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Anotace  

Státní sloţka Policie ČR pracuje na tom, aby spolupráce mezi jednotlivými útvary 

byla na vysoké úrovni, jak při odhalování trestné činnosti, tak při samotné dokumentaci. 

Předpokladem pro takový stav je vytvoření a zmodernizování stávajícího systému.  

Policie ČR, kde jsem řešil tuto bakalářskou práci se rozhodla pro zefektivnění 

stávajícího dokumentačního systému. Zabýval jsem se tedy do hloubky systémem pro 

obrazovou dokumentaci místa činu a snaţil se poukázat na jeho nedostatky, dále pak 

moţnosti vyuţití modernějších systémů a techniky, coţ je zároveň cílem mé bakalářské 

práce. 

Přínos mé práce spočívá v podání uceleného přehledu o systému obrazové 

dokumentace, který v současné době policie vyuţívá a zároveň poukázat na jeho 

nedostatky.  

Klíčová slova:  obrazová dokumentace, informační systém, Policie ČR 
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Summary 

The state sector of the Czech Police has been working on improving of the co-

operation betweeen individual units both when disclosing criminality as well as when 

drawing up the documentation itself. This is conditioned by creating and streamlining of 

the current system.  

The Czech Police where I solved this thesis have decided for making the current 

documentation system more effective. I was dealing profoundly with visual documentation 

of the venue pointing out its imperfection. Furthermore, I regarded the most up-to-date 

systems and technologies, which is also the aim of my thesis.  

The contribution of my thesis lies both in presenting of complete overview of 

visual documentation being applied by the police as well as in pointing out its 

imperfection.  

Keywords:  visual documentation, infomation system, Czech Police  
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Seznam pouţitých zkratek:  

PČR – Policie České republiky 

OOP – obvodní oddělení policie 

SKPV - sluţba kriminální policie a vyšetřování 

ČR – Česká republika 

MŘ – městské ředitelství 

OŘ – okresní ředitelství 

J ČR – justice České republiky 

SZ – státní zastupitelství 

SP – start programu 

CA – celé album 

JF – jednotlivé fotografie 

PF – přidat fotografie 

TO – toto oddělení 

CCD – (Charge-Coupled Device) čidlo které obsahuje digitální fotoaparát, převod 

světla na digitální signal 

CMOS - (Complementary Metal Oxid Semiconductor) vyuţití polovodičových 

součástek na odvedení světla    

CROD – centrální registr obrazové dokumentace  

EXIF – (Exchangeable image file format), jde o určitý formát metadat 

ITCP – ukládání textových informací do obrázku 

RGB – barevný model (Red, Green, Blue)  
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ICC - (International Color Consorcium) univerzální standardy pro barevné profily 

zařízení  

CMYK – barevný model zaloţený na subtraktivním míchání barev 

AD převodník – slouţí k převodu spojitého signálu 

ISO – (International Standarts Organization) určuje citlivost fotografických filmů 

RAW – grafický formát 

JPEG – (Joint Photographik Experts Group), grafický formát nejběţněji pouţívaný 

digitálními fotoaparáty 

GIFF – (Graphics Interchange Format), pouţívaný formát grafiky na internetu 

TIFF – (Tagget Image File Format) , univerzální formát, který umí číst fotoeditační 

programy na většině počítačů 

BMP – (Bit mapa), formát digitálních souborů 

PNG -  (Portable Network Graphics), grafický formát pro bezeztrátovou kompresi 

PČJ – přiřadí číslo jednací 

PC – počítač 

USB – (Universal Serial Bus), počítačový port, který přijímá kabely pro připojení 

příslušenství 

MB, GB, KB – megabyte, gigabyte, kilobyte značí jednotku informace 

v informatice  

GHz – GigaHertz, udává frekvenci signálu  

CD – (Compact Disc), optický disk na ukládání dat 

DVD – (Digital Versatile Disc), datový nosič na záznam filmů v kvalitní zvukové a 

obrazové kvalitě 
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GPS – (Global Positioning Systém), systém určený pro vyhledávání zeměpisných 

souřadnic 

GNSS – (Global Navigation Satellite System) je sluţba umoţňující za pomoci                 

druţic autonomní prostorové určování polohy s celosvětovým pokrytím 

ZPS 11 – (Zoner Photo Studio), program pro kva litní zpracování dig.fotografií 

TOKP – teritoriální oddělení kriminální policie  

TSKP – teritoriální skupina kriminální policie  

NPČJ – Najít příslušné číslo jednací 

RTF – (Rich Text Format), značkovací jazyk k formátování textu 

IS – informační systém 

Jiné – jiná oddělení 

Resampling - převod digitálního záznamu na digitální záznam s jinými 

kvalitativními parametry, většinou s jinou bitovou hloubkou a 

frekvencí 

Wi - Fi -  standard pro lokální bezdrátové sítě 

ETŘ – elektronické trestní řízení 

Bluetooth - bezdrátové propojení mezi dvěma a více elektronickými zařízeními  

Hardware – fyzické součásti počítače 

Software – program  

SOD – sloţka obrazové dokumentace 

NOD – nová obrazová dokumentace  

EDN – evidence dopravních nehod  
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Megapixel (Mpix, Mpx) – jednotka, která u digitálních fotoaparátů udává rozlišení 

snímače, 1 Mpix = 1 milion pixelů 

Zoom – proměnlivá ohnisková vzdálenost (u objektivu)  

ESOD – elektronický systém obrazové dokumentace  
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ÚVOD 

Kvalitní informační systém je dnes součástí a základem kaţdé společnosti a není 

tomu jinak ani v oblasti státní správy. V současném konkurenčním prostředí si kaţdá 

společnost zakládá na tom, aby její systém byl co nejefektivnější a tudíţ i jejich situace na 

trhu co nejlepší.  

Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem pro uchování obrazových 

dat policie, coţ je velmi důleţité, protoţe trestní činnost je v současné době velmi rozsáhlá 

a je za potřebí místo činu kvalitně zaznamenat a velice dobře zdokumentovat. Proto je 

kladen vysoký důraz na profesionalitu sluţeb policie a jejího celého systému uţ jen proto, 

ţe vývoj obyvatelstva jde stále dopředu. 

 Zabýval jsem se tedy do hloubky systémem pro obrazovou dokumentaci policie 

pořízenou z místa činu a snaţil se poukázat na jeho nedostatky, dále pak moţností vyuţití 

modernějších systémů a techniky, které by pomohly zlepšit stávající proces při 

dokumentování obrazových dat.  

V první kapitole se tedy zaměřuji na obecnou definici digitalizace obrazu, rozdělení 

vlastností rastrových obrázků, co je to rastr, formy komprese a výhody a nevýhody oproti 

jiným formátům, vyuţitelnosti EXIF dat a GPS u policie.  

Druhá kapitola poukazuje na počátky a vývoj obrazové dokumentace u Policie ČR 

a charakterizuje základní úkony, jeţ se provádí od prvopočátku pořízení fotografie 

odbornými techniky Policie ČR. Jejich detailní postup aţ po celkové uchování vzniklé 

obrazové dokumentace. Dále pak popisuje současný stav systému obrazové dokumentace a 

jaké jsou potřebné hardwarové a softwarové prostředky.  

Třetí kapitola pojednává všeobecně o digitálních technologiích doby a moţnost 

blízkého vyuţití u policie. Popisuje současné nedostatky v celkové obrazové dokumentaci 

od samého prvopočátku pořízení fotografie, aţ po její konečné zpracování. Na vzniklé 

nedostatky reaguji pouţitelností moderních postupů a techniky. Navrhuji moţnost řešení i 

návrhem systému elektronizace obrazové dokumentace.  
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1 DIGITALIZACE OBRAZU A JEJÍ PRINCIPY 

Denně jsme obklopeni fotografiemi, ať uţ jde o jakoukoliv tématiku, vţdy nám 

taková fotografie přinese zmenšený pohled na určitý okamţik či dávnou minulost. Od roku 

1838, který je povaţován za vznik fotografie, ovšem uplynulo mnoho let a pořizování 

fotografie na běţný kinofilm, které před pár lety kralovalo nás pomalu opouští, ale myslím 

si, ţe určitě ještě pár let bude pouţíváno opravdovými profesionály. Tady ovšem přichází 

zlom ve světě fotek a fotografování, coţ nese název digitalizace obrazu. Jde o integrované 

obvody, které zaznamenávají obraz pomocí elektrických signálů.  

Světlo se zaznamenává odráţením z objektů na světlocitlivé médium pomocí 

časově omezené expozice. Toto vše je uskutečněno mechanickými, chemickými nebo 

digitálními přístroji, které známe pod názvem fotoaparát. Ten dočasně uchovává obraz na 

fotografický film anebo na paměťovou kartu v případě digitálního fotoaparátu. Existují 

však i další metody, např. fotokopírky nebo xeroxy, fungující na principu elektrického 

náboje. [9] 

Jak jistě víme v současné době je tedy nejpouţívanější digitální forma záznamu 

obrazu právě prostřednictvím digitálního fotoaparátu, které si myslím obstojně dominují na 

trhu. Jiţ prvním fotoaparátem, který zaznamenával snímky do počítačových souborů, byl v 

roce 1988 Fuji DS-1P. Takový průběh focení digitálním fotoaparátem pak vypadá tak, ţe 

na plochu senzoru je promítán obraz. Světelná energie, která je vedena ze snímaného 

prostoru (scenérie), je v jednotlivých pixelech (obrazových bodech) převáděna na 

elektrický signál a uloţena čipem CCD.[9] 

Technologie CCD a CMOS: 

 CCD (Charge-Coupled Device) - Princip spočívá v tom, ţe tato 

technologie vyuţívá fyzikálního jevu známého pod názvem fotoefekt. V 

podstatě jde o převod světla na digitální signál. Čím více má čip jeţ je 

vbudovaný do fotoaparátu pixelů, tím více detailu je pak schopen 

zaznamenat. [9] 
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Co znamená převod na digitální signál a co nastane při dopadu světla na čip CCD? 

Není to úplně aţ tak triviální, signál musí totiţ přes konvektor a zde je změněn z 

analogového na digitální. U obrazu nám projde filtrem, kdy červený pustí červené 

spektrum a odrazí dále modrou a zelenou (Obrázek č.1), tudíţ nejde jen o intenzitu záření,  

ale i o barevné sloţení. Matematicky se poté zapíše na čip mnoţství náboje a na základě 

jeho velikosti se zapíše do paměti binární informace.  

 

Obrázek 1: Uk ázka principu výměny filtrů  

                             Zdroj: Andrej Macenauer (digi.fotofrafie) 

 CMOS (Complementary Metal Oxid Semiconductor) -  Zde se vyuţívá 

polovodičových součástek, řízených elektrickým polem. Kaţdá buňka 

snímače převádí dopadající kvantum světelného záření na odpovídající 

velikost elektrického náboje. [7]  

Jmenované snímače se neliší principem práce, ale technologií výroby a způsobem 

jak předat dále informaci z jednotlivých buněk a právě u CMOS není náboj odváděn přes 

jedinou sběrnici, ale kaţdá buňka jí odvádí zvlášť. Coţ si myslím je výhoda, protoţe si 

nevezme tolik energie. Buňka podle toho jak velké je na ni dopadající světlo charakterizuje 

kaţdou ze tří barev RGB. Vzniknou nám tedy nějaké hodnoty v kaţdé z buněk a 

převedeme- li je do 8 bitové hodnoty získáme 256 úrovní. Z čehoţ je patrné, ţe kaţdý pixel 

obrazu obsahuje 24 bitové číslo. Ovšem více uvádím v popisu barevné hloubky.  

U digitálních fotoaparátů místo změny za jiný film pouze elektronicky změníme 

citlivost ISO. Na to kolik světla objektivem projde si můţeme určit sami otvorem ve středu 

objektivu coţ kaţdý zná pod pojmem clona.  
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Během expozice čipu nám vzniká náboj a otevřením uzávěrky fotoaparátu můţe 

světlo dopadat na čip. Jakmile se uzavře uzávěrka jsou vniklé náboje z čipu jednotlivě 

odváděny a měřeny k tomu určeným zesilovačem pro kaţdý jednotlivý pixel. Takto 

získaný signál se dále převádí AD převodníkem na signál v binárním kódu. Data 

poskytnutá snímačem a převedená do digitální podoby A/D převodníkem nejsou finálním 

obrazem. Proud dat je pak mikroprocesorem různorodě upravován a převeden do některého 

z grafického formátu (RAW, JPEG nebo TIFF a další). Jakmile je převeden do některého 

z formátů, vznikne nám datový soubor a tento se zpravidla ukládá na paměťové karty nebo 

vestavěné paměti.  [9] 

1.1 Rastrová grafika (Bitmapová) 

Bitmapová grafika (rastrová grafika) je jedna ze dvou pouţívaných způsobů, jak 

ukládat a zpracovávat obrazové informace a jelikoţ se právě tato grafika výhradně pouţívá 

v případě obrazových dat, není nutné ve druhém případě  pojednáváme- li o vektorové 

grafice tuto specifikovat. Bitmapová grafika dokáţe popsat obrázek pomocí barevných 

bodů (pixelů), které jsou uspořádány do mříţky.Vezmeme-li v úvahu u modelu RGB, ţe 

jednotlivý pixel obsahuje tři bajty od kaţdé z barev ( pro R – red, pro G – green a pro B – 

blue) je dána její intenzita Kaţdý pixel v mříţce má určenu svou přesnou polohu jak 

horizontálního, tak i vertikálního rozmístění a barevnou hloubku počet bitů na pixel 

(Obrázek č.2). Nemusí mít ovšem určen tvar, protoţe ten je libovolný. 

U bitmapové grafiky ale můţeme narazit na pár nedostatků: 

 Při zvětšování je patrný rastr, tudíţ musíme zvětšovat s mírou.  

 Při velkém rozlišení a barevné hloubce můţe velikost obrázku dosáhnout 

několika MB, ovšem pouţije- li se komprese tento problém nenastane.  

 Musíme v tomto případě myslet i na datovou zatíţenost, protoţe obrázek o 

sobě nese mnoho informací o jasu a barvě a i průhlednosti a to vše zabere 

dostatek místa na disku.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/RAW
http://cs.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://cs.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pixel
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Obrázek 2: Uk ázka obrázku stylu bi tmapové grafiky  

1.1.1.  Vlastnosti rastrových obrázků 

Kaţdý pořízený obrázek má své určité vlastnosti a mezi vlastnosti rastrových 

obrázků můţeme zařadit tyto: 

 Mnoţství pixelů 

 Barevnou hloubka 

 Komprese 

Jak jiţ jsem uvedl výše, rastrový obrázek se skládá z mnoha bobů, které nazýváme 

pixely. Počet pixelů pak závisí na rozlišení fotoaparátu. Jak jistě víme počet pixelů 

můţeme jak zmenšit tak i zvětšit, odborně tomuto zásahu pak říkáme převzorkování nebo 

také resampling. V tomto případě jde o to, ţe jestliţe jakýkoliv rastrový obrázek 

zmenšíme, musíme ubrat pixely. Pakliţe zvětšujeme, přidáváme i pixely (odborně 

hovoříme o Interpolaci). K těmto úpravám máme k dispozici škálu bitmapových editorů 

(např. Adobe Photoshop, Zoner Photo Studio a jiné) a je vhodné, aby tyto úpravy prováděl 

zkušený uţivatel, protoţe při kaţdém převzorkování dojde v menší či větší míře ke ztrátě 

detailů, rozostření a někdy ke zkreslení barev. Proto je také vhodné fotografii i po 

zmenšení lehce doostřit, aby se dosáhlo dojmu shodného s původním snímkem.[11] 



Lukáš Kučera: Informační syst. pro práci s obr. dok. policie 

 

2008/2009  6 
 

Jednou z velmi důleţitých vlastností rastrových obrázků je jejich barevná hloubka. 

Jistě většina z nás jiţ slyšela o tzv. Bitmapě, kdy barevná hloubka určuje kolik bitů bylo 

potřeba na vyjádření pixelu (bod obrázku). Pouţívané bitové hloubky pixelů jsou 1, 4, 8, 

16, 24, 32. Jestliţe se podíváme na barevné modely typu RGB a nebo CMYK u kterých je 

běţně pouţíváno 8 bitů dat (někdy i 16 bitů) na jeden barevný kanál. Jde tedy o to, ţe 24 

bitová hloubka u RGB modelu je proto, ţe máme 8 bitů x 3 kanály. U modelu CMYK 

udávaná 32 bitová hloubka je 8 bitů a 4 kanály. Bite (Bajt = B) je nejmenší adresovatelná 

jednotka v paměti počítače a skládá se z 8 bitů. V bajtech se udává kapacita paměti. Bitová 

hloubka krát počet pixelů bitmapy děleno 8 (8 bitů je jeden bajt v paměti) udává velikost 

paměti, která je důleţitá k uchování daného nekomprimovaného obrázku. Kdyţ si tohle vše 

shrneme, dojdeme k tomu, ţe jestliţe RGB je sloţeno z 8 bitů, tudíţ kaţdá barevná sloţka 

můţe obsahovat 256 hodnot! Proč? (28 = 256  ). Takţe pokud by měl obrázek všechny 

moţné barvy měl by v závěru 16, 777 216 miliónů barev. A opět se mnozí zeptají Proč? 

(2563=16 777 216). Čím více má tedy fotografie či obrázek bitů, tím i barev pak je 

kvalitnější ovšem na druhou stranu náročnější na uchování, má více dat.  

Bliţší určení modelu RGB: Jde jak uţ je z předešlého odstavce zřejmé o model 

určení barevnosti obrázků. R- RED- ČERVENÁ, G- GREEN- ZELENÁ, B- BLUE- 

MODRÁ, představuje širokou škálu kombinací barev. Jestliţe bych měl uvést přiklad 

abych lépe přiblíţil princip RGB je takový – Kaţdý z nás jistě ví co je ţárovka! Kdysi a 

moţná i dnes se prodávaly barevné a mohly jsme je vidět blikat na diskotékách. Coţ není 

aţ tak podstatné. Samotná podstata vězí v tom, ţe jde právě o danou barevnost, kombinaci 

těchto barev modelu RGB.  

Protoţe pokud rozsvítíte jen červenou ţárovku a zbylé dvě necháte zhasnuté, co se 

asi stane? Ano bude svítit jasná červená barva. Ale pokud třeba rozsvítíte všechny tři, tak 

aby kaţdý odstín barvy se překrýval, dostanete bílou. Kaţdá z těchto tří barev ţárovky má 

pak svou sílu světla neroţneme tak nemůţeme svítit anebo roţneme a ţárovka nám krásně 

osvětlí celý prostor. Podobně je tomu i u modelu barev RGB kdy kaţdá má vlastní úroveň 

hodnot. Coţ představuje 0 = ţádný jas aţ 256 = maximální moţný jas.  

Jiţ v mém shora uvedeném [obrázku č.2] je patrné co je pixel a právě k popsání 

jeho barevnosti je třeba vţdy 3 čísel a ty nám potom určí sílu barvy daného pixelu. Soubor 
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(R=0, G=0, B=255) popisuje modrou, (R=255, G=255, B=255) bílou, které jste taktéţ 

mohli vidět na obrázku. A konečný pohled na fotografii určuje ona trojíce RGB čísel kde je 

jich vţdy tolik, kolik obsahuje obrázek či fotografie p ixelů. 

1.1.2. Komprese rastrových obrázků 

Musíme si uvědomit, ţe na kaţdý pixel námi zvoleného obrazu spadá 24 bitů dat, 

coţ je více neţ 16 milionů různých barev. Tedy jde zajisté o vysokou kvalitu obrazu, ale 

nesmíme ovšem také zároveň opomenout, ţe jde i o vysoký objem dat. A jestliţe víme, ţe 

dostupné rozlišení se neustále zvyšuje, je dobré v tomto případě hovořit o kompresi.  A zde 

máme na výběr ze dvou druhů komprese.  

 Bezeztrátová komprese -  Jedná se o algoritmy, které dovolují přesnou 

zpětnou rekonstrukci komprimovaných dat, na rozdíl od ztrátové komprese, 

kde to moţné není (Obrázek č.3 na levé straně). [9]  

 Ovšem jakým principem zachovává danou přesnost, ţe zmenší soubor a ještě navíc 

nedojde k ztrátě dat?  

Představíme- li si řadu čísel  23555557899977778888 a jestliţe si vezmeme lehký 

vzorec ţe (a- krát/opakuj b=číslo) bude tato řada vypadat takto 23(5/5)78(3/9)(4/7)(4/8) a 

takto je moţno si princip bezeztrátové komprese představit s tím, ţe proces samotné 

komprese není takto jednoduchý jako příklad této uvedené řady.  

 Ztrátová komprese - Pomocí speciálního algoritmu se zmenšuje objem dat 

na zlomek původní velikosti. Přitom se některé méně důleţité informace 

ztrácejí a z vytvořených dat jiţ nejdou zrekonstruovat (Obrázek č.3 na pravé 

straně).[9]    

 Zmenšíme-li objem dat, sníţíme velikost souboru a zkrátíme dobu přenosu. Jde o 

odstranění nepotřebných a nedůleţitých detailů (zbytečné slova, čísla apod..). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ztr%C3%A1tov%C3%A1_komprese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komprese_dat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
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                                         Obrázek 3: Pouţití  bezeztrátové a ztrátové komprese 

Zdroj: Digimania 

1.1.3. Formáty rastrových obrázků, jejich výhody a nevýhody  

Důleţitým předpokladem dokonalých výsledků  konečného zobrazení obrázku 

spočívá právě ve volbě formátů, v nichţ se obrázky zobrazují.  Kaţdý takovýto grafický 

soubor je sloţen z hlavičky - coţ jsou základní informace o souboru (verze, rozměry 

obrázku, typ komprese..), dat – (hodnoty pixelů po řádcích shora, uspořádání hodnot 

pixelů..), paty – ( doplňující informace). Je spousta takovýchto formátů a lze o nich 

bezesporu říci, ţe kaţdý má své výhody i nedostatky.  

Jde o formáty souborů, kde bychom měli rozlišovat zda- li jsou nekomprimované či 

komprimované. Pakliţe jsou komprimované musíme myslet na formáty s bezeztrátovou či 

ztrátovou kompresí. Toto téma je samo o sobě velmi rozsáhlé, proto jsem uvedl formáty 

nejběţněji pouţívané a snaţil se o celkovou specifikaci jednotlivých formátů  BMP, PNG, 

GIF, TIFF, JPEG. 

BMP- (Windows Bitmap) - Velká velikost ukládaného souboru je u tohoto 

formátu nevýhodou, ovšem jeho síla pramení v jednoduchosti. Například v programu 

malování můţeme obraz ve formátu BMP otočit či převrátit a také roztáhnout či zkosit. 

Ale to je lepší provádět jen v malém rozsahu. Mnohdy je také tento formát nazýván jako 

"device independent", kdy jde v podstatě o to, ţe není závislý na tom zařízení, kde je 

provozován. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1t_souboru
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezeztr%C3%A1tov%C3%A1_komprese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ztr%C3%A1tov%C3%A1_komprese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://cs.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://cs.wikipedia.org/wiki/JPEG
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PNG - (Portable Network Graphics) – Tento formát byl původně navrhnut jako 

rozšíření GIF formátu, dokonce měl být brán jako jeho náhrada. S jeho velkou 

bezeztrátovou kompresi získáme přijatelnou výslednou velikost souboru. Postupně ale jistě 

se začíná prosazovat na Internetu. S pouţitím gamma korekce obrázky tohoto formátu mají 

stejný jas i kontrast u všech platforem OS. Zachovává i věrohodnou barevnost obrazu. 

Nesmíme zapomenout na to, ţe jeho určení je primárně na internet, kde se vyuţívá barevný 

model RGG, takţe podporu jiných barevných modelů (např. CMYK) nemůţeme očekávat.  

GIF - (The Graphics Interchange Format) – Jeden z nejpouţívanějších formátu 

pro zobrazení webové grafiky. Formát pouţívá 8 bitovou grafiku, kdy s i můţeme 

představit obrázek s maximálně 256 barvami, ale samozřejmě můţe pouţít i malou 

barevnou hloubku coţ je například 64 nebo 32 barev. Ovšem co moţná nevíte je to,  ţe 

umoţňuje jednu barvu obrázku nastavit jako průsvitnou. [12] Jestliţe bych uvedl příklad, 

jeden za všechny - jistě se kaţdý z nás jiţ na internetu setkal s postupným zobrazováním 

obrázku, který se zobrazí celý v nedokonalé kvalitě a postupně kompletně zaostří. Také 

bych neměl opomenout, ţe formát GIF vyuţívá bezztrátové komprese. 

TIFF – (Tag Image File Format) – Jedna z hlavních věcí co umí tento formát je 

ukládání obrazu bezztrátovou kompresí, takţe po uloţení můţeme obrázek několikrát 

zmenšit. Ovšem i bez komprese dokáţe uloţit s vysokou kvalitou snímky pořízené 

v digitální podobě. TIFF má vysokou adaptabilitu a i kdyţ je v současné době hojně 

rozšířen se samotným vznikem to nebylo jednoduché. Vyuţívá 32 bitový model CMYK a 

24- bitový model RGB.  

JPEG – (The Joint Photographics Experts Group) – Tento formát jsem dal 

záměrně na poslední místo, protoţe je opravdu nejpouţívanější a v mnoha směrech ideální 

speciálně pro fotografii. Stal se široce akceptovaným standardem právě v digitální 

fotografii, a proto jej zde rozvádím poměrně rozsáhleji neţ předešlé formáty.  

JPEG pouţívá ztrátovou kompresi, která z fotografie odstraňuje okem 

nepostiţitelné detaily zejména v oblasti barev, kde je oko mnohem méně schopné 

rozlišovat malé rozdíly neţ v oblasti jasu.[8] Při ukládání je moţné nastavit široký rozsah 

stupňů komprese, a tak se JPEG hodí jak pro poměrně náročné aplikace, kde záleţí na 

kvalitě obrazu, tak i pro aplikace, kde je prioritní velikost souboru (náhled v databázi, mail, 
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web). Finální úspora velikosti souboru záleţí nejen na nastaveném stupni komprese, ale i 

na obsahu fotografie. Ostré fotografie plné jemných detailů, např. reprodukce obrazu 

s krajinou, lze zkomprimovat mnohem méně neţ např. snímek jednobarevného předmětu 

na bílém pozadí. Pozdější a dnes běţně pouţívané definice formátu JPEG zavedly do 

tohoto formátu i prostředky pro správu barev (color management). V praxi to znamená, ţe 

do JPEG souboru je moţné přibalit ICC profil, jeţ nám definuje pouţitý barevný prostor  

a tím umoţní přesnou interpretaci barev na různých zařízeních. Podporuje připojení EXIF 

informací k souboru.  

Varování však přichází, jestliţe provádíme opakované ukládání do tohoto formátu! 

Uloţíme- li fotografii ve formátu JPEG a následně si jí z JPEG zobrazíme, díváme se ve 

skutečnosti díky ztrátové kompresi na něco jiného. Je pravda, ţe podle stupně komprese je 

rozdíl aţ nepostřehnutelný, ale uţ je to něco jiného. Jestliţe znova uloţíme tuto jiţ jednou 

uloţenou fotografii do formátu JPEG a provedeme tedy novou kompresi, fotografie se 

znovu díky kompresi změní. A v případě vytvoření řetězce několika takových kompresí při 

opakovaném ukládání do JPEG hrozí násobení těchto odchylek aţ do významné ztráty 

kvality. Čím vyšší je pouţit stupeň komprese, tím větší riziko hrozí. Proto nelze doporučit 

řetězové ukládání do JPEG. Lepší volba je otevřít JPEG originál z fotoaparátu, ten upravit 

a uloţit znovu do JPEG s jiným jménem (JPEG komprese 2× za sebou se snese). Případné 

další úpravy nedělat z jiţ upraveného JPEG ale opět z originálu.  
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Jestliţe bych to shrnul z dosavadního popisu jednotlivých souborů, ţádný formát 

není ten ideální, který nabízí „VŠE“. Pro různé účely se hodí různé formáty = (záleţí na 

obsahu i na účelu). Proto jsem uvedl stručnou tabulku (Tabulka č.1), která obsahuje 

vlastnosti jednotlivých formátů určených pro fotografie. Z tabulky je patrné, ţe formát, 

který podporuje „VŠE“, skutečně neexistuje. Konkrétní pouţití záleţí na tom co 

preferujeme, zda- li malou velikost souboru, širokou kompatibilitu, kvalitu, podporu 

průhlednosti či animace atd. 

Tabulka 1: Přehled jednotlivých metod a údajů daných grafických formátů  

 

  Komprese Barva bitů/kanál  Průhlednost Exif Kompatibilita 

BMP Žádná,RLE 1,4,8,16,24,32 alfa kanál ne velká 

PNG Deflate 1,2,4,8,16,24,32,48 
ano/ne, alfa 

kanál ne střední 

GIF LZW 1 až 8 ano/ne ne velká 

TIFF Žádná,RLE,LZW,ZIP 1,2,4,8,16,24,32,48 alfa kanál ano {+/-}střední 

JPEG DCT 24 ne ano velká 
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Různorodost jednotlivých formátů je opravdu bohatá. Na (Obrázku č. 4, 5, 6, 7), na 

které jsem aplikoval tyto formáty v praxi, aby bylo očividné, kdy byl zvolen špatný 

formát. Původní velikost obrázku byla - 2,95 MB, 16 mil.barev - (24 bitu), JPEG.   

 

Obrázek 4: JPEG, 16mil. barev, velikost  26,1KB  

 

Obrázek 5: GIF, 128 barev, velikost 25,2 KB 

 

Obrázek 6: PNG, 16barev, velikost 10,8 KB  

 
Obrázek 7: TIFF, 256 barev, velikost 38 KB  
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1.2 EXIF a ITCP 

EXIF neboli exchangeable Image File format jde také nazvat i jiným slovem a to 

metadata, coţ jsou v podstatě data o datech, které digitální fotoaparát umoţní přidat 

k vytvořené fotografii. Zde je uvedena jen zlomek informací co nám poskytuje EXIF : 

 datum a čas zhotovení snímku  

 výrobce a model fotoaparátu  

 expoziční čas  

 pouţití blesku  

 rozlišení snímku 

 Přesnou polohu míst, kterou udává GPS souřadnice, kde byl snímek pořízen 

(jen jestli to nabízí fotoaparát) 

Jde o popis průběhu vzniku fotografie a tyto informace nám mohou pomoci 

v případě špatných postupů, abychom se jich pro příště mohli vyvarovat. Musíme si však 

uvědomit, ţe fotoaparát nám dané informace sám o sobě nezobrazí a proto musíme mít 

v PC vhodný program na zpracování obrázků a digitálních fotografií, jeţ podporuje 

zobrazení těchto informací. Jestliţe chceme tyto informace zhlednout v operačním systému 

MS Windows XP, musíme při zobrazení vlastností fotografie vybrat Souhrn/Upřesnit kde 

se dozvíme alespoň zlomek Exif informací.  

V současné době je i mnoho výborných Exif prohlíţečů jako je například Exif 

Reader či Exifer- který je povaţován za velmi kvalitní.  
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Zde jsem názorně uvedl, jak by v praxi v EXIF prohlíţeči měly vypadat detailní 

informace, které vypíše jeden ze škály programů pouţívaných na zpracování dig. 

fotografie (ZP Studio) u fotografie, která je uvedena na obrázcích (4 -7). 

---- Informace o obrázku --------------------------------- 

Jméno souboru:                  P7160074. JPG 
Velikost souboru:               2.9 MB (3 116 890 bajtů) 

Rozměry:                        3072 x 2304  

Bitová hloubka:                 24  
Vytvořeno:                      16. července 2007 13:59 

---- Fotografické informace ------------------------------ 
Blesk                                                                      Ano 
Doba expozice                                                   1/400 s 

Clona                                                                        3.4 
Ohnisková vzdálenost                                      6.50 mm 

ISO                                                                            64 
Kompenzace expozice                                                 0 
Reţim měření expozice                                      Vzorek 

Reţim expozice                          Automatická expozice  
Vyrovnání bílé                                          Automatické 

Program expozice                                Tvůrčí program 
Orientace                                                         Normální 
Kontrast                                                          Normální 

Sytost                                                              Normální 
Typ snímané scény                                               Běţná 

Světelný zdroj                                                 Neznámý 
Výrobce                                                       OLYMPUS 
Model                                                              MjU 700 

Komprese                                              Komprese JFIF 
Reprezentace barev                                           YCbCR 

Rozlišení DPI                                                      314.00 
Verze EXIF                                                               1.1 
Barevný prostor                                                   sRGB 

Blesk podrobně                        Ano, Automatický mód  
Jednotka ohniskového rozlišení                             Palce 

Uţivatelské zpracování                                   Normální 
Reţim vzdálenosti                                           Vzdálené 
Kvalita komprese                                                 Jemný 

Firmware                                                              D4303 
Reţim ostření                                                      Snímek 

Zvuková poznámka                                                    Ne 
Klíčová slova                                                             Ne 
Digitální podpis                                                          Ne 
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ITCP -  Slouţí k ukládání textových informací do obrazových souborů (např. JPEG 

nebo TIFF). Tento standard byl definován zhruba v roce 1990 jako Information 

Interchange Model (IIM) pro novinářské účely. Textové informace se ukládají v 

definovaném formátu do k tomu určené části souboru.[9] 

Můţeme říci, ţe jde o podobný program jako je exif s tím ţe záleţí na jednotlivci, 

který z daných programů je pro něj přijatelnější, popřípadě se kterým je jiţ zvyklý 

pracovat. 

1.3 Moţnost vyuţití EXIF a klíčových slov v policejní práci 

Zjišťoval jsem tedy moţnost tohoto vyuţití u kriminální policie ČR, obvodního 

oddělení policie ČR, tak i okrajově u dopravní policie ČR v případě pořízení fotografií k 

obrazové dokumentaci jednotlivých událostí. Z mého pohledu tyto informace, které 

poskytuje Exif mají určitou důleţitost.  

Mezi mnoţstvím informací, které nám Exif vypíše je i v neposlední řádě místo pro 

pojem klíčová slova. Co by si člověk mohl představit pod tímto pojmem? Jistě se kaţdému 

z nás stalo, ţe měl mnohdy ve svých souborech sloţky obsahující spousty uloţených 

fotografií a v nich pěkný nepořádek a tudíţ ani pořádně nevěděl, kde kterou fotografii má a 

zrovna tu kterou tak nutně potřeboval, nemohl v potřebnou chvíli najít. V tomto případě se 

vyuţívá dané moţnosti tvorby klíčových slov, které nám mnohdy ušetří mnoho času. 

Princip spočívá v tom, ţe k obrázku přiřadíme klíčové slovo maximálně o délce 64 znaků 

např. voda, zvířata nebo jen pes apod., při dalším pouţití máme zjednodušené vyhled ávání 

právě zadáním tohoto slova. 

Po konzultaci s policisty, jeţ mnohdy také provádějí fotodokumentaci místa činu,  

ale i s odborníky z řad kriminální policie jsem se dozvěděl, ţe ani jedna ze sloţek 

jednotlivých útvarů policie s danými Exif informacemi po pořízení fotografie nadále 

nepracuje a nevyuţívá je především z důvodu zachování autentizace. Fotografiím nejsou 

přiřazována ani klíčová slova. Z jejich pohledu na věc je to nepotřebné a ztráta času.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://cs.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_Interchange_Model&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_Interchange_Model&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_Interchange_Model&action=edit&redlink=1
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1.4 GPS souřadnice a jejich vyuţití ve fotodokumentaci Policie ČR 

Jistě většina z nás jakmile slyší slovo GPS má alespoň obecnou představu o tom co 

se pod tímto slovem skrývá. Myslím si, ţe ale nebude na škodu napsat zde přesnou definici 

slova GPS. 

GPS – (Global Positioning Systém) – Jde o vojenský polohový druţicový systém 

provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, s jehoţ pomocí je moţno 

určit polohu kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí s přesností první desítky metrů. Přesnost 

GPS lze s pouţitím speciálních metod ještě zvýšit aţ na jednotky centimetrů.[9] 

Za zmínku stojí i skutečnost, ţe se v současnosti řeší a plánuje obdoba GPS, která 

nese název Galileo (Globální druţicový polohový systém GNSS), ovšem doposud se jeho 

spuštění oddaluje nejdříve za 5 let, tedy přibliţně na rok 2014. Mimo to, ţe bude převáţně 

z 80% vyuţit v sektoru dopravy, uvádím zde i jen část funkcí toho co by systém měl dále 

umět: 

 přesné měření času  

 přesné určení překáţky na dně řeky 

 inteligentní zemědělství  

 ochrana osob proti kriminalitě  

 přesné určení a opakované  vyhledání lokality vzácných a chráněných rostlin 

nebo ke sledování pohybu zvířat.  

Jak jde vidět technologie se stále vyvíjí a trend doby v sobě skýtá určitou podstatu. 

Doposud bylo moţno fotoaparátem ukládat různá metadata do standardu EXIF, kdy šlo v 

podstatě o doplnění informací samotného obrázku. Jenomţe do EXIFu jdou načíst také jiţ 

zmiňované GPS souřadnice. Zde ovšem nastává problém v tom, ţe na trhu ještě není 

dostatek digitálních fotoaparátu, které by tyto data zaznamenaly do některého 

s pouţívaných standardu. V čem podle mého spočívá velká výhoda GPS souřadnic 

uloţených přímo ve fotografiích je ta, ţe ať vyfotím cokoliv a kdekoliv, nebudu muset po 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_obrany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
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uplynutí určité doby zkoumat, zda byla fotografie pořízena na Lysé, nebo v Krušných 

horách. 

Jestliţe si však myslíte, ţe kdyţ jde technologický vývoj stále kupředu, musí tak 

zákonitě docházet i k modernizaci policie ČR jste na omylu. Není tomu tak a toto 

pozitivum při fotografování se téměř nevyuţívá. Je sice pravda, ţe policie pouţívá 

prostředky na vysoké úrovni. Ale digitální zrcadlovka typu EOS 350D a jiné průměrné 

typy digitálních fotoaparátů, jeţ jsou k tomuto účelu vyuţívány, nemají moţnost číst ze 

svého adapteru GPS souřadnice. Tudíţ u jakéhokoliv snímku pořízeného na místě činu 

nelze pomocí souřadnic získat informace o přesné poloze. 

 Jinak tomu je ovšem u dopravní policie, která při fotografování škodných událostí 

(havárií), vyuţívá GPS navigátor, z něhoţ uvedené souřadnice dále k pořízeným 

fotografiím uloţí. Takové souřadnice pak mají takovouto podobu - 50°1'45"N, 14°24'19"E 

(200 m.n.m.). A kromě fotky, na kterou se policista dívá pomocí výše uvedených souřadnic 

a nadmořské výšky, kde byl záběr vyfocen, můţe po zadání na on- line mapě zhlédnout celé 

okolí a přesné místo škodné události. 
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2 SYSTÉM OBRAZOVÉ DOKUMENTACE POLICIE ČR 

Dnes od samotného obrazového vzniku a vývoje uchovávání a zaznamenávání 

fotografií policie, uplynula řádka let a nutno přiznat, ţe s tím přišlo mnoho nových 

poznatků, nových technologií a celková modernizace techniky. Do roku 2006 policie 

pouţívala více neţ 3.800 psacích strojů. Ano pravda je, ţe mezitím měla nějaké to PC 

různé kvality, kde se pracovalo s T 602, Wordem apod. Hlavně šlo o lokální záleţitosti, 

které neměly ţádné zázemí. Vyhotovovaly se trestní spisy, vţdy ve dvojích vyhotoveních a 

bylo úplně jedno, jestli ten spis měl 40 stran nebo 350 stran.  

 A proto policie v mnohých případech modernizuje své zastaralé metody. Začínají 

se vyuţívat moderní prostředky dobou vyvinuté, aby byla usnadněna práce policistů, 

odborným technikům a došlo k celkovému zjednodušení v celorepublikovém rozsahu. Já 

jsem se tedy zabýval současným systémem pouţívaným PČR.  

Jestliţe policie příjme oznámení o trestném činu či dopravní nehodě, znamená to 

široké spektrum informací písemných i autentických ve formě fotografií, které se v dnešní 

době převáţně zaznamenávají prostřednictvím dat. A tyto data se zpracovávají v tzv. 

systému ETŘ. 

 

2.1 Celorepublikový informační systém ETŘ 

Původně informační systém ETŘ vznikl na Městském ředitelství Brno-město z 

důvodu potřeby vytvořit ucelené prostředí pro vedení jednotného protokolu trestných činů, 

fotodokumentace a přestupků za celé MŘ. V podstatě šlo o vytvoření lepšího 

konceptuálnějšího řešení.  

Proto na konci roku 2003 byly započaty práce právě na novém systému, který by 

měl splňovat kompletní funkcionalitu. Systém ETŘ je tedy dále vyvíjen MŘ Brno, 

spolupracující s OŘ Zlín a to i s vyuţitím podpory Odboru systémového řízení a 

informatiky.  

 Rok 2004 - Zkušebního provoz 



Lukáš Kučera: Informační syst. pro práci s obr. dok. policie 

 

2008/2009  19 
 

 Rok 2005 - Rozhodnutí zařadit do systému i protokol čísel jednacích 

 Rok 2007 - Rozkazem policejního prezidenta zahájen trvalý celoplošný 

provoz u všech útvarů Policie ČR.  

2.2 Hardware a software 

V tomto případě musíme brát ohled na moţnosti vybavenosti jednotlivých 

obvodních oddělení daných krajů. Osobně jsem měl moţnost navštívit nejmenované 

Obvodní oddělení Moravskoslezského kraje.  

Systémové informace jednoho z PC zmiňovaného oddělení: 

HARDWARE – Intel ® Celeron ™ CPU - 1100 MHz, PD- 10GB, 525MB RAM, 

                          Graf.karta - ATI TECHNOLOGIES Inc. RAGE PIM Mobiliti             

AGP 2x 

                             Síťový adapter – Realtek RTL 8139 (A) PCI Fast ETHERNET 

ADAPTER 

                             Disková jednotka – Maxtor 2F020L0 

SOFTWARE –     Microsoft Windows 2000  

                             5.00. 2195, Servis pack 4 

Jestliţe se podíváme na tyto systémové informace kaţdý z nás si jistě řekne:“Toto 

je velmi zastaralá záleţitost“. Ovšem ETŘ má základ v databázovém serveru, ke kterému 

přistupuje webová aplikace běţící na aplikačním serveru. Přístup uţivatelů k aplikaci se 

uskutečňuje prostřednictvím internetového prohlíţeče (klient/server). Jako databázový 

server je pouţit Microsoft SQL Server, jako aplikační server pak Microsoft Internet 

Information Server. Jestliţe si tedy nainstalujeme internetový prohlíţeč a prohlíţeč 

dokumentů ve formátu RTF. Pak po tomto kroku můţe v IS ETŘ pracovat kaţdý počítač 

připojený do intranetu PČR, pakli-ţe má minimálně operačním systémem Windows 98 či 

novější operační verze, coţ jednotlivé obvodní oddělení splňují.  
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2.3 Charakteristika a popis současného systému ETŘ 

V podstatě jde o vedení protokolů, v nichţ jsou vloţeny spisy. Kaţdý takovýto spis 

vzniká na základě iniciace uţivatele (policisty).  Jestliţe chce policista zadávat jakákoliv 

data do systému je vyzván k zadání ověření uţivatele. Spis je v ETŘ základní pilíř, který 

nám vygeneruje číslo jednací. 

 Policista určí, o jakou jde kvalifikaci: 1. Trestný čin, 2. Přestupek. Na základě toho 

jsou mu přiřazeny objekty. Např. jde-li o trestný čin - datum oznámení, právní 

kvalifikace, popis, místo a datum spáchání, fyzické nebo právnické osoby související se 

skutkem, písemnosti, zajištěné stopy, nalezené věci… Názorné přiblíţení (Obrázek č. 8) 
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Obrázek 8: Uk ázka ETŘ  

Popis obrázku:   

 

Č.1 – Po otevření políčka :  Datum oznámení 

                                             Vývojové stádium 

                                             Stav objasnění 

                                             Škoda 

                                             Jaký trestný čin 

                                             Útvar šetří 

Č. 2 – Toto políčko pod sebou eviduje komu je spis přidělen a na základě toho se 

on jediný do něj dostane. Jediní, kteří mají dále přístup do všech spisů jsou 

kompetentní osoby.(vedoucí OOP, vedoucí SKPV a zástupci) 

Č. 3 – Zde vkládá své připomínky a nedostatky vyšší oprávněná osoba, která jak jiţ 

bylo výše zmíněno má náhled na všechny spisy. Poukazuje zde na to, co ve 

spise chybí a co je třeba doplnit.  

Č. 4 – Vygenerované číslo jednací.  

Č. 5 -  Ukazuje iniciály oprávněného uţivatele zpracovávajícího spis.  
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Tyto vloţené záznamy lze exportovat přímo z prostředí IS ETŘ do dalších 

informačních systémů vyuţívaných ze strany Policie ČR jako je např. IS kriminálně 

sledované události. Přes programové vybavení, jeţ je součástí ETŘ lze dá le exportovat 

záznamy, či ţádosti do IS ETŘ jiných krajských oddělení PČR. Importovat záznamy lze 

také i z dalších systémů, jako je např. evidence dopravních nehod IS EDN, který vyuţívá 

programové vybavení z Lotus Notes (Jde o dynamické a spolehlivé prostředí pro týmovou 

spolupráci.) na zpracování záznamů o dopravních nehodách.[10]  

Při přístupu policisty (uţivatele) anebo jen náhledu spisu je tento přístup 

automaticky importovány do historie. I veškeré prováděné změny na spisu jsou při uloţení 

také zaznamenány a lze tedy dohledat co, kdo, kdy na spisu měnil. 

 Ke kaţdému spisu lze připojit další textové, (obrazové), zvukové a obecně 

jakékoliv další soubory.  

Z mého pohledu je systém na vysoké úrovni ovšem co se týče moderního pojetí i 

zde jsem našel nedostatky, které v určitých případech nejsou optimálním řešením a hlavně 

systém samotné obrazové dokumentace v něm není dostatečně vyřešen. Dokonce se dá 

napsat, ţe i kdyţ je systém ETŘ řeší elektronickou specifikaci celého spisu obrazová 

dokumentace zůstává při starém.  

2.4 Počátky fotografické dokumentace u PČR  

Vyuţití fotografie pro policejní účely se stal později impulsem k zakládání 

rozsáhlejších fotoalb a fotodokumentací. V Praze bylo policejní album zaloţeno jiţ v roce 

1895. Počátky systematického vyuţívání fotografie pro potřebu dokumentace se datují 

kolem roku 1925, kdy byla u zvláštního četnického oddělení zřízena oficiální sbírka 

fotografií. O činnosti tohoto oddělení svědčí skutečnost, ţe v letech 1925- 1927 zpracovalo 

10 252 snímků, 1 688 reprodukcí a 296 diapozitivů, coţ při nedokonalém technickém 

vybavení nebylo málo.  

S narůstajícím počtem fotografií v policejních sbírkách nastala nutnost vytvoření 

jednotného systému sbírek, jeţ by umoţňoval ve sbírce snadnou orientaci, bez ohledu na 

počet fotografií v ní zařazených. Do těchto sbírek byly zařazovány fotografie zločinců 

obojího pohlaví, neznámých osob a mrtvol.  
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V roce 1929 došlo ke zřízení Všeobecné kriminální ústředny u policejního 

ředitelství v Praze, do které se zasílaly fotografie zločinců. Toto vše bylo řazeno abecedně 

do kartotéky, ovšem fotografie zůstávaly i na jednotlivých tzv. četnických stanicích, kde 

byly vedeny centrálních sbírkách.[2]   

2.5 Jaké metody a postupy souvisejí s pořízením fotografie policistou 
na místě činu 

Rozsáhlé vyuţití fotografie je dáno řadou nesporných předností fotografických 

metod. Na rozdíl od jiných metod vyuţívaných policií, dovolují fotografické metody 

s vysokou přesností úplně a názorně zafixovat např. situaci na místě události. 

Dokumentační kriminalistická fotografie fixuje fakta viditelná pouhým okem a je 

významnou součástí dokumentace z místa činu.  

Pro úspěšný postup ve vyšetřování mohou mít význam jen takové pořízené snímky, 

které dostatečně znázorňují skutečnost, proto musí být snímek dokonalý i po technické 

stránce a znázorňovat všechny detaily fotografované situace na místě činu. V praxi to 

znamená, ţe fotografie musí být dostatečně ostré a celkově kvalitní, objekt jeţ je 

fotografován musí být dostatečně osvětlen. Musíme mít totiţ na mysli, ţe to co policista 

zachytí slovně při ohledání, nemusí být vţdy přesné, ale kriminalistická fotografie vţdy 

zachytí skutečnou realitu.  

Postup při fotografování místa činu se řídí vţdy konkrétními podmínkami na 

konkrétním místě činu, tudíţ přesný návod neexistuje. Ovšem můţeme hovořit o fázích 

fotografování. 

 Předběţné fotografování místa činu – Jde o zachycení celkové situace po 

příchodu na místo činu.  

 Fotografování v průběhu ohledání – Jde o fotografování jednotlivých 

částí a úseků důleţitých pro další vyšetřování.  

 Fotografování po ohledání – Jde o opětovné fotografování celého místa 

činu ze stejných výchozích míst.  

Základní druhy dokumentačních fotografií:  
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 Orientační – Zobrazují místo vyšetřované události i s prostředím, které ho 

obklopuje, aby se později mohlo toto místo jednoznačně určit.  

 Celkové situační –  Zachycují z různých úhlů původní situaci ve chvíli, neţ 

kriminalisté zahájí ohledání, při němţ se původní stav poruší.  

 Polodetailní – Ukazují v dostatečném měřítku nejdůleţitější části a detaily 

místa činu společně s objekty, které je bezprostředně obklopují.  

 Detailní – Zaznamenávají různé stopy (otisky prstů, obuvi, nástrojů, 

výstřelů apod.) izolovaně od jejich okolí. 

 Celkové přehledné – Obsahově jsou shodné s celkovou situační fotografií, 

ale zde uţ jsou důleţité předměty označeny čísly (Obrázek č. 9). 

 Panoramatické – Pořizují se u rozlehlého objektu či prostoru. Postupně se 

fotografují jednotlivé časti, přičemţ hranice snímků se musí překrývat v tzv. 

vlícovacích bodech. Pomocí nich se pak sestavují do jediného obrazu.  

Správně vyhotovené kriminalistické fotografie z místa činu plní úkoly ilustrace, 

prověrky, pátrací pomůcky nebo samotného důkazu. Asi jedinou nevýhodou 

fotografického znázornění je to, ţe snímek je pouze rovinným útvarem a tudíţ nemůţe 

hodnověrně zobrazit trojrozměrný prostor. Takto zhotovená fotografie se řadí podle 

postupu fotografování na místě činu od fotografií orientačních a přehledných, přes 

fotografie polodetailní aţ ke snímkům detailním. V tomto pořadí se vlepují do 

fotodokumentace daného spisu, kde jsou popsány vţdy pod snímkem a to co nejpřesněji a 

posléze se celý spis zakládá.[1].   
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Obrázek 9: Uk ázka přehledné fotografie 

Zdroj: Dok. Policie 

2.6 Kompletní postup práce policisty z místa činu aţ po práci 

kriminalistického technika s obrazovou dokumentací 

Po přijetí oznámení, většinou přes operačního, který od operátora, toto oznámení 

přijímal, dostane policista jméno a přibliţnou adresu, kde se místo činu nachází. Po 

příjezdu se zjišťují prvotní informace o situaci na místě činu, a pokud je třeba volá se na 

místo kriminalistický technik. Do doby neţ přijede technik se zajišťuje místo činu (šetření 

v okolí MČ, příprava protokolu o ohledání místa činu cca 2 listy, výslech svědků apod.). 

Jestliţe nejde o závaţný trestný čin a kriminalistický technik z operativních důvodů 

nestihá, policista (zpracovatel) můţe provést ohledání místa činu sám. V tomto případě 

policista (zpracovatel) provádí fotodokumentaci místa činu obyčejným digitálním 

fotoaparátem Fujifilm finepix A850 black. Vlastnosti tohoto fotoaparátu - CCD snímač 

CCD 1/2,5 palce, Efekt. obr. rozlišení 8.1, Objektiv Optický zoom Fujinon 3x, Optický 

zoom 3.0, Digitální zoom 5.1, Interní paměť cca 24 MB. 

V případě závaţného trestného činu, kriminalistický technik – zajišťuje na místě 

činu stopy, ohledává a provádí potřebnou fotodokumentaci místa činu většinou 

zrcadlovkou Canon EOS 350D. Krátká specifikace Canon EOS 350D - je fotoaparát s 

extrémně nízkým šumem. CMOS snímačem s rozlišením 8,0 megap ixelů. Zpracování dat 

ve fotoaparátu zajišťuje obrazový procesor DIGIC II. Model je schopen zhotovit 3 snímky 

souvislého fotografování za sekundu ve sledu 14 snímků, je vybaven rozhraním USB 2.0 
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Hi-Speed, umoţňuje současný zápis ve formátech RAW a Large JPEG a k fotografování je 

připraven za 0,2 sekundy po zapnutí.[13]  

Policista (zpracovatel) píše na místě protokol o ohledání místa činu (ručně). 

Policista po provedení všech potřebných úkonů odjíţdí na OOP, kde zadává nahromaděné 

informace prostřednictvím dat do ETŘ. Fotoaparát s fotografiemi se předává osobě, která 

má kompetence k tomu na OOP tyto fotografie vkládat do PC – tyto fotografie jsou pro 

policistu (zpracovatele) pouze orientační. Ty data, která byla zadána do ETŘ musí být také 

vyhotovena i v papírové podobě coţ bývá i 40 listů papíru (potvrzení o oznámení 2x, pro 

státní zastupitelství Úřední záznam o zahájení úkonů trestního řízení 2x, svodka 1x atd..) + 

vloţená fotodokumentace, která má ovšem jen papírovou podobu.  

A zde přichází na řadu opět kriminalistický technik. Pakliţe má kriminalistický 

technik pečlivě zdokumentováno vše potřebné z místa činu, je po jeho příjezdu dalším 

úkolem toto vše sjednotit (od získaných stop aţ po obrazovou dokumentaci) do podoby 

vhodné k dalšímu zpracování. Co se týče parametrů a kvality softwaru a hardwaru je 

pouţíváno běţné PC (uvedeno v kap.- 2.2 Hardware a Software).  

Jeho následný postup se zpracováním obrazové dokumentace spočívá v připojení 

digitálního fotoaparátu značky EOS 350D s nahromaděnými obrazovými daty přes USB 

kabel ke svému PC. Následně si vytvoří sloţku, kde vloţí pořízené obrazové data 

(fotografie) podle č. jednacího. Po nataţení obrazových dat pořízených z místa činu, 

technik kopii sloţky zasílá k uloţení na centrální PC s vysokou kapacitou aţ 300GB 

harddisku určeného jen pro archivaci, jeţ se nachází na TOKP.  

Poté technik vybere jen ty fotografie, jeţ jsou vhodné k následnému pouţití a bez 

jakýchkoliv úprav a to z důvodu autentizace tyto vybrané fotografie uloţené na CD pak 

odešle ke zpracování do fotolabu. Po doručení vyhotovených fotografií ve formátu 9x13 se 

fotografie vlepují do fotodokumentace s informativním popisem, jeţ umístěn pod 

vylepenou fotografií. Následně je tato sloţka s pořízenou fotodokumentací vloţena do 

spisu. Kaţdý tento spis má své číslo jednací (MRBM-77/TČ-20-2008). 

Fotodokumentace se ke spisu nemusí přikládat v případě obecné kriminality, ovšem 

u závaţné trestné činnosti se přikládá vţdy.  
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3 POŢADAVKY NA VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

OBRAZOVÉ DOKUMENTACE 

Technologie se stále vyvíjí a proto je nutné inovovat i u policie, protoţe je to státní 

instituce s velmi důleţitým charakterem. Kaţdý z nás si jistě uvědomuje, ţe PC budou stále 

více vyuţívány v širokém pojetí oblastí neţ dnes.  

Právě jiţ širokým rozvojem spektra digitálních technologií přichází doba, kdy 

kriminalistický technik nebude dokola vlepovat do spisu stovky fotografií nebo kopírovat 

videozáznamy z místa činu. Vše se bude nacházet v digitální podobě. Bude stačit si pak 

vloţit DVD do svého počítače a záznamy z místa činu si budeme prohlíţet na obrazovce.  

Ovšem toto je zatím jakási vize, které jistě do budoucna bude reálná ovšem zatím je 

obrazová dokumentace v mnohých případech nedokonalá a pracovní postup má i mnoţství 

nedostatků, vezmeme-li to z pohledu vyuţití moderních technologií. 

3.1 Nedostatky systému obrazové dokumentace a pracovních 
postupů při pořizování fotografií do obrazové dokumentace 

Blíţe jsem se tedy zaměřil na nedostatky při postupech v pořízení a zpracování 

obrazové dokumentace PČR v Moravskoslezském kraji. A na základě mých dosavadních 

poznatků je zde v jednotlivých bodech uvádím.  

 Při fotografování místa činu není vyuţíváno GPS. 

 Nevyuţívají se EXIF informace a ani klíčová slova k pořízeným 

fotografiím. 

 Není vyuţíván ţádný grafický program pro zprávu fotografií. 

 Není vytvořeno archivační CD vytvořené obrazové dokumentace  

Ovšem podle mého je největší nedostatek právě v systému! Oproti ETŘ v podstatě 

samotný systém obrazové dokumentace chybí. Jde totiţ jen o jakýsi postup vkládání 

pořízených fotografií do počítače, vybrání fotografií, dále pak u kriminalistických techniků 

ruční vlepení a následné odeslání papírové sloţky s vlepenými fotografiemi policistovi 
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(zpracovateli). V případě zavedení elektronického systému obrazové dokumentace, jenţ 

níţe popisuji, by bylo zapotřebí řešit tyto jednotlivé body.  

 Není dostatečně vyřešena elektronická archivace  

 Propojení registrů státní správy 

 Mezinárodní výměna obrazových dat 

 Propojení systému obrazové dokumentace s justicí i státním zastupitelstvím  

3.2 Optimalizace pracovních postupů s vyuţitím moderních 
prostředků při pořízení fotografie a práci s obrazovou 

dokumentací 

Jako první se tedy budu zabývat nedostatkem, jenţ je nevyuţívání GPS souřadnic 

k pořízené fotografii. Pokud je zde moţnost díky tomuto systému lokalizovat přesnou 

zeměpisnou polohu kde se fotograf nacházel a v našem případě také i místa činu, proč toho 

nevyuţít. 

 A protoţe kriminalističtí technici PČR ve větší míře pouţívá zrcadlové fotoaparáty 

(tzv. zrcadlovky) jenţ doposud neumí přiřadit k fotografii GPS souřadnice z místa události, 

navrhuji:  

1) Využití přenosného GPS 

Na trhu je jistě široká škála přenosných modulů. Já jsem z tohoto mnoţství tedy 

vybral pouţití GPS-CS1, kdy bylo vhodné, aby kriminalistický technik při dokumentování 

místa činu měl toto zařízení u sebe. Tento přijímač Sony GPS-CS1 umoţňuje automatický 

zaznamenat polohu a já jej vybral hlavně pro jeho jednoduchost. Stačí, kdyţ jej 

kriminalistický technik zapne na místě činu a o nic víc se nestará.  

Kvádr s téměř trojúhelníkovou podstavou má rozměry 87 × 36 ×  36 mm. Bez 

baterie váţí 55 g.[6] Jeho zprovoznění je velice snadné, po vloţení tuţkové baterie je plně 

funkční. Samotná výdrţ je poměrně dobrá udává se aţ 13h. Má konektor mini USB- 

snadno se propojí s počítačem, kde se ukáţe jako další pevný disk. Sám o sobě má  
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kapacitu 31 MB.[6] Toto se jistě zdá málo, ovšem kriminalistický technik na místo činu 

dorazí autem a fotí pouze místo činu a jeho okolí, tudíţ tato paměť bohatě postačí.  

Jeho výhodou je také jednoduché ovládání, zapne se tlačítkem. Dlouhé podrţení jej 

vypne, krátké kdyţ je zapnuté ukáţe stav baterie. Podle barvy a způsobu blikání kontrolky 

se dá přibliţně odhadnout zbývající část energie v baterii. Druhá kontrolka dokáţe sdělit, 

ţe paměť je plná, a poslední prozradí stav GPS přijímače. Kdyţ během dvou sekund blikne 

jen jednou, pomalu, tak zaznamenává polohu. Při dvou bliknutí se teprve chytá k 

satelitům.[6]  

 Je třeba mít však neustále na paměti, ţe spojení GPS modulu s fotoaparátem 

zaznamená pouze polohu fotografa, nikoliv fotografovaného předmětu nebo místa. Ale je 

dostatečným optimálním řešením právě z pohledu k vyuţívání GPS souřadnic.  

Dále navrhuji pro zefektivnění práce policistům na OOP: 

2) Využití fotoaparátu Ricoh 500SE 

Proč právě tento fotoaparát? Jednoduše právě proto, ţe je připraven pro GPS. 

Připojení GPS je řešeno pomocí technologie Bluetooth, která je jiţ integrována ve 

fotoaparátu. Fotoaparát navíc obsahuje ještě bezdrátový modul Wi-Fi pro stahování 

fotografií do notebooku.  

Ricoh Caplio 500SE - CCD snímače s rozlišením 8,10 MPix a úhlopříčkou 1/1,8". 

Rozlišení snímků při ukládání aţ 3264 x 2448 bodů. Citlivost můţeme nastavit na ISO 64, 

100, 200, 400, 800 a 1600. Kromě fotografování lze zaznamenávat také video sekvence a 

to s rozlišením 320 x 240, nebo 160 x 120 bodů, s frekvencí snímkování 30 

snímků/sekundu. Ohniskové vzdálenost od 5,8 mm do 17,4 mm. Expozice se pohybuje od 

1/2000 do 1s.[14] 

Data z fotoaparátu se dají sdílet jak prostřednictvím Bluetooth rozhraní (třída 2, 

profily BIP, OPP, SPP), tak i přes Wi-Fi (podporován je zde standard IEEE 802.11b/g, 

zabezpečení WEP 64/128 bit). Přístroj obsahuje také zabudovaný GPS modul, díky němuţ 

lze určit přesnou lokalizaci. Na základě softwarové aplikace, si uţivatel bude moci vytvořit 
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mapu, a GPS funkce se pak jiţ postará o správné řazení snímků podle času a místa 

vytvoření.[14] 

Tento zajímavý přístroj by tak mohl nahradit stávající fotoaparát, který vyuţívá ke 

své práci policista (zpracovatel). Právě díky bezdrátovým technologiím a podpoře GPS by 

se mu mohl tento přístroj stát uţitečným pomocníkem a zjednodušit orientaci mezi 

dokumentačními fotografiemi. Myslím si, ţe své klady má i vyuţití Wi-Fi se spojením 

pouţití notebooku na místě činu.(Policista by si mohl své poznámky a protokoly sepisovat 

přímo do Pc, které jsou doposud psány ručně na papír). 

 U odborníků (kriminalistický technik) z řad kriminální policie potřebují ke své 

práci jen přístroje na profesionální úrovni.  Z toho důvodu jsem tento typ nenavrhl k práci 

kriminalistickým technikům, protoţe z profesionálního charakteru by se v těchto sloţkách 

neuchytil.  

3) Využití grafického programu  

Proč vyuţívat jakýkoliv grafický program? Takový program je nástrojem, který 

bezpečně provede uţivatele policistu celým procesem správy a zpracování digitálních 

fotografií. Jde o jakési univerzální řešení (vše v jednom). V tomto případě by mohl urychlit 

proces při postupu práce s obrazovými daty na jednotlivých OOP. 

Jistě je celá škála grafických programů pro zmiňovanou správu fotografií. Já jsem 

vybral Zoner Photo Studio 11 Professional, který mě zaujal svým uţivatelským rozhraním 

a poskytnutím uţivatelům mimořádný komfort při práci.  

Zde uvádím jen zlomek funkcí: 

 Podpora vícejádrových procesorů  

 Organizace snímků 

 Přímá podpora RAW formátů 

 GPS informace  

 Přímé vypalování CD/DVD 
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Nejenţe by tímto programem došlo k efektivnějšímu zpracování pořízených 

fotografií a následné kvalitnější správě obrazové dokumentace OOP, ale uţivatel 

(policista) můţe vyuţít i vizuálního přiřazení GPS a následně si můţe také přímo určit 

(přesněji řečeno odečíst) GPS údaje v aplikaci Google Earth v propojení s Google Maps 

.(Obrázek č.10 a č.11) a práci s EXIF informacemi a klíčovými slovy, doposud 

nevyuţívanými. 

 

              Obrázek 10: Uk ázka zpracování zeměpisných souřadnic v programu ZPS 11  

 

             Obrázek 11: Moţnost prohlíţet pomocí aplikace Google Earth místo pořízení fotografie  

Zdroj: Zoner.cz 
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Zadávání klíčových slov fotografiím. Mnozí ani pořádně nevědí, co se pod tímto 

spojením slov skrývá, ale pro pochopení, se toto spojení slov dá také definovat jako 

dokonalá orientace ve svých obrazových záznamech. Princip je jednoduchý - Klíčová slova 

k obrázkům je moţné přiřazovat kolonkou Informace | Hromadné přiřazení informací, 

nebo pomocí panelu klíčových slov v Průzkumníku ZPS 11 professional. Policista si 

s přehledem zorganizujte svá klíčová slova do kategorií. Jedna z moţností, ovšem to uţ 

záleţí na uţivateli, je také přiřazení barevných značek, kdy uţivatel pomocí těchto značek 

můţe získat přehled o skupinách snímků(Obrázek č.12). A pak uţ stačí jednoduše zadat 

název klíčového slova a program vyhledá všechny fotografie, kterým je policista přiřadil. 

 

                Obrázek 12: Ukázka záznamu klíčových slov v ZPS 11 professional  

   Zdroj: Zoner.cz 

 Významný prvek při správě fotografií, coţ by nemělo být opomíjeno při práci 

s obrazovými daty jsou EXIF informace. Jestliţe chce mít policista opravdu dokonalou 

digitální archivaci obrazových dat ve svém PC, tak právě tyto informace jsou 

nepostradatelnou součástí jak při vyhledávání tak při filtrování fotografií v ZPS 11  

professional navíc při všech operacích tyto data zachovává.  
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Tento program lze vyuţít na jednotlivých OOP, kde doposud není vyuţit ţádný 

grafický program. Vyřeší problém správy fotografií týkajících se méně závaţné trestné 

činnosti (obecné kriminality) a policista si osvojí zacházení s metadaty fotografie. Tyto 

fotografie nejsou přikládány ke spisu, nebudou muset být vedeny v systému obrazové 

dokumentace a dokonce není kladen tak vysoký důraz na zachování autentizace.  Mají 

opravdu jen orientační povahu. Ale je důleţité jednotlivé pořízené fotografie třídit, mít 

ve sloţkách obsahujících obrazové informace pořádek a tím i dokonalou orientaci a 

v neposlední řadě i archivaci.  

4) Archivační CD 

Na jednotlivých odděleních jak OOP tak i TSKP je sice centrální záloha 

obrazových dat, samotné CD s vytvořenou fotodokumentací se však nezakládá. Uvádím to 

zde jako nedostatečný postup práce. A to v případě jakékoliv neţádoucí ztráty centrálních 

dat. Vytvoření registrů CD je určitě kladným přínosem pro jednotlivá oddělení.  

3.3 Návrh systému obrazové dokumentace (ESOD) 

V dnešní době se stává standardem pouţití digitální formy obrazové dokumentace. 

Softwarové nástroje umoţňují moţnosti, které byly doposud jen obtíţně či vůbec 

dosaţitelné. Proto jsem vytvořil návrh elektronické komunikace (Obrázek č.13) systému 

obrazové dokumentace. V praxi by pouţití systému elektronizace obrazové dokumentace 

umoţnila rychlejší přístup k datům a práci s nimi a také velmi důleţitou propojitelnost 

mezi jednotlivými státními sloţkami dosud nepropojenými.  

 

                Obrázek 13: Návrh elektronizace Obrazové dokumentace  
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 Popis obrázku a jeho princip: 

TSKP – Teritoriální skupina kriminální policie  

OOP – Obvodní oddělení policie 

J ČR – Justice České republiky 

SZ – Státní zastupitelství 

CROD – Centrální registr obrazové dokumentace  

Jednotlivé oddělení mezi sebou komunikují prostřednictvím intranetu PČR. Jestliţe 

jsou zpracovány veškeré kroky v nabídce systému obrazové dokumentace (Obrázek č.14) a 

je kompletní, jsou tyto obrazová data zaslána pod číslem jednacím a to buď od OOP a nebo 

TSKP na centrální registr obrazové dokumentace, tento je také přístupný prostřednictvím 

intranetu PČR pro ostatní sloţky J ČR a SZ. Ovšem z důvodů zachování bezpečnosti dat 

mají přístup na základě vepsání uţivatelského jména a přístupového hesla. Kde mohou 

vyhledat potřebnou fotodokumentaci na základě vepsání čísla jednacího anebo také  podle 

příslušného oddělení kde byla obrazová dokumentace zpracována.  

 

              Obrázek 14: Grafické znázornění nabídk y systému ES OD  
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 Popis obrázku 

SP – Start programu 

SOD – Sloţka obrazové dokumentace >> 1) PČJ – Přiřadí č. j. 

                                                                   2) CA – Celé album 

                                                                                 3) JF – Jednotlivé fotografie 

                                                                          4) PF – Přidat fotografie  

                       NOD – Nová obrazová dokumentace  

                       NPČJ – Najít příslušné č. j.                  >> 1) TO – Toto oddělení 

                                                                       2) Jiné – Jiná oddělení 

3.4 Vzhled systému obrazové dokumentace (ESOD) 

ESOD je systém, který by měl pomoci jednoduše a rychle nejenom vytvořit 

obrazovou dokumentaci, ale hlavně udrţovat potřebná vloţená data, která mohou být 

přístupna, nejen jednotlivým oddělením mezi sebou, ale také i úřadu stá tního zastupitelství 

či justici ČR (soudcům). A proto by měl být systém visuelně přehledný, tudíţ jsem se 

zaměřil na to, aby se běţný uţivatel cítil v prostředí systému obrazové dokumentace 

přirozeně a mohl se v něm bez větších problémů orientovat. Náhled systému (Obrázek č. 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). 

 

                 Obrázek 15: Uk ázka způsobu přihlášení uţivatele 
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               Obrázek 16: Uk ázka hlavního obrazu při vstupu do systému  

 

                Obrázek 17: Ukázka obrázku při vkládání čísla jednacího  
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                       Obrázek 18: Uk ázka vloţení alba fotek  

 

                Obrázek 19: Ukázka postupu vkládání fotografií do systému  
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                    Obrázek 20: Uk ázka principu vloţení fotografií  

 

               Obrázek 21: Uk ázka doloţení fotografie k jiţ vytvořené dokumentaci  
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                    Obrázek 22: Uk ázka vyhledání vzniklé dokumentace  

 

                 Obrázek 23: Uk ázka druhé moţnosti vyhledání v systému  
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             Obrázek 24: Ukázka celkového náhledu na vytvořenou obrazovou dokumentaci 

3.5 Popis a princip sytému ESOD 

Systém je v češtině. Tento systém je koncipován podobně jako systém ETŘ. Jeho 

funkce je evidovat pod čísly jednacími obrazová data trestné činnosti. Přístup klientů 

(uţivatelů) k aplikaci se uskutečňuje prostřednictvím internetového prohlíţeče. Uţivatel je 

ověřován na základě uţivatelského jména a hesla a dalšími parametry určující povolení 

přístupu jako jsou IP adresa klientského počítače, kdy je povolen přístup pouze z firemní 

sítě – v tomto případě jde o intranet PČR. Uţivatel je připojen do té doby, dokud sám 

nevyţádá odhlášení a dokud trvá síťové připojení mezi uţivatelem a serverem.  

Po připojení si policista vybere poţadovaný úkon, který vybere z uvedené hlavní 

nabídky. Otevřením okénka s názvem „zaloţ sloţku obrazové dokumentace“ má moţnost 

provést výběr z několika podtitulů - viz popis obrázku č. 14. Pokud chce jen vyhledat 

potřebnou dokumentaci, tuto akci muţe provést dvěma moţnostmi vyhledávání. Buď 

pomocí čísla jednacího, nebo zadáním čísla jednacího zároveň s názvem oddělení.  

Uţivatel má také moţnost zhlédnout i závěrečnou podobu jeho zhotovené obrazové 

dokumentace v okénku „nová obrazová dokumentace“. Jestliţe se tedy uţivatel rozhodne 

vloţit do systému novou obrazovou dokumentaci, princip spočívá v tom, ţe po otevření 

okénka „přiřaď číslo jednací“ do otevřeného formuláře vepíše informace daného 
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přestupku, nebo trestného činu, které uloţí a pokračuje na okénko „celé album“ anebo 

„jednotlivé fotografie“. Vybere jednu z moţností a pokud se jednalo o obecnou kriminalitu 

fotografie byly vloţeny do sloţky v grafickém programu ZPS 11 či jiným způsobem a 

v tomto případě jsou vloţeny jako celé album a není s nimi dále pracováno, jelikoţ nemají 

takovou důleţitost. Druhá moţnost je pak vloţení jednotlivých fotografií, coţ uţ se týká 

závaţné trestné činnosti. Zobrazí se formulář, kde uţivatel uvede potřebná data 

k fotografiím a okénkem „jdi na fotografie“ se zobrazí druhý formulář, kde jsou vkládány 

fotografie a jsou detailně popisovány.  
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ZÁVĚR 

Digitální obrazová dokumentace a její systém je sloţitý proces, který zahrnuje 

plánování, nákup vhodné techniky, obsluhu, úpravy a nakonec správu dat. Proto je velice 

důleţité vyuţít současné techniky, anebo zařízení, které máme k dispozici, abychom 

předešli nutnému opakování procesu digitalizace v blízké budoucnosti. Samotný vývoj 

výpočetních technologií, bude pokračovat vysokou rychlostí.  

Z toho je zřejmé, ţe za řadu let či desítek let bude technika na takové úrovni, ţe se 

s touto stávající nebude moci ani v nejmenším srovnávat, je však nyní na nás, abychom 

poloţili dostatečně pevný kvalitativní základ, který se s vývojem techniky bude jen 

zvyšovat. 

Mnohdy jsem se osobně setkal s tím, ţe postupy, které jsem povaţoval za správné, 

byly v některém pohledu zvoleny chybně a s nabytými zkušenostmi bych si počínal jinak. 

Proto je nutné před zahájením rozsáhlejšího systému obrazové dokumentace provést 

zkušební testy a vyhodnotit nejlepší postupy a v ţádném případě se nesnaţit proces 

urychlovat, ale naopak důkladně a pečlivě prověřovat funkci celého systému.  

Proto jsem se také snaţil v práci podle stávající situace co nejvěrněji objasnit 

postup práce při daném obrazovém dokumentování a zároveň poukázat na plynoucí 

nedostatky v celém systému. Jsem přesvědčen, ţe realizace bude znamenat nemalé 

finanční náklady, ovšem tato investice se v budoucnu určitě vyplatí.  

Věřím, ţe tato bakalářská práce bude přínosná PČR a zároveň zjednoduší, nebo 

ušetří čas pomocí navrţeného systému státním zástupcům či soudcům, kteří se 

s problematikou systému obrazové dokumentace blíţe seznámí.  
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