova. Je zřejmé, 

že k přenosům dat by docházelo prostřednictvím třetího subjektu, a to zřizovatelem a 

provozovatelem metropolitní sítě města Chomutova. Městská policie Chomutov by tak 

nemohla ovlivnit kvalitu ani funkčnost přenosové trasy. Tento zdánlivě nepříznivý 

aspekt může být přehlédnut, jelikož zprávu metropolitní sítě bude zajišťovat 

prostřednictvím nově vzniklé organizace Magistrát města Chomutova, který je zároveň 

zřizovatelem a provozovatelem MKDS Chomutov. Již v projektu metropolitní sítě 

města Chomutova je s MKDS Chomutov počítáno. Jsou vyčleněny datové okruhy 

s potřebnou kapacitou, které budou sloužit právě tomuto systému. Dle mého návrhu 

MKDS Chomutov zůstane plně funkční i při kritických stavech metropolitní sítě 

z hlediska zahlcení. Systém ukládání a archivace obrazových dat navrhuji realizovat 

pomocí velkokapacitních datových polí na speciálním serveru MKDS Chomutov 

začleněného do metropolitní sítě města Chomutova. Dojde k rozdělení ukládaných dat 

na krátkodobé (doba uložení cca 24 hodin) s nízkou mírou komprimace a na 

dlouhodobé (doba uložení cca 2 – 3 měsíce) s vysokou mírou komprimace. Toto 

rozdělení je nezbytné pro udržení vysoké kvality záznamu pro krátké období a naopak 

udržení dat po dlouhou dobu i za cenu horší kvality záznamu. Toto je jediné řešení, jak 

docílit maximálního využití obrazových dat z MKDS Chomutov při současných 

možnostech kapacity datových polí.  

Náklady na realizaci této varianty by značně zasáhly rozpočet města Chomutova. 

Proto navrhuji začlenit projekt modernizace MKDS Chomutov do plánu pro získání 

dotací ze Strukturálních fondů Evropské unie. Jako nejdostupnější se jeví Integrovaný 

operační program, který v sobě zahrnuje vytváření bezpečnostních prvků v obytných 
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zónách měst a obcí. Tímto dojde ke snížení nákladů města Chomutova na modernizaci 

systému o 85% z celkové ceny projektu. 

Obrázek 11 - Návrh metropolitní sítě města Chomutova  

 

Pro další vývoj MKDS Chomutov navrhuji použití druhé varianty. V součastné 

době dochází k obrovskému rozmachu optických technologií. Přenosová kapacita, 

odolnost vůči rušení, přenosové rychlosti dávají této technologii obrovský potenciál 

využití. Stále častěji je odborníky zmiňováno, že dnešní využití optických vedení je 

mizivé procento z toho, co tato technologie dokáže a umí. V budoucnu bude s vývojem 

této technologie docházet ke zvyšování přenosové kapacity a přenosových rychlostí.  

Z mého pohledu se další vývoj MKDS Chomutov musí ubírat právě tímto 

směrem. Systém tím dosáhne obrovských množností v oblasti kapacity. Bude možno 

připojit velké množství kamerových terminálů dle potřeby a požadavků občanů, 

statutárních zástupců měst a složek integrovaného záchranného systému. Díky 

parametrům a následnému vývoji optických technologií se nedá přesně určit, kde bude 

končit kapacita naplnění systému, nicméně odhadem se bavíme o připojení stovek až 

tisíců kamerových terminálů. Díky použití jednotného přenosového média pro přenos 

dat z MKDS Chomutov bude možno zpřístupnit užívání systému i ostatním složkám a 

institucím města Chomutova (např. složkám integrovaného záchranného systému, 
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Technickým službám města Chomutova, Dopravnímu podniku měst Chomutova a 

Jirkova a jiným). Pro složky integrovaného záchranného systému, jimiž jsou Policie 

ČR, Záchranná služba a Hasičský záchranný sbor, přinese možnost využití MKDS 

Chomutov zkvalitnění práce. Hlavní využití vidím v získání globálního přehledu v 

lokalitách města Chomutova určených k zásahu jednotlivých složek a v plánování trasy 

průjezdu zásahových vozidel na základě analýzy aktuální dopravní situace. Pro 

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova by systém mohl sloužit ke kontrole 

plynulosti průjezdu veřejných dopravních spojů městem. Mohlo by dojít k operativní 

změně trasy autobusů na základě aktuální dopravní situace za účelem dodržení jízdního 

řádu. Technické služby města Chomutova by mohly systém využívat například ke 

kontrole veřejného osvětlení, svozu komunálního odpadu nebo stavu veřejné zeleně po 

nepříznivých klimatických změnách. Za určitých předem definovaných podmínek bude 

možno systém zpřístupnit i občanům města Chomutova prostřednictvím internetu. 

Městská policie Chomutov zaznamenala několik podmětů z řad občanů na zpřístupnění 

MKDS Chomutov veřejnosti. Proto je mým cílem do budoucna navrhnout zpřístupnění 

systému právě těm, kteří mají zájem si prostřednictvím MKDS Chomutov hlídat svůj 

majetek. V převážné většině se jedná o zaparkovaná vozidla na sídlištích v nočních 

hodinách a budovy SVJ. Je však třeba stanovit přesná pravidla, která budou určovat, za 

jakých podmínek bude kamera zpřístupněna. Pro práci s MKDS Chomutov bude nutno 

vytvořit systém prioritního ovládání prvků MKDS Chomutov.  

Novým trendem v oblasti kamerové bezpečnostní techniky se stávají tzv. dopravní 

kamery. Tyto kamery slouží k přehledu dopravní situace ve městě. Navrhuji opatřit 

příjezdové komunikace a světelné křižovatky města Chomutova stacionárními 

kamerami, které budou začleněny do MKDS Chomutov. Hlavní úlohou těchto kamer 

bude detekce registračních značek projíždějících vozidel. Tato detekce spolu 

s napojením systému na databáze registru odcizených vozidel bude zajišťovat 

odhalování průjezdu odcizených vozidel městem Chomutov. Bude pouze na 

legislativních opatřeních, kdo a jak bude na tyto podměty reagovat. V zahraničí tyto 

systémy slouží ke shromažďování  různých statistických údajů o počtech průjezdu 

osobních a nákladních vozidel. Dopravní kamery mohou být využity na křižovatkách, 

k detekci vozidel projíždějících na červenou. Zde je kamera přímo napojena na systém 

světelné křižovatky. Stejně tak najdou uplatnění při úsekovém měření rychlosti, kdy 

systém pracuje na základě vyhodnocení doby průjezdu vozidla určitým úsekem. 

Navrhuji vybudovat automatický systém vyhodnocení a řešení přestupků v dopravě, 



 

 

32 

který by umožňoval při zachycení spáchání závažných dopravních přestupků systémem 

dopravních kamer automatické vystavování oznámení o předvolání k přestupkové 

komisi Magistrátu města Chomutova. Došlo by tím ke snížení legislativy spojené 

s řešením dopravních přestupků. 

Pro MKDS Chomutov navrhuji vybudovat nové řídící centrum, které bude 

vybaveno oddělenou technologickou místností. MKDS Chomutov bude všechna 

potřebná data shromažďovat pomocí speciálního serveru určeného právě jen pro potřeby 

systému. Server bude zajišťovat tyto potřebné funkce pro řádný chod systému:  

• řízení telemetrie kamerových terminálů, 

• propojení se systémy GIS, GPS, operačního střediska Městské policie, 

databázemi Magistrátu města Chomutova, databázemi registru 

odcizených vozidel a jinými, 

• ukládání a archivaci dat.  

Pro zprávu a práci s daty existuje na trhu velké množství specializovaného SW. 

Na základě referencí navrhuji pro MKDS Chomutov produkt firmy ZLD s.r.o. s názvem 

ECCs. Tento SW je založen na principu modulů tvořících ucelený nástroj pro operační 

střediska městských policií. Z celé škály nabízených modulů bych navrhoval pro 

operační středisko Městské policie Chomutov modul geografického informačního 

systému (ECC GIS), modul pro rychlé vyhledávání a lokalizaci adres (ECC adresy), 

modul sledování vozidel (ECC GPS), modul pultu centralizované ochrany (ECC PCO),  

přenos dat do mobilních zařízení tipu PDA (ECC PDA), modul ovládání MKDS (ECC 

CCTV)  a moduly pro chod operačního střediska (ECC středisko, ECC události, ECC 

směny). 

Na základě navrhovaného řešení vidím nezbytnou změnu v organizačním řádu 

Městské policie Chomutov, kdy nebude již třeba specializovaného pracovníka pro 

obsluhu MKDS Chomutov. MKDS Chomutov bude sloužit ve spolupráci s ostatními 

systémy jako podpůrný prostředek pro činnost a výkon služby na operačním středisku 

Městské police Chomutov. Pozice tohoto pracovníka bude nahrazena operačním 

pracovníkem využívajícím všechny dostupné systémy operačního střediska Městské 

policie Chomutov. 

MKDS Chomutov stojí na prahu velkých změn, které jsou potřebné pro další 

vývoj systému. Náklady spojené s proměnou budou značné, nicméně systém se tím 

přiblíží nejvyšší technologické úrovni systémů velkých měst v České republice i v 

zahraničí. 
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6 Závěr 

MKDS je složen z mnoha dílčích prvků, které tvoří mohutný nástroj sloužící  

široké veřejnosti. Tento systém se v rukách  příslušných orgánů  stává důležitým 

prostředkem při potlačování a řešení trestné činnosti a závadového jednání osob.  

Na základě analýzy, která je popsána v druhém bodě této bakalářské práce, je 

zřejmé, že MKDS při použití jakékoliv technologie má svou určenou strukturu. 

Předpoklady dosažení efektivní výstavby a provozování MKDS je podmíněno splněním 

mnoha kritérií. Nicméně pokud budou dodržena, je téměř jisté že systém bude schopen 

plnit všechny požadované funkce.  

MKDS Chomutov v době svého vzniku v roce 1996 dosahoval technologického 

vrcholu. Je však všeobecně známo, že jakýkoliv systém se stává v době svého provozu 

zastaralý. Vinu na tom nese neustálý vývoj a zdokonalování technologií. MKDS 

Chomutov po dobu svého provozu procházel pravidelnými modernizacemi. Tím se 

podařilo udržet krok s vývojem v dané oblasti. Žijeme však ve světě, kde pojem 

digitalizace proniká do všech oborů a odvětví. Není tomu jinak ani u MKDS. Nově 

vznikající systémy jsou již budovány plně digitální. Problém nastává u starších systémů, 

kde přechod z analogových prvků na prvky digitální je spojen s rozsáhlým zásahem do 

systému. Vše je podmíněno značnými finančními náklady vynaloženými v jednom 

okamžiku, neboť převážnou část přestavby systému nelze uskutečnit po etapách.  

V současné době se MKDS Chomutov nachází ve stavu, kdy při zvolené 

technologii bylo dosaženo nejvyšší míry využití. Systém je osazen maximálním počtem 

šestnácti kamerových terminálů. Požadavky na systém z řad občanů se však pohybují 

v násobcích současné kapacity systému. Rozšiřování s využitím součastné technologie 

by však bylo neekonomické a technicky příliš náročné.  

Statutární město Chomutov usilovně pracuje na projektu vybudování 

metropolitní sítě města Chomutova. Navrhované řešení již počítá s vyčleněním části 

kapacity této sítě pro MKDS Chomutov. Přechod systému z analogové technologie na 

digitální je vázán na dokončení tohoto projektu. Do doby dokončení projektu budou 

pozastaveny veškeré investiční akce spojené s modernizacemi systému.  

Digitalizace MKDS Chomutov bude znamenat značné zvýšení potenciálu celého 

systému. Bude možno vyhovět žádostem občanů na střežení většího počtu lokalit města 

Chomutov. Systém se bude moci dále plynule vyvíjet spolu s přicházejícími trendy 

v oblasti bezpečnostní techniky.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

MKDS  Městský kamerový dohlížecí systém 

DMŘ  Další místo řízení 

PCO  Pult centralizované ochrany 

AC  Analytické centrum 

KS  Kamerový terminál 

ČTÚ  Český telekomunikační úřad 

CCD  Charge - Coupled Device 

CCTV  Systém průmyslové televize 

UTP  Typ kabelu, kroucená dvoulinka 

PCI  Peripheral Component Interconnect 

PC   Personal computer 

LCD  Liquid crystal display 
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