
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

 

Revitalizace dohlížecího kamerového systému 

městské policie města Havířov-Šumbark 

 

 

 

 

 

 

Student: Petr Štika 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Termín odevzdání bakalářské práce: 17. 04. 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení: 

 

 „Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně.“ 

 

V Ostravě dne 18. 3. 2015    …………………………..... 

                       Petr Štika 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Tímto bych rád poděkoval vedoucímu práce Ing. Stanislavu Lichorobiecovi, Ph.D. 

za prospěšné rady, vstřícnost a odborné vedení mé bakalářské práce, dále řediteli Městské 

policie v Havířově panu Ing. Bohuslavu Murasovi a komisaři Městské policie panu  

Bc. Vojtěchu Trpálkovi za ochotu a poskytnutí všech potřebných informací.  



ANOTACE 

 ŠTIKA, Petr. Revitalizace dohlížecího kamerového systému městské policie města  

Havířov-Šumbark. Ostrava, 2015. Bakalářská práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí práce  

Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

 Bakalářská práce se zabývá revitalizací a zvýšením účinnosti dohlížecího 

kamerového systému Městské policie Havířov v části Šumbark. V úvodní části je stručné 

seznámení s městem Havířov a popsána prevence kriminality. Dále jsou zde popsány 

základní části kamerového systému a právní předpisy. V závěru práce jsou provedeny 

analýzy rizik a navržena inovativní řešení pro větší efektivnost a účinnost kamerového 

systému. 

Klíčová slova: 

kamera, kamerový systém, prevence kriminality, monitorovací pracoviště, městská policie, 

kamerový bod 

ANNOTATION 

ŠTIKA, Petr. Revitalization supervisory camera system the municipal police city  

Havířov-Šumbark. Ostrava, 2015. Bachelor work. VŠB - Technical University of Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering, Department of Security Services. Supervisor  

Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

Bachelor thesis deals with the revitalization and improving the efficiency of the 

supervisory camera system of the municipal police in Havirov in the area Šumbark.  

The first part is a brief introduction to the city of Havirov and its crime prevention. There 

are also described the main parts of the camera system and legislation. In conclusion, there 

are risk analysis and the innovative solutions designed for greater efficiency  

and effectiveness of the camera system. 

Keywords: 

camera, camera system, criminality prevention, monitoring workplace, city police, camera 

point 



Obsah 

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

2 Rešerše ........................................................................................................................... 3 

3 Město Havířov ............................................................................................................... 5 

3.1 Obecné údaje ........................................................................................................... 5 

3.2 Mobilní služebna městské policie ........................................................................... 8 

3.3 Historie městské policie .......................................................................................... 9 

4 Prevence kriminality .................................................................................................... 11 

4.1 Rozdělení prevence kriminality ............................................................................ 11 

4.2 Prevence kriminality v České republice ................................................................ 13 

4.3 Prevence kriminality v Havířově .......................................................................... 14 

5 Kamerové systémy ....................................................................................................... 16 

5.1 Právní předpisy...................................................................................................... 16 

5.1.1 Právní předpisy městských kamerových systémů ......................................... 18 

5.2 Městské kamerové systémy................................................................................... 19 

5.3 Monitorovací pracoviště ........................................................................................ 20 

5.4 Makety kamer ........................................................................................................ 20 

6 Prvky kamerového systému ......................................................................................... 21 

6.1 Kamery .................................................................................................................. 21 

6.2 Monitory ................................................................................................................ 22 

6.3 Objektivy ............................................................................................................... 23 

6.4 Záznamové zařízení .............................................................................................. 26 

7 Dohlížecí kamerový systém Městské policie Havířov v části Šumbark ...................... 28 

7.1 Současný stav ........................................................................................................ 30 

7.2 Kamery .................................................................................................................. 33 

7.3 Monitorovací pracoviště kamerového systému ..................................................... 34 

7.4 Statistiky městské policie ...................................................................................... 35 

7.5 Ishikawův diagram ................................................................................................ 37 

7.6 Analýza rizik metodou FMEA .............................................................................. 39 

7.6.1 Oblast „Prostředí, pořádané akce a zabezpečení lokality města Havířov  

v části Šumbark“ .......................................................................................................... 40 

7.6.2 Oblast „Trestné činy, silniční provoz a negativní chování“ .......................... 41 



7.6.3 Výsledky analýzy ........................................................................................... 43 

8 Inovativní návrhy ......................................................................................................... 45 

8.1 Nový kamerový bod .............................................................................................. 45 

8.2 Nový kamerový bod 2 ........................................................................................... 46 

8.3 Pravidelná školení ................................................................................................. 47 

8.4 Více mobilních služeben městské policie ............................................................. 48 

9 Závěr ............................................................................................................................ 49 

Seznam použité literatury ................................................................................................ 51 

Seznam obrázků ............................................................................................................... 54 

Seznam grafů ................................................................................................................... 55 

Seznam tabulek ................................................................................................................ 56 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam zkratek 

ČR - Česká republika 

DVD - Digital video disc (digitální video disk) 

DVR - Digital video recording (digitální videorekordér) 

EPS - Elektrická požární signalizace 

EZS - Elektronický zabezpečovací systém 

FMEA - Failure Mode and Effect Analysis (analýza možných vad a jejich následků) 

LCD - Liquid crystal display (displej z tekutých krystalů) 

MKDS - Městský kamerový dohlížecí systém 

MP - Městská policie 

MSMP - Mobilní služebna městské policie 

OOÚ - Ochrana osobních údajů 

PB - Propan-butan 

PČR - Policie České republiky 

RVPPK - Republikový výbor pro prevenci kriminality 

TZV - Tak zvaný 

ÚOOÚ - Úřad pro ochranu osobních údajů 

WC - Water closet (splachovací toaleta) 

ZŠ - Základní škola
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1 Úvod 

 Ve všech místech, kde se nachází malé nebo značné množství osob, může docházet,  

a také často dochází, k přestupkům nebo trestným činům. Těmito místy můžeme označit 

vesnice, města, okresy, ale třeba i celý stát. Může se však jednat i o určité konkrétní místo 

jako je park, údolí, náměstí, jednotlivá pracoviště a jiná veřejná místa. Příčinou kriminality 

na daném území může být vandalismus, spojený s konzumací alkoholu a užíváním 

omamných látek různého druhu. Týká se to hlavně míst poblíž hospod, heren a méně 

frekventovaných úseků. Mezi příčiny dále řadíme rapidní nárůst počtu obyvatel, žijících  

v konkrétních podmínkách. Velký vliv má také nezaměstnanost a sociální problémy 

obyvatel. Řešení těchto situací může být různé, počínaje pokutami, až po vězení. Je třeba 

myslet hlavně na to, jak přestupkům a trestným činům předcházet. Proto společnost 

přistoupila na systém prevence kriminality, který má učinit protiopatření vzniku všech 

negativních činů. Jedním z nejpoužívanějších prvků prevence kriminality jsou kamerové 

systémy. V dnešní době jsou používány snad všemi bezpečnostními složkami a institucemi 

v rámci bezpečnostních opatření. V praxi jsou kamerové systémy využity v mnoha 

směrech, hlavně pro monitorování míst, které jsou vyhodnoceny jako nebezpečné.   

 Hlavním cílem mé bakalářské práce je popsat dohlížecí kamerový systém městské 

policie Havířov v části Šumbark a jeho revitalizaci. Zhodnotit jeho účinnost na základě 

zjištěných informací a statistik přestupků a trestných činů, a poté navrhnout inovativní 

řešení pro odstranění některých nedostatků a jeho následné zlepšení. Vzhledem k tomu, že 

není mnoho literatury na toto téma, věřím, že má bakalářská práce dokáže alespoň částečně 

zaplnit mezeru v této problematice a napomůže tak ostatním pracím dále se věnovat  

a rozvíjet techniku, metody a účinnost dohlížecího kamerového systému v ostatních 

městech. 

 V úvodní části nejprve představím město Havířov a zmíním některé jeho základní 

údaje včetně jeho stručné historie. V této části budu věnovat pozornost také historii 

městské policie (dále jen MP) v Havířově a popíši i mobilní služebnu MP. Nelze 

opomenout i již zmíněnou problematiku a druhy prevence kriminality jak v ČR, tak ve 

městě Havířov. 
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V další části se budu věnovat obecně kamerovým systémům jako takovým. Uvedu 

konkrétní právní předpisy, týkající se problematiky kamerového systému. Dostanu se  

i k samotným městským kamerovým systémům a k jeho částem. Popíšu komponenty 

nezbytně nutné k fungování kamerového systému, jako jsou kamery, objektivy, monitory  

a tak dále.  

 Následující část mé bakalářské práce zahrnuje dohlížecí kamerový systém městské 

policie v Havířově. Stručně popíšu jeho založení a historii. Ve městě Havířov se nachází 

mnoho kamerových systémů, proto jsem se rozhodl, omezit se na danou část Havířova  

a věnovat se dohlížecímu kamerovému systému MP Havířov jen na Šumbarku. Další 

důvod, proč jsem si vybral právě Šumbark je, že jsem tam žil od narození a vím, jak je pro 

tuto část města kamerový systém důležitý. Přiblížím umístění kamerových bodů  

a vysvětlím princip a funkci monitorovacího pracoviště MP. Poté se zaměřím na vybrané 

statistiky přestupků a zhodnotím současný stav. 

 V závěrečné části navrhnu inovativní návrhy a některá opatření ke zlepšení 

dohlížecího kamerového systému MP Havířov v části Šumbark, na základě informací  

a poznatků zjištěných při tvorbě mé bakalářské práce. 
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2 Rešerše 

 Při zpracování mé bakalářské práce pro mě byly největším přínosem tyto zdroje 

informací: 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: III. díl Ostatní zabezpečovací 

systémy. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006. 246 s. ISBN  

80-7251-235-8. 

 Tato literatura se zabývá zabezpečovacími systémy různého druhu, 

zabezpečovacími systémy ochrany automobilů, integrovanou ochranou zboží knihovního 

fondu, elektrickou požární signalizací nebo systémy bezpečnostní kontroly vstupů do 

různých monitorovaných oblastí. Pro své zpracování jsem využil především kapitoly  

o kamerovém systému, jehož součástí jsou kamery, objektivy, záznamy obrazu  

a doplňkové zařízení. 

 KONÍČEK, Tomáš, KŘEČEK, Stanislav, KOCÁBEK, Pavel. Městské 

kamerové dohlížecí systémy. Praha: Tiskárny MV, p.o., 2002. 87 s. ISBN  

80-7312-009-7. 

 Tato kniha je zaměřena především na jednotlivé kroky pořizování kamerového 

systému, počínaje právními předpisy a projektováním, přes výběr, až po uzavření smlouvy 

a samotnou realizaci. Kniha popisuje důkladnou přípravu na provoz kamer a uvádí zde  

i zkušenosti provozovatelů městských dohlížecích kamerových systémů z praxe.  

 ZOUBKOVÁ, Ivana, MOULISOVÁ, Marcela. Kriminologie a prevence 

kriminality. Praha: Armex Publishing s.r.o., 2004. 146 s. ISBN 80-86795-05-5. 

 Toto skriptum veřejnoprávní akademie se zabývá vědou kriminologie. Jsou zde 

uvedeny a vysvětleny pojmy týkající se této problematiky a detailně probrány veškeré 

okolnosti páchání trestného činu. Kniha se mimo jiné také intenzivně věnuje kontrole 

kriminality, jejich vybraným problémům a prevenci kriminality.  
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KONÍČEK, Tomáš, KOCÁBEK, Pavel. Operátor městských kamerových 

systémů. Praha: Armex Publishing s.r.o., 2005. 131 s. ISBN 80-86795-18-7. 

V této publikaci je primárně řešena problematika operátorů kamerových systémů. 

Zaměřuje se na vybrané právní předpisy, ale i vhodné umístění kamer či výběr kamer při 

provozování kamerových systémů v praxi. Zabývá se také objasněním pojmů, jako je 

situační prevence nebo prevence kriminality a její rozdělení.  
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3 Město Havířov 

 Havířov se nachází na jihu průmyslové oblasti mezi Karvinou a Ostravou. V jižní 

části protéká městem řeka Lučina. Havířov hraničí ze severní strany s hornickými středisky 

Petřvald, Karviná a Orlová, ze západní strany s městem Šenov a obcí Václavovice. Město 

je děleno na části: Město, Podlesí, Životice, Šumbark, Bludovice, Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá a Dolní Datyně a od roku 1990 se stalo statutárním městem. Hlavním důvodem 

vzniku města Havířov bylo zajištění bytů a domovů pro pracovníky dolů a hutí v době 

největšího rozvoje průmyslu na Ostravsku a Karvinsku po 2. světové válce. [20]  

 V současné době má Havířov necelých 80 000 obyvatel a jeho rozloha činí 3 200 ha 

v nadmořské výšce kolem 260 metrů. Město má vcelku stálé a mírné klimatické podmínky, 

vhodné pro všechny obyvatele různého věku. Roční teplota se v průměru pohybuje okolo 

8°C a převládají zde větry ze západu až jihozápadu. Nachází se zde tři kulturní domy  

a město se může pochlubit i nově zrekonstruovaným kinocentrem, které se nachází 

v centru města. Ve městě můžeme nalézt také širokou škálu sportovních zázemí - krytý 

bazén, koupaliště a mnoho dalších sportovišť a klubů. Mezi nejznámější patří AZ Havířov, 

hrající v současnosti 1. hokejovou ligu nebo Baník Havířov, hrající extraligovou soutěž ve 

stolním tenise. [20] 

3.1 Obecné údaje 

 Na konci března 2011 proběhlo zatím poslední sčítání lidu s výsledkem 88 569 

obyvatel města Havířov. Avšak podle statistik, zpracovaných městem samotným, 

došlo v posledních čtyřech letech k obrovskému snížení počtu obyvatel a to o víc než  

10 000 osob. Podle oficiálních údajů žije v Havířově v současné době 77 674 obyvatel, 

z toho 10 662 ještě nedovršilo 15 let (viz tabulky 3.1, 3.2, 3.3). 
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TABULKA 3.1: Rozdělení obyvatelstva v rámci ČR [14] 

Počet obyvatel v rámci ČR 

Část ČR k danému dni Počet obyvatel 
Počet obyvatel v  

procentech [%] 

ČR celkem - ke dni sčítání lidu 

23.3. 2011 
10 256 214 100,00% 

Moravskoslezský kraj - ke dni 

sčítání lidu 23.3. 2011 
1 236 028 12,05% 

Havířov - ke dni 23.3. 2011 88 569 0,86% 

 

TABULKA 3.2: Rozdělení obyvatelstva v jednotlivých částech města [14] 

Počet obyvatel na danou část města 

Část města Velikost území 
Počet obyvatel k 

31.12.2014 

Počet obyvatel v 

procentech [%] 

Havířov-Město 642,7 ha 32 787 42,21% 

Bludovice 935,3 ha 2 699 3,47% 

Podlesí * 14 528 18,70% 

Šumbark 379,7 ha 20 241 26,05% 

Prostřední Suchá 595,6 ha 4 826 6,21% 

Životice * 1 275 1,64% 

Dolní Suchá 436,6 ha 783 1,00% 

Dolní Datyně 217,4 ha 535 0,68% 

* Životice a Podlesí nejsou katastrálně vedeny jako samostatné, protože patří pod k.ú. Bludovice 

 

Z následující statistiky lze odvodit, že v průměru je počet obyvatel důchodového 

věku zhruba o 5 % vyšší než počet nezletilých osob do 15 let.  
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TABULKA 3.3: Rozdělení obyvatelstva podle věku [14] 

Počet obyvatel města dle dosaženého věku 

Věk Počet obyvatel města 
Počet obyvatel v procentech 

[%] 

0 - 14 let 10 662 13,78% 

15 - 59 let 52 477 67,83% 

65 let + 14 232 18,39% 

 

Rozdělení obyvatelstva města Havířov dle národnosti bylo provedeno 

při posledním sčítání lidu v březnu 2011 za tehdejšího stavu celkového počtu obyvatel  

(viz tabulka 3.4). Nyní se předpokládá úbytek převážně české, moravské a slovenské 

národnosti, naopak vietnamské a romské národnosti přibylo. Přesto je úbytek obyvatel 

mnohonásobně větší, než nárůst.  

TABULKA 3.4: Rozdělení obyvatelstva podle národnosti z roku 2011 [11] 

Počet obyvatel dle národnosti 

Národnost Celkem obyvatel Obyvatelstvo v % Muži Ženy 

česká 57 112 62,7 26 607 30 505 

moravská 2 483 2,7 1 377 1 106 

slezská 676 0,7 432 244 

slovenská 2 962 3,3 1 570 1 392 

maďarská 194 0,2 89 105 

německá 57 0,1 28 29 

polská 3 716 4,1 1 685 2 031 

romská 41 0,0 18 23 

ruská 44 0,0 8 36 

ukrajinská 52 0,1 25 27 

vietnamská 23 0,0 12 11 

neuvedeno 21 209 23,3 10 817 10 392 
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3.2 Mobilní služebna městské policie 

 V roce 2009 městská policie zakoupila obytný přívěs se vším vnitřním vybavením, 

který původně sloužil jako ložnice pro rekreační účely. Interiér přívěsu byl poté upraven 

tak, aby splňoval požadavky a byl plně funkční pro účely městské policie. [16] Účelem 

koupě mobilní služebny městské policie (dále jen MSMP) byla potřeba stálého 

monitorování určitých míst za daných okolností, dle potřeb. Tímto máme na mysli 

především odlehlá a problematická místa, úseky poblíž sběrných surovin, místa s velkým 

počtem stížností občanů a prostředí, v němž se pravidelně koná nějaká akce (např. Vánoční 

městečko nebo Havířovské slavnosti). Tímto je nad vybranými úseky zajištěn permanentní 

dohled. 

 

        OBRÁZEK 3.1: Mobilní služebna městské policie v Havířově [16]   

Do předělaného přívěsu bylo dodáno vybavení potřebné k monitorování vnitřního  

a hlavně venkovního prostoru a z obytného přívěsu se tak stala dokonalá kancelář. Exteriér 

byl také změněn na mobilní služebnu MP s vnějším nápisem a logem MP Havířov 

(obrázek 3.1). Nechybí zde ani polepy s čísly tísňových linek, na které v případě potřeby 

volat. Mezi další nadstandardní vybavení mobilní služebny MP patří dva kusy 

akumulátorů, sloužících k napájení potřebné výpočetní techniky a počítačů, včetně měniče 

12/220V. Velikou výhodou je solární panel umístěný na střeše přívěsu, který ve 

slunečných dnech akumulátory dobíjí. MSMP má k dispozici benzínový agregát, kterým 

napájí veškeré komponenty a spotřebiče. Pokud je však možnost připojení veřejné sítě, 

není benzínový agregát nutno použít. [16] 

Prostor uvnitř objektu je rozdělen na dvě části. První část je kancelář, ve které je 

umístěna výpočetní technika a kompletní zobrazovací zařízení monitorování kamerového 
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systému. Je zde k dispozici velmi výkonný notebook s tiskárnou, na kterém je nahrána 

dostupná databáze MP pro usnadnění její činnosti a pro rychlou orientaci (obrázek 3.2). 

Nedílnou součástí celé výpočetní techniky jsou venkovní kamery. Po celém obvodu jsou 

umístěny 4 interní kamery, monitorující okolí. Tyto kamery jsou napojeny na EPS  

a slouží hlavně pro ochranu MSMP před její krádeží, vandalstvím či při jejím 

manipulování. K zabezpečení mobilní služebny patří také dvě pohybová čidla a otřesový 

spínač s vedením na pult centralizované ochrany MP a na sirénu v přívěsu. Hlavní je ale 

teleskopická kamera s neprůhledným krytem, která je umístěná na střeše přívěsu. Tato 

kamera obsahuje speciální zdvihací zařízení, které kameru vyzvedne až do výšky 80 metrů 

nad střechu MSMP a tímto zajišťuje dokonalý přehled a kontrolu blízkého okolí. Interní 

kamera disponuje nejmodernějším nastavením, které lze v dnešní době nastavit. Příkladem 

je třeba nastavení zákazu sledování citlivých oblastí nebo narušení soukromí. Záznamy 

všech kamer jsou nepřetržitě ukládány na DVR a jsou zpětně kontrolovány. [16] 

 

OBRÁZEK 3.2: Interiér mobilní služebny městské policie v Havířově [16] 

Druhou část tvoří společenská místnost, která slouží pro odpočinek strážníků  

a pro styk strážníků s občany. Společenskou místnost tvoří vcelku nadstandardní vybavení. 

Je zde plynový sporák, digestoř, lednice, chemické WC, umyvadlo a nechybí tady ani 

dvoustupňová klimatizace. Velkým zdrojem energie v přívěsu je tlaková láhev se 

stlačeným plynem PB, ze kterého lze napájet lednici, plynový sporák a celkové vytápění 

celého MSMP. [16] 

3.3 Historie městské policie 

 Historie sahá až do roku 1991, kdy začal působit v ulicích města tzv. Útvar 

pořádkové služby. Ten se stal počátkem prvotního fungování městské policie. Byl založen 



10 

 

usnesením rady města Havířov a do platnosti poprvé vešel 11. července. Pořádková služba 

spadala pod úřad města, a jelikož ještě neexistoval zákon o obecní policii, nesměli nosit 

střelné zbraně. Byli tak vystrojeni a jen částečně vyzbrojeni. Hlavním cílem jejich založení 

bylo udržovat veřejný pořádek a klid ve městě. Zaměřovali se tedy především na postih 

nepoctivých trhovců, špatné parkování a další menší přestupky, které občané mohli 

spáchat. Zkraje působilo v útvaru pořádkové služby 12 lidí, později se počet rozrostl asi na 

50 zaměstnanců a jednoho velitele. Jejich pravomoce byly omezeny a v rámci bezpečnosti 

občanů a zajištění veřejného pořádku se řídili zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích. [19] 

 V roce 1992 zastupitelstvo města schválilo na základě zákona o obecní policii 

závaznou vyhlášku, čímž byla zřízena Správa městské policie Havířov. Organizační 

struktura městské policie se postupem času měnila a rozvíjela podle potřeb občanů, 

různých změn v zákonech a vyhláškách a také podle složení zastupitelstva města. Z jedné 

služebny se tak rázem staly tři komisariáty působící po celém území Havířova. [19] 

 V současné době je u městské policie zaměstnáno celkem 119 lidí, z toho  

111 schválených strážníků s odbornou způsobilostí a zbylých 8 míst je obsazeno 

administrativními pracovníky. Strážníci MP jsou rozděleni do skupin na pěší hlídky, 

autohlídky, cyklohlídky, psovody, preventisty a pracovníky operačního pracoviště. 

Městská policie má od roku 2009 již zmíněnou mobilní služebnu městské policie, dále 

městský dohlížecí kamerový systém a provozuje i pult centralizované ochrany. Hlavním 

cílem MP v dnešní době je udržovat veřejný pořádek v souladu se zákonem č.553/1991 Sb. 

o obecní policii. Vzhledem ke stoupající kriminalitě ve městě, oproti ostatním městům 

podobné velikosti, se MP snaží přispět k významnému poklesu kriminality ve městě  

a především rozvíjet prevenci. Městská policie úzce spolupracuje s PČR a má své 

opodstatnění i v rámci ochrany osob a majetku obyvatel města. Dále udržuje plynulost 

provozu na pozemních komunikacích, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

upozorňuje na nedostatky fyzické a právnické osoby, odhaluje přestupky a pomáhá 

zajišťovat veřejný pořádek při různých sportovních, kulturních a společenských akcích. Při 

povodních v letech 1997, 2002, 2010 a při krupobití v roce 2000 napomáhali strážníci MP 

při zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku nejen na území Havířova, ale i v okolí 

města. [15, 19] 
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4 Prevence kriminality 

 Prevence kriminality se prezentuje jako snaha o eliminaci trestného činu před jejím 

provedením, při konání nebo jeho pokračováním. Je to už všeobecně známá věc, kterou 

provozuje mnoho organizací a společností se značným dopadem na snížení dokonaných 

trestných činů. 

 Pojem prevence kriminality je v dnešní době vnímán jako seskupení nerepresivních 

sociálních a situačních opatření. Řadíme k nim zvýšení povědomí veřejnosti o  legálních 

metodách ochrany před trestnou činností i pomoc obětem spáchaných trestných činů.  

S prevencí kriminality je úzce spjata prevence dalších sociálně patologických jevů, ve 

kterých se vyskytují i nejzávažnější formy nejrůznějších závislostí. [2] 

Mezi nejhlavnější úkoly prevence kriminality patří: 

 Zvyšování pocitu bezpečí obyvatel spolu s jejich aktivní účastí na snižování všech 

příčin kriminality.  

 Snižování počtu a závažnosti přestupků a trestných činů. 

 Začlenění prevence do programu pro rozvoj obcí. [2] 

4.1 Rozdělení prevence kriminality 

 Prevence kriminality zahrnuje mnoho různých hledisek, podle kterých ji můžeme 

rozdělit. Základní je členění podle cílového objektu na primární prevenci, sekundární 

prevenci a terciární prevenci. 

Primární prevence 

 Tato prevence je zaměřena na širokou veřejnost, od dětí s nejnižším věkem až po 

dospělost. Takže v podstatě na všechny občany. Týká se především výchovných, 

zdravotních, vzdělávacích, osvětových a poradenských programů v širokém rozpětí. Tyto 

programy by měli vést například ke zdravému životnímu stylu, lepšímu využití volného 

času nebo sportovním aktivitám. Základním těžištěm primární prevence by měla být 

hlavně rodina, škola a další místní společenství. [9] 
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Sekundární prevence 

 Sekundární prevence klade důraz hlavně na skupiny, u nichž je větší 

pravděpodobnost, že se stanou pachateli trestných činů nebo jsou nějakým způsobem 

ohroženi jinak. Mám tím na mysli nejrůznější závislosti, jako jsou drogy, alkohol nebo 

gamblerství, ale také etnicita, extremismus, záškodnictví, nezaměstnanost a další. Prevence 

se zaměřuje též na rizikové faktory, které se vyskytují v sociálních vztazích a prostředí, ve 

kterém ohrožené osoby žijí. [9] 

Terciární prevence 

 Je to prevence předcházející kriminální recidivě. Jedná se v podstatě o resocializaci. 

Ta probíhá tím stylem, že recidivistům je poskytnuta pomoc, týkající se získávání 

pracovního uplatnění a bydlení, motivace pro rozvoj vzdělání a získání potřebné 

kvalifikace pro danou činnost nebo rodinným poradenstvím. [9] 

Další možné rozdělení je podle obsahového členění a dělí se na sociální prevenci, 

situační prevenci a prevenci viktimnosti. Týká se pachatelů trestné činnosti, jejich obětí  

a podmínek pro konání protiprávních činností.   

Sociální prevence 

 Představuje aktivity, které ovlivňují socializační proces a aktivity, zaměřené  

na zlepšení ekonomických a společenských podmínek. Ty jsou totiž považovány za 

klíčový zdroj a příčinu páchání trestných činností. Sociální prevence je zaměřena na osobu 

pachatele protiprávního jednání a na modifikaci příčin páchání kriminality. K tomuto lze 

použít nejrůznější opatření, především zaměření na vzdělání, výchovu, rodinu a zdraví. 

Speciálně je zaměřena na sociální vztahy a je prioritní sférou při hledání řešení romské 

otázky. Pod sociální prevenci spadá rovněž prevence závislostí. [9] 

Situační prevence 

 Zaměřuje se přímo na kriminalitu, která je v této situaci chápána jako příležitost  

či motivace. Z toho vychází, že samotné rozhodnutí o spáchání trestného činu je ovlivněno 

různými situačními faktory. Situační prevence vychází ze zkušenosti, že každý trestný čin 

je spáchaný za určitých okolností, v daném čase a na určitých místech. Podstatou této 
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prevence je tedy snaha o zvýšení rizika a námahy při konání protiprávního jednání  

a zároveň snížení užitku z trestné činnosti. Do této oblasti spadá také prevence majetkové 

kriminality, která může přerůst až v rabování či podvody. [9] 

Prevence viktimnosti 

 Prevence viktimnosti se zabývá hlavně bezpečným chováním a psychickou 

připraveností ohrožených osob na danou kriminogenní situaci. V praxi se jedná  

o psychologické, právní, zdravotní a technické poradenství, které probíhá skupinově nebo 

individuálně. Jinými slovy jde o informování obyvatel o způsobu, jak se mají v případě 

ohrožení v dané situaci zachovat. [9] 

4.2 Prevence kriminality v České republice 

 Aby byl systém prevence kriminality vyvážený, žádá provázanost preventivního 

systému se zastoupením nejen situační prevence, ale i dalších projektů sociální prevence, 

projektů určených pro připravenost veřejnosti v rámci  informování o možnostech ochrany 

před trestnou činností a projektů pro pomoc obětem spáchané trestné činnosti. [3]  

V České republice se začal systém prevence kriminality rozvíjet v roce 1989, 

z důvodu velkého nárůstu kriminality, především majetkové trestné činnosti. [3] 

 Tato situace rozpoutala velkou diskusi pracovníků státních orgánů, institucí  

a mnoha dalších odborníků, která měla za následek přijetí usnesení vlády č. 617 ze dne  

3. listopadu 1993 o zřízení meziresortního orgánu, který vytvoří preventivní politiku vlády 

ČR. Dále pak v roce 1994 byl zřízen Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen 

RVPPK) a předsedou výboru byl jmenován ministr vnitra. Členové RVPPK jsou v dnešní 

době zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva financí, Ministerstva 

spravedlnosti, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, 

Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Policejního prezidia, 

Nejvyššího státního zastupitelství, Meziresortní protidrogové komise a Meziresortní 

komise pro záležitosti romské komunity. Hlavní úlohou RVPPK jsou iniciační, 

koordinační a informační práce a zpracování podkladů pro jednání vlády ČR v rámci 

prevence kriminality. Pro podporu měst, které jsou v dnešní době nejvíce zatíženy vysokou 
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mírou kriminality, byl zřízen v roce 1996 státní dotační systém, který spravuje Odbor 

prevence kriminality Ministerstva vnitra. [3] 

V České republice tvoří preventivní systém převážně: 

 Celkový součinnostní program v rámci prevence kriminality, který je 

samosprávnými orgány na místní úrovni realizován v jednotlivých městech. 

 Resortní program prevence kriminality, vycházející z jednotlivých ministerstev. 

 Preventivní a analytické aktivity Policie České republiky, která se podílí na 

přípravě preventivních programů měst. 

 Programy nevládních i všech charitativních organizací. 

 Projekty mimostátních komerčních subjektů - členové poradního sboru pro situační 

prevenci kriminality Ministerstva vnitra (Asociace technických bezpečnostních 

služeb Grémium Alarm, Bankovní asociace, zástupci České asociace pojišťoven, 

Asociace soukromých bezpečnostních služeb a mnoho dalších). [3] 

4.3 Prevence kriminality v Havířově 

 Celá koncepce prevence kriminality v Havířově vychází ze strategie prevence, která 

byla usnesením vlády České republiky schválena a navazuje tak na strategický plán pro 

rozvoj Havířova. Ve městě působí skupina, která se zaměřuje na specifickou oblast  

a jejím úkolem je mapování situace na celém území Havířova, stanovení zásadních priorit, 

nastavení cílů, kterých chtějí dosáhnout, a které povedou ke zlepšení dané situace města. 

V oblasti prevence kriminality působí také středisko volného času Asterix, Městská policie 

Havířov, Policie České republiky a mnoho klubů, ziskových i neziskových organizací.  

[5, 15] 

 Já se zaměřím především na prevenci kriminality, kterou občanům Havířova 

poskytuje městská policie. K tomu, aby se naplnila preventivní funkce městské policie je 

třeba zaměřit systematickou a kvalitní činnost zejména na věkové skupiny jako  

jsou děti předškolního věku, školní děti a mládež, rizikové skupiny mládeže (gambleři, 

drogový a alkoholový experimentátoři…), handicapované osoby, seniory, ale také zájmové 

skupiny dospělých a dětí jako jsou cyklisté, chodci, pejskaři a tak dále. 
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 Z těchto důvodů již v roce 1999 začaly probíhat preventivní besedy strážníků 

městské policie se žáky 1. a 2. tříd základních škol. Pro velký zájem škol byly v roce 2000 

besedy rozšířeny na celý první stupeň základních škol a o rok později i na druhý stupeň. 

V minulosti tyto preventivní besedy vedly dvě preventistky, avšak díky stále stoupajícímu 

zájmu se začali prevencí zabývat další dva strážníci, kteří se specializovali na poslední dva 

ročníky základní školy. V dnešní době je ucelená skupinka strážníků, která se zabývá 

pouze touto problematikou a navštěvují všechny mateřské i základní školy v Havířově. 

Cílem těchto preventivních besed není jen poskytnutí základních informací o práci městské 

policie, ale také seznámení se s její kompetencí, s veškerými přestupky, sankcemi a hlavně 

s bezpečností. Do preventivní činnosti strážníků řadíme také asistenci u dopravních soutěží 

ZŠ, každodenní asistenci u přechodů pro chodce v ranní době příchodu dětí do škol, ale  

i zapojení do preventivního programu „VIA“, který je určen studentům středních škol. 

Výše uvedení strážníci se poté pravidelně zúčastňují pracovních schůzek a seminářů 

preventistů městských policií, aby si navzájem předali své zkušenosti a získávali tak nové 

informace. [5] 

V roce 2002 byl sestaven nový preventivní program s názvem „Dej přednost 

životu“, který zahrnuje další realizované projekty. Patří mezi ně například projekt „Ženy, 

naučte se bránit“. Cílem tohoto projektu je nabytí potřebných vědomostí a dovedností 

v oblasti sebeobrany, ale také používání prostředků ochrany, které vedou ke zvýšení 

bezpečnosti. Všechny tyto projekty jsou bezplatné a pro všechny, některé z nich jsou pouze 

kapacitně omezené. Dalšími vybranými projekty jsou „Stůj, rozhlédni se!“, „Bezpečnost 

pro děti“, „Bezpečné pískoviště“, „(NE)BEZPEČNÝ svět internetu“. K prevenci je 

využíván i radar měření rychlosti nebo termokamera, sloužící k odhalování pachatelů 

trestných činů v neosvětlených částech města a pátrání po pohřešovaných osobách. 

Samostatným a stále rozšiřovaným preventivním projektem je také „Městský kamerový 

dohlížecí systém“. [5] 
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5 Kamerové systémy 

 Kamerové systémy v posledních několika letech zaznamenaly až nevídaný rozvoj. 

Můžeme se s nimi setkat snad ve všech odvětvích bezpečnosti. Používají se na úřadech, 

v nemocnicích, v bankách, na ulicích, v mnoha dalších soukromých firmách a státních 

institucích. Koncem 20. století se kamerové systémy staly nedílnou součástí prevence 

kriminality. 

Kamerové systémy řadíme do skupiny situační prevence neboli technické ochrany  

a je možné je zařadit do technických aplikací s dalšími prvky klasické ochrany, fyzické 

ochrany, režimové ochrany a technické ochrany. Jedná se v podstatě o televizní okruh 

s kamerami, monitory a záznamovým zařízením, jehož obrazový signál je určen nikoli pro 

veřejnost, ale pro menšinu osob zajišťující nějaký vymezený úkol nebo prevenci. [2] 

5.1 Právní předpisy 

 Provozování kamerového systému má hodně možností svého využití. Stejně jako 

jiné země, tak i Česká republika má svůj zákon, který ustanovuje práva a povinnosti 

v provozování kamerového systému. Jedná se o Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a doplnění. Zákon 

upravuje veškerou problematiku, obsahuje souhrn dokumentů a předpisů týkajících se 

kamerového systému. Touto problematikou se zabývá také Úřad pro ochranu osobních 

údajů (dále jen ÚOOÚ).   

 Podle prozkoumaných informací na internetových stránkách jsou vymezena práva  

a povinnosti provozu kamerového systému ve stanovisku č.1/2006. Vyplývá z něj, že 

samotné monitorování fyzických osob nespadá pod zpracování osobních údajů, jak je 

uvedeno v zákoně č. 101/2000 Sb., protože nesplňuje náležité podmínky pro zpracování 

údajů. Aby sledování podléhalo zákonu o zpracování osobních údajů, musel by být 

s kamerovým sledováním zároveň pořízen i záznam. [22]  

 Aby byly informace, uložené v záznamovém zařízení zvukovém či obrazovém, 

považovány za osobní údaje, musí na nich jít přímo nebo nepřímo rozpoznat konkrétní 

fyzickou osobu. To znamená, že informace z těchto záznamů mohou být přímou či 

nepřímou identifikací osoby. Aby byla osoba plně identifikovatelná, musí záznam 
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obsahovat jisté rozpoznávací znaky, na jejichž základě, spolu s dalšími disponibilními 

údaji, lze konkrétně osobu identifikovat. Jedním z těchto znaků je například obličej nebo 

hlas. Zachycenou osobu je pak možno spojit se zachyceným jednáním na snímku. [22] 

 Při provozování záznamu kamerovým systémem je zpracování osobních údajů 

povoleno v následujících případech: 

 Při plnění úkolů, dle ustanovení příslušného zákona, uložených zákonem, například 

Policií České republiky. 

 V případě souhlasu subjektu údajů. V praxi to lze aplikovat jen v omezených 

situacích, kdy je možné jednoznačně určit okruh osob v dosahu kamery. 

 Používání kamerového systému dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů § 5 odst. 2 písmena e) ve znění pozdějších předpisů a změn, kdy subjekt není 

povinen dát souhlas k monitorování. [22] 

Povinnosti, které provozovatel kamerového systému se záznamem musí dodržovat: 

 Kamerový systém je možné používat tehdy, když sledovaného účelu nelze 

dosáhnout jiným způsobem a v žádném případě nesmí kamerový systém 

v nadměrné míře zasahovat do soukromí. Je vyloučeno také užití kamerového 

systému v prostoru, určeném pro soukromé účely jako jsou toalety, sprchy nebo 

šatny. U šaten se však musí jednat o místnost určenou k převlékání.  

 Je nutné předem stanovit specifikaci monitorovaného účelu a předem tak stanovit 

jasný účel, který koresponduje s důležitými zájmy správce. Touto událostí je 

myšlena příkladně ochrana majetku. Záznam z kamerového systému lze použít jen 

tehdy, kdy se prokazatelně jedná o zájmy chráněné správcem. V opačném případě 

jdou záznamy použít jen v situaci, která je nějak významná pro veřejnost, jako 

třeba boj s pouliční kriminalitou. 

 U kamerových systémů se záznamem je třeba si nastavit lhůtu pro uchovávání 

záznamů. Jeho doba by neměla přesahovat několik dní a měl by být dodržen 

maximální limit uchování, potřebný k naplnění účelu provozu kamerového 

systému. Po této době musí být záznam řádně vymazán. Toto neplatí, pokud jde  

o pořizování záznamu policejním orgánem. V případě nějakého bezpečnostního 
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incidentu by měla být data poskytnuta správním orgánům trestného řízení nebo 

soudu.  

 Musí být zajištěna ochrana snímacích zařízení, jejich přenosových cest a datových 

nosičů, na které jsou ukládány záznamy kamerového systému. Jinak by mohlo dojít 

k neoprávněnému zpracování, ke ztrátě, změně nebo k jinému zneužití. 

 Dle § 11 odstavce 5 zákona č. 101/200 Sb. musí být subjekt údajů vhodným  

a dostatečným způsobem informován. Příkladem je nápis nebo informační cedule 

v monitorovaném prostředí. 

 Je zapotřebí garantování dalších práv subjektů, zejména se jedná o právo přístupu 

ke zpracovaným datům nebo také právo na námitky s jejich zpracováním. 

 Zpracované osobní údaje musí být řádně zaregistrovány na Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, s výjimkou uplatnění zvláštních práv a povinností, která 

jednoznačně vyplývají ze zvláštního zákona. [22] 

5.1.1 Právní předpisy městských kamerových systémů 

 Veškeré povinnosti, kterými se musí provozovatel městského kamerového systému 

řídit, upravuje zákon o ochraně osobních údajů a další stanoviska vydaná ÚOOÚ. 

V souvislosti s ochranou osobních údajů, pak problém nespočívá v právních normách  

a informovanosti, jak zajistit ochranu, ale v neznalosti těchto východisek nebo jejich 

opomíjení. Jedná se o následující povinnosti: [21] 

 Stanovení účelu zpracování potřebných osobních údajů získaných pomocí 

kamerového systému. 

 Povinnost registrace provozování kamerového systému a zpracování osobních 

údajů na úřadu. V případě provozování dalších systémů, které osobní údaje 

zaznamenávají, ukládají nebo jinak zpracovávají, se tato povinnosti vztahuje i na 

ně. Výjimkou je provozování umožněné na základě zvláštních zákonů, jako je 

zákon o ochraně utajovaných informací, zákon o Policii ČR, zákon o obecní policii 

a zákon o prevenci závažných havárií. 

 Doba, po kterou jsou data archivována, nesmí být nepřiměřená účelu jeho 

zpracování. V registraci o zpracování osobních údajů u úřadu musí tato doba být 

řádně odůvodněna, jinak muže být registrace úřadem zamítnuta.  
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 Všechny osoby, mající přístup ke zpracovaným údajům, musí být seznámeny 

s požadavky ochrany osobních údajů (dále jen OOÚ) kamerového systému a se 

sankcemi za porušení této povinnosti. S těmito požadavky se lze seznámit 

prostřednictvím školení nebo bezpečnostní směrnice o ochraně osobních údajů. 

 Povinnost informovat všechny další osoby, které mají přístup ke zpracovaným 

záznamům, o ochraně osobních údajů a následcích při neoprávněném manipulování 

nebo jiném zneužití. 

 Povinnost informovat také všechny občany pohybující se ve střeženém prostoru  

o monitorování kamerovým systémem. V praxi je to možné řešit formou textového 

piktogramu nebo výstražné tabulky.  

 Povinnost každého provozovatele kamerového systému se zpracováním osobních 

údajů je vést řádnou dokumentaci o způsobu, jakým je plně zajištěna ochrana 

osobních údajů. Příkladem je bezpečnostní směrnice OOÚ u kamerových systémů. 

[21]  

V případě, že není splněn jakýkoli bod z výše uvedených povinností, je nutné dané 

nedostatky neprodleně odstranit, neboť může být v případě kontroly ÚOOÚ mimo jiné 

udělena pokuta ve výši až 10 milionů korun. [21] 

5.2 Městské kamerové systémy 

 V obcích nebo městech se můžeme s kamerovými systémy setkat v mnoha různých 

situacích. Zřejmě nejfrekventovaněji jsou využívány městské dohlížecí kamerové systémy 

(dále jen MKDS). Tento systém bývá ve většině měst jedním z nejvýznamnějších prvků 

technické bezpečnosti města. Základní účel provozu kamerového systému spočívá v jeho 

preventivní funkci a vytvoření bezpečnostních zón v rizikových a nejnavštěvovanějších 

lokalitách. Tím jsou myšlena místa, kde je předpokládaný větší výskyt občanů, jako jsou 

kulturní a sportovní akce, společenské a komerční instituce a dopravní uzly. Jedná se 

zejména o městská centra, kterými jsou tržiště, parky, dětská hřiště, křižovatky, peněžní 

ústavy, fotbalové stadiony, školy, autobusová a vlaková nádraží, parkoviště, sídliště, ale 

také místa s častým pohybem opilých či zdrogovaných osob, místa s výskytem městské 

prostituce a podobně. [1, 3] 
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 MKDS napomáhá při koordinaci a monitorování preventivních akcí představitelů 

města, hasičů, policie i záchranné služby. Tyto subjekty se tímto snaží mít celkový přehled 

nad vybranými rizikovými místy ve městě a ušetřit tak několik strážníků, kteří se mohou 

věnovat jiné činnosti v dalších částech města. [3] 

5.3 Monitorovací pracoviště 

 Jedním z nejdůležitějších faktorů monitorovacího pracoviště neboli dispečinku, je 

jeho umístění. Jako nejvíce vhodné místo se nabízí přímo jedna ze služeben městské 

policie, avšak mělo by se uvažovat i o rychlosti dostupnosti policejní hlídky ke kamerovým 

zónám. K důkladné přípravě zřizování monitorovacího pracoviště rozhodně patří nákres 

místnosti s předpokládaným umístěním zřizovacích předmětů, stanovení počtu pracovníků 

MP, kteří budou kamerový systém obsluhovat (monitorování nebo práce s archivem 

snímků u velitele) a ujasnění si doby nezbytného zálohování dat. Jenom tak lze zajistit 

účinnost kvalitního monitorování a jasné nastavení pravidel monitorovacího pracoviště. [3] 

5.4 Makety kamer 

 Maketa nebo také atrapa kamer je jeden z nejvíce účinných bezpečnostních prvků, 

které vedou k zastrašení možného pachatele před spácháním trestné činnosti. V dnešní 

době jsou makety bezpečnostní techniky natolik dokonalé, že jsou od opravdových 

bezpečnostních kamer i pro skutečné odborníky na pohled téměř nerozeznatelné. Velikou 

výhodou je cena, která je se skutečnými kamerovými systémy nesrovnatelná. Od ní se pak 

odvíjí její kvalita. Čím nižší cena, tím je větší pravděpodobnost odhalení a rozpoznání 

makety kamery. Zjistil jsem, že i na Šumbarku jsou na vybraných domech namontovány 

makety kamer. Tyto kamery jsou majetkem společnosti RPG a mají sloužit především jako 

prevence pro zabránění poškozování domů, sprejerství, vandalismu a jiných přestupků.  

 Často se využívá dvou druhů kamer, které vzájemně střeží jedna druhou a lze je 

umísťovat na strop nebo přímo na zeď. Dobře umístěné makety kamer tak budí celkový 

dojem kvalitně zabezpečeného prostoru, domu či firmy. Pro ještě větší efektivnost se 

kombinují dvě až tři kamery, z toho jedna není maketou a je dobře skryta. Skrytá kamera 

funkčního kamerového systému tak monitoruje z vhodného místa pachatele, který se snaží 

vyhnout maketám kamerového systému nebo je zničit. [10] 
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6 Prvky kamerového systému 

 Vývoj nové technologie a elektroniky poznamenal v posledních letech i kamerové 

systémy, které se používají už od minulého století. Největší rozvoj zažily kamery koncem  

20. století, kdy se také rapidně zvýšila jeho dostupnost a využívanost. Oproti prvotním 

kamerám jsou dnešní kamery rozšířeny a vylepšeny v mnoha oblastech o nové technologie  

a parametry. Jednou z nejzásadnějších změn je přechod staršího typu kamer s vakuovou 

snímací elektronkou na kamery s polovodičovým snímačem.  

6.1 Kamery 

 Už z názvu je patrné, že kamery jsou nejdůležitějším prvkem městského 

dohlížecího kamerového systému. Kamery natáčejí aktuální prostor a obraz posílají dál na 

monitorovací pracoviště. Dle používání rozdělujeme následující druhy kamer: 

Černobílé kamery 

 Asi nejdůležitějším komponentem, ovlivňujícím celkové vlastnosti kamery, je 

snímací obrazový prvek (čip). Elementární snímací body, zvané pixely, jsou umístěny na 

aktivní ploše čipu a mají tak rozhodující slovo v určování rozlišovací schopnosti. Proto je 

počet pixel uváděn téměř ve všech případech jako jeden ze základních technických údajů. 

Mezi běžné rozměry kamer řadíme snímače s úhlopříčkou 1/3, 1/2 a 2/3 palce, přičemž 

počet pixel se pohybuje někde kolem 500 tisíc a více. [8] 

Barevné kamery 

 V dnešní době barevné kamery téměř všude plně nahradily kamery černobílé. 

Přesto se ještě můžeme u některých bezpečnostních kamerových systémů setkat 

s černobílými kamerami. Důvodem je větší světelná citlivost snímače a výrazně nižší 

pořizovací cena kamery s jinak stejnými vlastnostmi, než u barevných kamer. Vyšší cena 

se týká i dalších jiných částí barevného kamerového systému. V současnosti však ceny 

moderní techniky jdou finančně natolik dolů, že můžeme v brzké době počítat s celkovým 

nahrazením a zaniknutím černobílých kamer. [8] 
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Kombinované kamery 

 Jsou zkonstruovány na základě nedostatků barevných kamer. Jejich princip spočívá 

v tom, že když se úroveň osvětlení snímače dostatečně sníží, kamera se sama přepne 

z režimu barevného do černobílého režimu. V případě, že by úroveň osvětlení snímače 

klesla na ještě nižší hodnotu, přepne se kamera do stavu s infračerveným režimem. [8]   

6.2 Monitory 

 Nesmíme zapomínat, že práce operátorů městských kamerových systémů závisí na 

kvalitě monitoru a jeho obrazu. Proto se nevyplatí šetřit na nekvalitních monitorech. 

V první řadě pomýšlíme na dobrý obraz, jež se týká zdraví pracovníků, kteří tráví  

u monitoru i několik hodin denně. [3] 

 Monitory mohou zobrazit jeden hlavní obraz nebo pomocí multiplexních zařízení 

zobrazit až šestnáct obrazů z různých kamer. Z tohoto důvodu je kvalita obrazové plochy 

tak důležitá. Nesmíme ale opomenout ani osvětlení v ovládací místnosti. [3] 

V současnosti se již nepoužívají starší typy vakuových monitorů, ale jsou 

nahrazeny novými plazmovými nebo LCD displeji. Jejich přednosti spočívají především 

v menší spotřebě elektrické energie, v méně náročné a lepší dostupnosti umístění monitorů 

a lepším zobrazovacím schopnostem. Monitory, dle používané kamery, také dále dělíme na 

černobílé a barevné. Avšak za nejdůležitější vlastnost je považována úhlopříčka monitoru, 

která je rozdělena v následující tabulce (tabulka 6.1). [8] 

TABULKA 6.1: Účelná pozorovací vzdálenost monitorů [8] 

Úhlopříčka 

(cm) 

Pozorovací vzdálenost (m) 

minimální vzdálenost optimální vzdálenost maximální vzdálenost 

12 0,3 0,5 1 

23 0,5 1 2 

31 0,7 1,4 2,8 

36 0,8 1,6 3,2 

43 1 2 4,1 
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Kvadrátory 

 Jejich používání spočívá v zobrazování obrazu většího počtu kamer na jeden 

monitor. Tato zařízení mívají 2, 4 nebo 8 vstupů a pracují na bázi digitalizace vstupních 

signálů. Nejde tedy o zobrazování situace v reálném čase. Mimo svou základní funkci 

umožňují kvadrátory vkládat text, čas, data a mohou být doplněny i poplachovými  

vstupy. [8] 

Multiplexery 

 Jsou velmi podobné kvadrátorům a pracují na obdobném principu. Multiplexní 

snímače se používají hlavně pro záznam videorekordéru se záznamem, pořízeným 

v minulosti, přičemž při reprodukci lze vybrat libovolnou kameru. Vyhodnocování starších 

záznamů se tak může provádět při samotném probíhání záznamu, bez jakéhokoliv 

přerušení. [8] 

6.3 Objektivy 

 Objektiv řadíme mezi základní části kamery. Tvoří ho soustava čoček, které jsou 

vedle sebe uspořádány tak, aby se kompenzovaly jednotlivé čočky navzájem a přitom 

nedocházelo ke zbytečným optickým vadám. V zorném poli zobrazuje objektiv dané 

objekty na CCD čip nebo na plochu snímací elektronky. Další důležitou vlastností 

objektivu je ohnisková vzdálenost. Ta určuje nejen měřítko zobrazení, ale i poměr velikosti 

předmětu, který je snímán. Proto je velmi podstatné zvážit výběr objektivu, neboť ani 

sebelepší kamera pak nenapraví chyby, které vznikly špatným zaměřením a zaostřením při 

použití nevhodného objektivu. Důležité je uvědomit si některá kritéria při výběru objektivu 

jako jsou: [8] 

 Pozorovací oblast kamery neboli výška a šířka obrazu. 

 Vzdálenost mezi objektivem a pozorovaným objektem. 

 Druh osvětlení a jeho intenzita v zorném poli. 

 Nejmenší předmět, který je pozorovaný v zorném poli. 

 Střídání denního a nočního provozu. 

 Hloubka ostrosti. [8] 
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Podle těchto kritérií lze vybrat ten nejvhodnější objektiv pro dané účely. Na vědomí 

však bereme také 5 základních údajů, podle kterých objektiv vybíráme. Těmito údaji jsou: 

formát, ohnisková vzdálenost, clona, světelnost a uchycení. 

Formát 

 Formát objektivu udává rozměry snímacího prvku, které jsou určené pro danou 

kameru. Nejpoužívanější poměr stran takzvaných snímacích plošek kamer je 4:3, přičemž 

rozměr jedné plošky, který se vyjadřuje v palcích, určuje formát kamery. Důležité je, aby 

se formát objektivu shodoval s formátem kamery, jinak by mohlo docházet  

ke špatnému zobrazení a rozmazávání zorného pole. Kamery se vyrábějí nejčastěji  

s formátem 1/3, 1/2, 2/3 nebo 1 palec, jak je uvedeno v následující tabulce (tabulka 6.2). 

[8] 

TABULKA 6.2: Závislost formátu na ohniskové vzdálenosti objektivů [8] 

Formát Ohnisková vzdálenost (mm) 

1" 10 - 120 

2/3" 6,5 - 75 

1/2" 5 - 60 

1/4" 3,5 - 35 

 

Ohnisková vzdálenost 

 Je značená písmenem f a vyjadřuje vzdálenost měřenou na ose objektivu, kde se 

dopadající paprsek na objektiv soustřeďuje s optickou osou rovnoměrně do ohniska. Podle 

ohniskové vzdálenosti dělíme objektivy na širokoúhlé (krátké), normální a teleobjektivy 

(dlouhé). To však závisí také na velikosti obrazové plochy, kterou má objektiv vykreslit.  

 Ohnisková vzdálenost je pro objektiv nesmírně důležitým faktorem pro efektivní 

využití kamerového pozorování (obrázek 6.1). Základní objektivy pozorují objekty 

obdobným způsobem jako lidské oko, zatímco objektivy s velkou ohniskovou vzdáleností 

zmenšují vzdálenost mezi pozorovaným objektem a kamerou a umožňují tak dobrou 
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viditelnost objektů na dálku. V praxi se používají také objektivy s proměnnou ohniskovou 

vzdáleností, která se nazývá zoom. Pokud je zapotřebí měnit ohniskovou vzdálenost, 

můžeme si ji nastavit v libovolných mezích například: 12,5 - 75 mm, 17 - 68 mm nebo  

16 - 160 mm. Podle typu výrobků existuje mnoho dalších vzdáleností. [8] 

 

OBRÁZEK 6.1: Ohnisková vzdálenost [12] 

Clona 

 Dalším důležitým parametrem objektivů je rozsah clony. Clona řídí množství 

světla, které prochází objektivem a je umístěna mezi čočkami. Značíme ji písmenem C. 

Tomu je udělena malá číselná hodnota, což znamená velké množství průchodu světla. 

Tudíž nejmenší výslednou světelnost objektivu vyjadřuje nejmenší clonové číslo. Změnou 

clony o jedno číslo bychom dosáhli polovičního množství světla procházejícího 

objektivem. Lze ji nastavit motoricky nebo ručně. Clonová čísla řadíme do geometrických 

řad se součinitelem 1,4, z čehož nám vychází normalizovaná řada čísel pro clony:  

1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22 a 32. Čím je clonové číslo menší, tím se jedná  

o kvalitnější objektiv. [8] 

 Pevná clona - objektivy s pevnou clonou jsou ty nejlevnější objektivy s velkou 

světelností, proto se používají hlavně v místnostech nebo pouze na místech 

s přiměřenými podmínkami pro světlo. 
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 Manuální clona - vhodná taktéž jen pro málo proměnlivé světelné podmínky, jako  

u pevné clony. Manuální clony dosáhneme v případě ideálního nastavení kontrastu 

a hloubky ostrosti. 

 Automatická clona - Jedná se o opak pevné a manuální clony. Automatická clona 

se ovládá elektromechanickým měničem a instaluje se především na místa 

s radikální změnou hladiny osvětlení. Jsou vhodné pro venkovní kamery. [8]   

Světelnost 

 Využívá své schopnosti přenášet množství světla tak, aby docházelo ke správnému 

zobrazování snímacích ploch. [8] 

Uchycení 

 Při instalaci se v praxi používají dva typy standardních upevňovacích závitů se 

stejným průměrem a stoupáním, ale rozdílnou délkou. U kamer s krátkým závitem můžeme 

použít objektiv se závitem standardním, ovšem s pomocí redukčního kroužku. Nelze  

to použít opačně. V případě některých kamer je možnost použití libovolného objektivu.  

U maličkých kamer je ve většině případů objektiv spojen pevně s kamerou. To vede 

k nedokonalému zaostřování. [8] 

6.4 Záznamové zařízení 

 Záznamové zařízení nabízí v rámci kamerových systémů spoustu odlišných 

technických řešení. V současné době prožívají dynamický vývoj, obzvlášť v oblasti 

digitalizace. V případě koupi digitálního zařízení musíme do budoucna počítat  

s dalšími investicemi do nových součástí, které budou však mnohem dokonalejší a objeví 

se na trhu velmi brzy. [3] 

 Délka archivace záznamů je individuální podle dané situace a provozu. Měla by 

tedy vycházet ze zkušeností reálného provozu dispečinku. Dnes už ve většině případů 

funguje tak, že záznam slouží prioritně pro analýzu situace a pro zavedení optimálního 

opatření v co nejkratší době. K archivaci záznamů se používají videorekordéry, 

videotiskárny a v současné době jsou nejvíce používány záznamy na pevný disk. [8] 
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Videorekordéry 

 Videorekordéry, které jsou speciálně upravené, mohou nahrávat mimo běžný 

záznam i signál ve vzorkovacím režimu. Jeho obrovskou výhodou je, že tento režim 

dokáže prodloužit nahrávání záznamu běžné tříhodinové kazety E 180 dle nastavení  

na 24, 48, 72, 120, 168, 480 nebo dokonce až 960 hodin. U některých typů videorekordérů 

se můžeme setkat rovněž s možností externího řízení a nahráváním jednotlivých snímků. 

Další funkcí videorekordéru je možnost připojení k EZS. Videorekordér se při poplachu 

sám spustí a začne nahrávat. Do záznamu jsou pak automaticky vloženy údaje, jako jsou 

čas a datum. [8] 

Videotiskárny 

 Umožňují okamžitý výtisk aktuálních snímků z kamery, například při zpozorování 

páchání trestné činnosti. Současné moderní tiskárny dokážou vytisknout barevný  

i černobílý snímek velmi vysoké kvality až do velikosti formátu A4. Kopii kamerového 

obrazu lze pořídit na inkoustových či laserových tiskárnách pouze v případě, že je počítač 

doplněný videokartou. [8] 

Pevný disk 

 Nejrozšířenější a nejpoužívanější metodou ukládání záznamu jsou v současné době 

velkokapacitní pevné disky. Dá se říci, že dnes již dokonale nahradily klasické 

videorekordéry. Už podle názvu lze vyvodit, že pevné disky disponují velkou kapacitou, 

ale i minimální potřebou údržby a poměrně příznivou cenou. Jejich další velikou výhodou 

je možnost dlouhodobě archivovat větší množství dat nejen na pevný disk, ale také na 

DVD nebo Blue - Ray. [8] 
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7 Dohlížecí kamerový systém Městské policie Havířov v části 

Šumbark 

 Město Havířov buduje kamerový systém již 15 let a od roku 2001 slouží 

v nepřetržitém provozu. Za tuto dobu došlo ke spoustě změn a doplnění kamerového 

systému. Na začátku bylo v Havířově v provozu 10 kamer. Mezi významné změny 

kamerového systému řadíme vybudování kamerového bodu na ulici Hlavní třída před 

kulturním domem Radost. Tato kamera vznikla v roce 2008 a měla zajistit veřejnosti 

pořádek při organizování různých společenských akcí, ale také zajištění bezpečnosti celého 

objektu a jeho okolí. [18] 

Jak už bylo naznačeno v úvodu, má bakalářská práce se zabývá především 

kamerovým systémem v městské části Havířov-Šumbark. Nejprve byly na Šumbarku  

4 kamery, které monitorovaly nejvíce frekvenční místa. Tyto kamery byly umístěné na 

ulici Generála Svobody 13 s výhledem na poštu, obchody a tehdejší zdravotní středisko, 

dále na ulici Heleny Malířové 2 s výhledem na obchody a restauraci Blesk, na ulici 

Železničářů 4 s výhledem na železniční stanici v Havířově a její okolí a na ulici Obránců 

míru 10 s výhledem na náměstí T. G. Masaryka. Všechny tyto kamery jsou umístěny na 

střechách budov.  

V roce 2012 došlo k prvnímu rozšíření o čtyři kamerové body na komisariátu č. 3. 

Tyto kamerové body vybudovala a financovala společnost RPG Byty s.r.o. s úmyslem 

chránit své domy před poškozením a ničením, ale také monitorovat bezpečnost v okolí 

těchto domů. Následně je společnost darovala městu Havířov a po domluvě s městskou 

policií, byly kamery umístěny v problémových lokalitách Havířova-Šumbarku. Takto se 

kamery staly dalším bezpečnostním opatřením Městské policie Havířov. Kamerové body 

jsou umístěny na úrovni 1. patra v rozích domů v ulicích Anglická 11a, Šenovská 17, 

Dukelská 2a (obrázek 7.1) a Odboje 1. [18] 
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OBRÁZEK 7.1: Kamerový bod na ulici Dukelská 2a [autor] 

 

K dalšímu rozvoji městského kamerového systému v Havířově-Šumbarku došlo při 

dokončení výstavby Krásné rokle v ulici Mládí v roce 2013. Jsou zde umístěné  

3 kamerové body na sloupech po obvodu rokle. Je samozřejmostí, že všechny kamerové 

body mají jediný cíl, a to chránit celý objekt před vandalismem, krádežemi  

a neoprávněným vstupem. V téže době byla dalšími dvěma kamerovými body posílena 

ochrana náměstí TGM. Kamery jsou umístěny rovněž na rozích domů v ulicích  

T. G. Masaryka 1 a Slovenského národního povstání 9 (obrázek 7.2). 
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OBRÁZEK 7.2: Kamerový bod na ulici Slovenského národního povstání 9 [autor] 

 

7.1 Současný stav 

V současnosti městský kamerový systém na Šumbarku zahrnuje 16 kamer, které 

jsou obsluhovány z monitorovacího pracoviště, které se nachází na ulici Generála Svobody 

14 (viz obrázek 7.4 a 7.5). K poslednímu rozšíření městského dohlížecího kamerového 

systému MP v Havířově-Šumbarku došlo v roce 2014, kdy ke kamerovému systému 

přibyly tři kamerové body. Tento projekt v lokalitě Havířov-Šumbark byl z velké části 

financován z dotace Ministerstva vnitra České republiky a to částkou 550 000,- Kč. 

Z celkových nákladů, které činily 641 651,- Kč, městu zbylo doplatit pouze podíl  

91 651,- Kč. Kamery byly umístěny v ulicích Nákupní 14, Jarošova a spojce mezi ulicemi 

Jarošovou a Mládí, na speciálních sloupech nebo na sloupech veřejného osvětlení  

(obrázek 7.3). [17] 
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OBRÁZEK 7.3: Kamerový bod mezi ulicemi Jarošovou a Mládí [autor] 

Dohlížecí kamerový systém využívá MP k prevenci 24 hodin. Záznamy s možností 

zpětného dohledávání jsou pravidelně kontrolovány. Jak už zde bylo řečeno, jejich význam 

spočívá především v zajištění veřejného pořádku, odhalování přestupků např. sprejerství, 

kontrole podezřelých osob, kontrole vozidel, dohledu nad plynulostí silničního provozu, 

ale i zpozorování protiprávního jednání a případné trestné činnosti. V tomto případě 

městská policie úzce spolupracuje s policií ČR, pro kterou může být záznam z kamerového 

systému velmi přínosný.  

Vzhledem k tomu, že se v současnosti stále diskutuje o rekonstrukci či zbourání 

havířovského vlakového nádraží, plánuje MP zřídit do budoucna sedm nových 

kamerových bodů, které by mělo střežit nové nebo nově zrekonstruované vlakové nádraží. 
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OBRÁZEK 7.4: Mapa kamer na Šumbarku [18] 

 

 

OBRÁZEK 7.5: Mapa kamer na Šumbarku 2 [18] 
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7.2 Kamery 

Ve všech případech dosavadního rozšíření a revitalizace kamerového systému byly 

instalovány IP kamery Speed dome s dobrými manévrovacími schopnostmi a dosti 

vysokou citlivostí (obrázek 7.6). [4] Kamery také disponují velkým zoomem a jsou 

opatřeny plastovým krytem, který by měl chránit kameru před nepříznivým počasím  

a případným úmyslným poškozením nebo zničením.    

 

OBRÁZEK 7.6: IP kamera Speed dome [4] 

Technické údaje a parametry kamery: 

 Snímací čip:    1/2.8“ 

 Horizontální pohyb:   360° kontinuálně 

 Vertikální pohyb:   0 - 180° 

 Rychlost natáčení:   0,5 - 460°/s 

 Zoom:     20x optický zoom, 12x digitální zoom 

 Minimální osvětlení:   0,5 lux 

 Ovládání:    automatické nebo manuální 

 Hmotnost:    3000 g 

 Provedení:    venkovní [4] 

Přenos video signálů mezi kamerovými body a vyhodnocovacím centrem je proveden 

bezdrátově mikrovlnnými spoji, rádiovými pojítky a prostřednictvím datové sítě 

PODA. [4] 
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7.3 Monitorovací pracoviště kamerového systému 

Jak už bylo řečeno, monitorovací pracoviště se nachází na ulici Generála Svobody 

14 v budově Městské policie Havířov. Dle mého názoru je toto umístění vhodné zejména 

z hlediska dostupnosti policejní hlídky. Vzhledem k tomu, že je monitorovací pracoviště 

umístěno na Šumbarku, může dispečer v případě zjištění přestupku, trestného činu nebo 

jiné závažné události kamerovým systémem, neprodleně informovat hlídku či vedoucího 

směny. Ten poté může celou situaci ze záznamu shlédnout a vyhodnotit ji. 

 

OBRÁZEK 7.7: Monitorovací pracoviště MP Havířov na Šumbarku [4] 

Na obrázku č. 7.7 můžeme vidět jen z části vybavené monitorovací pracoviště, 

jelikož byla tato fotografie pořízena po nové rekonstrukci, kdy ještě monitorovací 

pracoviště nebylo plně v provozu. Skládá se celkem z šesti LCD monitorů značky LG, 

přičemž čtyři kusy mají úhlopříčku 20“ a další dva kusy jsou o úhlopříčce 22“. 

 Kromě zobrazovacích monitorů patří mezi další vybavení monitorovacího 

pracoviště také videorekordér, záznamové zařízení a ovládací klávesnice s joystickem.  

[4] Pomocí této speciální klávesnice a joysticku lze manuálně měnit ohniskovou 

vzdálenost libovolné kamery, což umožňuje větší přehled dispečera. Ten tímto způsobem 
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může zachytit nejen obličej osoby, která páchá přestupek nebo trestný čin, ale  

i státní poznávací značku vozidla na vzdálenost až 200 metrů.    

7.4 Statistiky městské policie 

Městská policie nemá v současné době žádné, nějakým způsobem vypracované, 

statistiky ohledně kamerového systému. Přesto ze statistik MP vyplývá, že za roky 2011, 

2012 a 2013 se počet přestupků nějak výrazně nemění (tabulka 7.1). Celkový počet 

přestupků je téměř stejný, s výjimkou roku 2012, kdy bylo o víc než 500 přestupků méně. 

V uvedené statistice můžeme vidět pokles přestupků proti bezpečnosti silničního provozu  

a přestupků proti majetku o více než 20%. Naopak přestupky proti pořádku ve státní správě 

a v územní samosprávě, především v roce 2013, značně stouply. Jelikož městský dohlížecí 

kamerový systém spadá do kompetence městské policie, uvádím zde pouze statistiky MP. 

V případě potřeby si Policie České republiky vyžádá pouze určité konkrétní záznamy.  

TABULKA 7.1: Vybrané statistiky přestupků [6] 

Rok 2011 2012 2013 

Přestupky celkem 5723 5165 5724 

1 
Přestupky proti 

bezpečnosti silničního 

provozu 

2076 1861 1323 

2 

Přestupky na úseku 

ochrany před 

alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi 

432 307 233 

3 
Přestupky proti pořádku 

ve státní správě a v územní 

samosprávě 

997 1020 1552 

4 
Přestupky proti veřejnému 

pořádku 
1648 1428 2122 

5 
Přestupky proti 

občanskému soužití 
149 163 170 

6 Přestupky proti majetku 421 386 324 

7 
Výjezd vozidla na žádost 

občana 
2 465 2166 2319 

Pokuty 2187 2068 1949 

Celkem zaplaceno 553 250 Kč 427 300 Kč 337 130 Kč 
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GRAF 7.1: Vybrané statistiky městské policie [autor] 

 

V roce 2013 byla Městskou policií Havířov, v rámci poslední revitalizace, 

provedena anketa (viz tabulka 7.2). Tato anketa zjišťovala názory obyvatel, žijících na 

Šumbarku, ohledně souhlasu či nesouhlasu s rozšířením kamerového systému. Graf 7.2 

ukazuje, že nadpoloviční většina obyvatel se na Šumbarku necítí bezpečně. Tento fakt se 

shoduje s grafem č. 7.3, který jasně vyjadřuje pocit větší bezpečnosti v monitorované 

oblasti. 

TABULKA 7.2: Vyhodnocení ankety městského kamerového systému [6] 

Rozšíření kamerového systému 

o 3 kamerové body 

ulice Nákupní, 

Havířov-Šumbark 
ulice Mládí,      

Havířov-Šumbark 
ulice Jarošova, 

Havířov-Šumbark 

Ano Ne Nevím Ano Ne Nevím Ano Ne Nevím 

1. Jak vnímáte pocit bezpečí v 

obci? 
18% 79% 3% 38% 62% 0% 44% 54% 2% 

2. Jste informován o 

monitorovaných prostranstvích? 
64% 33% 3% 64% 36% 0% 40% 58% 2% 

3. Podporujete záměr rozšíření 

MKDS? 
94% 6% 0% 98% 2% 0% 93% 6% 1% 

4. Hodnotíte MKDS jako nástroj 

pro posílení bezpečnosti? 
93% 7% 0% 98% 2% 0% 94% 4% 2% 

5. Přál byste si MKDS v místě 

bydliště? 
96% 4% 0% 96% 4% 0% 91% 9% 0% 

6. Cítíte se v monitorovaných 

oblastech bezpečněji? 
85% 8% 7% 88% 6% 6% 89% 11% 0% 

 



37 

 

GRAF 7.2: Průměrné výsledky ankety - otázka č. 1 [autor] 

 

GRAF 7.3: Průměrné výsledky ankety - otázka č. 6 [autor] 

 

7.5 Ishikawův diagram 

Pro zjištění současných rizik jsou použity v této bakalářské práci dvě metody. 

Prvním krokem analýzy, který by měl přispět k identifikaci nejnebezpečnějších rizik, je 

použití metody Ishikawova diagramu. Ten bývá označován také názvem rybí kost. 

Následující obrázek (obrázek 7.8) popisuje nebezpečí, která mohou nastat v oblasti 

bezpečnosti a při nedostatečném zabezpečení kamerovým systémem.  

V následujícím diagramu a celé této analýze jsou řešena rizika, která směřují  

ke zvýšení účinnosti kamerového systému v dané lokalitě. Tato analýza identifikuje 

největší rizika spojená s bezpečností ulic a poukazuje na původ těchto rizik.  



38 

 

 

OBRÁZEK 7.8: Ishikawův diagram [autor] 
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7.6 Analýza rizik metodou FMEA 

Po zpracování Ishikawova diagramu je vhodné, aby následovala podrobnější 

metoda analýzy rizik FMEA. Jedná se o metodu, založenou na způsobu selhání a jejich 

důsledků, přičemž výsledkem této analýzy je označení nebezpečí, které jsou 

nejpravděpodobnější a představují tak největší hrozbu. V této práci je metoda rozdělena do 

dvou základních částí podle zkoumaných oblastí. Tyto oblasti jsou: 

 Oblast „Prostředí, pořádané akce a zabezpečení lokality města Havířov v části 

Šumbark“. 

 Oblast „Trestné činy, silniční provoz a negativní chování“. 

Obě oblasti zkoumání mají své specifické vlastnosti, a proto je každá rozdělena, pro 

lepší přehlednost, na další faktory. Všechna uvedená rizika jsou, v souvislosti 

s monitorovacím systémem, charakterizována na základě konzultace se strážníky městské 

policie. Pro ještě větší přehlednost míry rizik jsou u obou oblastí uvedeny Paretovy 

diagramy. 

U metody FMEA se určuje hodnocení rizik podle tří kritérií (viz tabulka 7.3), které 

vyplývají ze vzorce (1): 

 

           (1) 

 

 R - míra rizika 

 P - pravděpodobnost vzniku rizika 

 N - závažnost následků 

 H - odhalitelnost rizika [7] 
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TABULKA 7.3: Parametry metody FMEA [7] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 
větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší 

škoda 

11-50 mírné riziko 3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

51-100 nežádoucí riziko 4 těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká 

101-125 nepřijatelné riziko 5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 

7.6.1 Oblast „Prostředí, pořádané akce a zabezpečení lokality města Havířov 

v části Šumbark“ 

Tato oblast se zabývá prostředím, ve kterém se kamerový systém nachází. 

Zastaralé, poškozené nebo dokonce prázdné budovy nebo jiné objekty, mohou být příčinou 

shromažďování skupinek osob, páchající trestnou činnost. To závisí také na tom, jaká 

komunita v dané oblasti žije. Dále se oblast zaobírá akcemi, pořádanými městem nebo 

jinou organizací, které rovněž mohou mít za následek výtržnosti či narušování veřejného 

pořádku. Tento problém vzniká především v důsledku většího shromáždění osob, 

spojeného s konzumací alkoholu různého druhu. Oblast řeší také zabezpečení části 

Šumbark města Havířov. Toto zabezpečení může být na některých místech více než 

potřebné. Ve vybraných lokalitách s větším počtem přestupků nebo protiprávního jednání, 

by dobře umístěný kamerový systém, přispěl ke snížení negativního jednání. 

Oblast „Prostředí, pořádané akce a zabezpečení lokality města Havířov v části 

Šumbark“ je uvedena v tabulce (tabulka 7.4) a poté v grafu Paretovy analýzy I. (graf 7.4). 
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7.6.2 Oblast „Trestné činy, silniční provoz a negativní chování“ 

Největší nebezpečí pro společnost představuje člověk. Tato část řeší především 

činnosti, které jsou spojeny s lidmi samotnými. Tedy od trestných činů, jako je přepadení 

nebo vloupání, což může mít za následek krádeže a užití násilí, přes nedodržování předpisů 

na silnici, které mohou vyústit ve zranění nebo dokonce smrt, až po přestupky proti 

veřejnému pořádku a negativní chování na ulicích, se kterými se setkáváme dnes  

a denně.   

Oblast „Trestné činy, silniční provoz a negativní chování“ je uvedena v tabulce  

(tabulka 7.5) a poté v grafu Paretovy analýzy II. (graf 7.5). 

TABULKA 7.4: Oblast "Prostředí, pořádané akce a zabezpečení lokality města Havířov v části Šumbark" [autor] 

Prostředí, pořádané akce a zabezpečení lokality města Havířov v části 

Šumbark 

Riziko Nebezpečí 
Pravděpodobnost 

vzniku rizika 
Závažnost 

následků 
Odhalitelnost 

rizika 
Výsledná 

míra rizika 
Riziko v 

% 

1 
Vytváření 

gangů 
2 1 2 4 1,45 

2 
Konzumace 

alkoholu 
4 2 1 8 2,91 

3 
Požívání 

omamných 

látek 
3 4 1 12 4,36 

4 Vniknutí 5 2 4 40 14,55 

5 Hádka 4 1 1 4 1,46 

6 Potyčka 3 2 1 6 2,18 

7 Výtržnosti 4 4 3 48 17,45 

8 
Rušení nočního 

klidu 
5 1 2 10 3,64 

9 Prostituce 1 3 4 12 4,36 

10 
Protiprávní 

jednání 
3 3 3 27 9,82 

11 
Nezákonný 

prodej 
2 3 4 24 8,73 

12 Sprejerství 4 2 4 32 11,64 

13 
Poškození cizí 

věci 
4 3 4 48 17,45 

Celkem         275 100 

 

akceptovatelné riziko 

mírné riziko 
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TABULKA 7.5: Oblast "Trestné činy, silniční provoz a negativní chování" [autor] 

Trestné činy, silniční provoz a negativní chování 

Riziko Nebezpečí 
Pravděpodobnost 

vzniku rizika 
Závažnost 

následků 
Odhalitelnost 

rizika 
Výsledná 

míra rizika 
Riziko v 

% 

1 Vydírání 3 4 1 12 3,65 

2 Znásilnění 2 5 4 40 12,16 

3 Užití násilí 3 5 4 60 18,23 

4 
Poškození 

objektu 
3 3 3 27 8,21 

5 Krádež 3 3 3 27 8,21 

6 
Poškození 

okolí 
4 2 2 16 4,86 

7 Zranění či smrt 3 5 3 45 13,68 

8 Autonehoda 3 3 2 18 5,47 

9 
Dopravní 

přestupek 
5 2 2 20 6,08 

10 
Odpadky na 

ulici 
4 1 5 20 6,08 

11 
Výkaly psů na 

ulici 
4 1 5 20 6,08 

12 
Buzení 

veřejného 

pohoršení 
3 2 1 6 1,82 

13 Vandalství 3 3 2 18 5,47 

Celkem         329 100 

 

 

akceptovatelné riziko 

mírné riziko 

nežádoucí riziko 
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GRAF 7.4: Paretova analýza I. [autor] 

 

 

GRAF 7.5: Paretova analýza II. [autor] 

 

 

7.6.3 Výsledky analýzy 

Výsledky analýzy, v oblasti „Prostředí, pořádané akce a zabezpečení lokality města 

Havířov v části Šumbark“, tvoří z větší poloviny pouze mírná rizika. Nejvyšší hodnotu 

mírného rizika představuje riziko poškození cizí věci, výtržnosti a vniknutí do zastaralých 
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nebo poškozených budov, které už skoro dosahují hodnoty nežádoucího rizika. Těmto 

nejdůležitějším rizikům lze předejít nejen monitorováním, ale také lepším zabezpečením 

proti vniknutí nežádoucích osob a dobrou organizací všech bezpečnostních opatření na 

pořádaných akcích. Rizika, která v této oblasti obsahují nejmenší číselnou hodnotu, jsou 

sice běžná, přesto však nepředstavují na veřejném prostranství velké riziko. 

V oblasti analýzy „Trestné činy, silniční provoz a negativní chování“, představuje 

největší riziko užití násilí, které spadá pod nežádoucí rizika. Ve skutečnosti nelze nikdy 

zcela přesně určit místo a čas spáchání tohoto trestného činu. Lze pouze předpokládat, že 

k němu může za jistých okolností dojít. Proto je riziko vysoké. Poté v této oblasti 

převládají mírná rizika, z nichž se znásilnění a zranění či smrt, blíží hodnotě nežádoucího 

rizika. Jako akceptovatelné riziko se v této oblasti ukazuje buzení veřejného pohoršení. 

Přestože k tomuto přestupku dochází často, projevuje se jako nejmenší riziko. 
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8 Inovativní návrhy 

Na základě veškerých informací a zjištěných poznatků současného kamerového 

systému navrhnu v této kapitole celkem čtyři inovativní řešení, které by měli přispět 

k doplnění revitalizace a ke zvýšení účinnosti kamerového systému města Havířov v části 

Šumbark. K rozšíření kamerového systému je třeba si určit místa, kde by byly nové 

kamerové body nejpřínosnější. Na Šumbarku jsem vytipoval dvě taková místa.  

8.1 Nový kamerový bod 

Jak už bylo zmíněno v předešlé kapitole 7.1, plánuje se do budoucnosti rozšíření 

kamerového systému o sedm nových kamer na vlakovém nádraží, které by se mělo 

v nejbližší době celé nově zrekonstruovat. Tyto kamery však budou monitorovat pouze 

vlakové nádraží, jeho vnitřní a venkovní prostory. Proto navrhuji tento budoucí projekt 

rozšířit o další kamerový bod, umístěný u kruhového objezdu, vedle obchodního domu 

LIDL, který se nachází až za kolejemi z druhé strany vlakového nádraží.  

Navrhuji toto řešení především kvůli existenci vyhodnocených rizik, které 

z analýzy vyplývají jako nejzávažnější. Těmito riziky jsou: krádež, poškození objektu, užití 

násilí nebo poškození cizí věci. Jedná se o bezpečnost venkovního prostoru obchodního 

domu, který už v minulosti zaznamenal pokus o neoprávněné vniknutí. Před obchodem se 

scházejí problémové osoby a dochází zde k častému vykrádání aut na parkovišti, kde běžně 

parkují i obyvatelé okolních domů. Dále na parkovišti dochází k okrádání občanů, kteří při 

ukládání nákupu do auta nevěnují patřičnou pozornost okolí. Jak uvádím v analýze FMEA, 

většina těchto rizik jsou mírná, můžou však přerůst až v nežádoucí. Kameru navrhuji na 

takovém místě, aby měla permanentní dohled i na kruhový objezd a na všechny výjezdy 

z něj, jelikož na tomto úseku dochází k častému páchání přestupků a nedodržování pravidel 

silničního provozu.  

Situace je znázorněna na následujícím obrázku (obrázek 8.1). Celá oblast pokrytí 

kamerou je na mapě označena červenou čarou. Umístění nového kamerového bodu 

znázorňuje modrá tečka.    
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OBRÁZEK 8.1: Nový kamerový bod u obchodního domu LIDL [autor] 

 

8.2 Nový kamerový bod 2 

Další nový kamerový bod doporučuji vybudovat na Šumbarku v ulici Jedlová  

u dětského hřiště. Kromě dětského hřiště je zde také skatepark, který především ve 

slunečných i letních dnech navštíví více dětí a mladistvých. Jejich bezpečnost  

a ochrana celého území hřiště a skateparku je hlavním důvodem umístění kamerového 

bodu právě v této oblasti. Dochází zde k těmto vytipovaným rizikům: konzumace alkoholu, 

požívání omamných látek, sprejerství, poškození cizí věci a výtržnosti, což představuje 

poškození majetku celého sportovního hřiště a skateparku. V souvislosti s nimi, dochází 

také k dalším incidentům, které podle oblasti „Prostředí, pořádané akce a zabezpečení 

lokality města Havířov v části Šumbark“ provedené analýzy, patří k největším rizikům.  

Nelze opomenout ani fakt, že se zde scházejí skupinky mladých lidí a nejenže na 

veřejném prostranství konzumují alkohol a drogy různého druhu, ale vyskytly se zde již 

také pokusy o přepadení. To je dalším závažným důvodem, proč zde kameru navrhuji. 

Kamera by tímto zajistila nejen bezpečnost dětí na hřišti, ale všech obyvatel žijících v této 

lokalitě. Díky dobrému umístění by kamera měla dohled mimo jiné i na konečnou zastávku 
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autobusu a na silnici, přes kterou denně projdou desítky školáků do blízké základní školy. 

Jako vhodné umístění pro kamerový bod bych doporučil stožár veřejného osvětlení.  

Je samozřejmé, že kamerový systém samotný nemůže zabránit přestupkům  

a protiprávním činnostem, musí být doplněn i jinými užitečnými prvky prevence 

kriminality a činností městské policie.  

Celá oblast zabezpečení kamery je vyznačena na následujícím obrázku  

(obrázek 8.2).      

 

OBRÁZEK 8.2: Nový kamerový bod na ulici Jedlová [autor] 

 

8.3 Pravidelná školení 

Při shromažďování informací a vyhodnocování současného kamerového systému 

v části Šumbark, jsem získal také částečný přehled o činnostech strážníků městské policie. 

Dle mého názoru nejsou strážníci dostatečně informováni o přesném umístění kamerového 

systému a vzdálenosti dosahu kamerových bodů. Z vlastní zkušenosti, kdy jsem 

navštěvoval jednotlivá místa kamerových bodů, můžu říci, že více strážníků střeží oblast 
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s kamerovým systémem, než riziková místa bez kamerových bodů. Z toho usuzuji, že 

jejich informovanost ohledně střežených rizikových míst je značně nižší, než u strážníků, 

zabývajících se přímo kamerovým systémem. Proto navrhuji, aby všichni strážníci městské 

policie byli informováni o dohlížecím kamerovém systému MP Havířov, prostřednictvím 

pravidelného školení. Toto školení by mohlo probíhat jednou za půl roku na začátku 

pracovní doby a z důvodu vytíženosti strážníků by trvalo pouze několik minut. Tímto by 

dle mého názoru došlo k lepšímu rozvržení strážníků v nestřežených lokalitách. Věřím, že 

tento návrh by byl přínosem nejen pro strážníky na Šumbarku, ale pro celou Městskou 

policii Havířov a byla by tak zvýšena kvalita práce a efektivita monitorování rizikových 

oblastí.   

8.4 Více mobilních služeben městské policie 

Jak jsem již uvedl v kapitole 3.2, Městská policie Havířov vlastní pouze jeden 

mobilní přívěs neboli mobilní služebnu městské policie. Zjistil jsem, že je městskou policií 

plně využívána a byla by potřebná na více místech najednou. Proto navrhuji doplnit 

vybavení městské policie o další mobilní služebnu.  

Nesmírně velkou výhodou dalšího pořízení mobilní služebny je monitorování 

vybraného místa bez potřeby dohlížecího kamerového systému. Strážníci by tak mohli 

daleko lépe střežit rizikové oblasti před zavedením kamerového systému, dále místa pro 

zajištění bezpečnosti před problémovými osobami nebo při potřebě monitorování různých 

společenských a kulturních akcí, kde jinak kamerový systém není potřebný. Tímto 

způsobem lze eliminovat všechna akceptovatelná i mírná rizika. Kamerový systém je 

velice důležitý při odhalování přestupků a trestné činnosti a velmi účinným prvkem 

prevence kriminality. Nelze ho však přemisťovat nebo jim pokrýt takřka celý Šumbark. 

Pro tyto potřeby je MSMP nenahraditelná.  

Dalším důvodem jejího pořízení je odpočinek pro strážníky s pochůzkovou 

činností. Jak už jsem uvedl ve třetí kapitole, mobilní služebna městské policie obsahuje 

v celku velmi dobré vybavení. V létě, při vysokých teplotách, se strážníci mohou uvnitř 

občerstvit a díky klimatizaci i ochladit. Naopak v zimních dnech se zde mohou ohřát. 

Kancelář mobilní služebny je také velmi vhodná pro styk s občany, a to za každého počasí.  
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9 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabýval dohlížecím kamerovým systémem Městské 

policie Havířov v části Šumbark. Dohlížecí kamerový systém je jedním z nejdůležitějších 

prvků prevence kriminality, ale i velmi účinný nástroj pro zajištění veřejného pořádku  

a ochranu obyvatel. 

V teoretické části mé bakalářské práce jsem charakterizoval město Havířov a uvedl 

jeho specifické údaje. Následně jsem popsal stručnou historii Městské policie Havířov  

a mobilní služebnu, kterou vlastní městská policie od roku 2009. V další kapitole jsem 

rozebíral prevenci kriminality. Uvedl jsem její rozdělení i popis systému prevence 

kriminality v České republice a programy prevence kriminality MP v Havířově. 

Následovala kapitola, zabývající se obecně kamerovými systémy. Zde jsem popsal právní 

předpisy, které upravují veškerou činnost a provozování kamerových systémů, hlavně 

dohlížecího kamerového systému obecní policie. Další popis se týkal už konkrétně 

městského kamerového systému a zmínil jsem zde i makety kamer. Poté jsem již přešel 

v další kapitole na jednotlivé prvky kamerového systému, jako jsou kamery, monitory, 

objektivy a jejich údaje i záznamová zařízení. Následně jsem se zaměřil na přiblížení 

dohlížecího kamerového systému MP v Havířově na Šumbarku. Nejprve zde uvádím vznik 

a stručnou historii kamerového systému. Za 15 let budování kamerového systému, vzniklo 

na Šumbarku celkem 16 kamerových míst. Zjistil jsem, že v rámci poslední revitalizace, 

pokrylo Ministerstvo Vnitra 85,7% nákladů na rozšíření kamerového systému o tři 

kamerové body. V další části se věnuji současnému stavu a typu kamer, které jsou 

umístěné na jednotlivých místech rizikových oblastí a popisu monitorovacího pracoviště 

městské policie. 

V praktické části porovnávám počet přestupků vybraných statistik MP Havířov  

s provedenými analýzami rizik pro zvýšení účinnosti kamerového systému na Šumbarku. 

Pro stanovení všech rizik a míst s možností vzniku rizika, jsem jejich celkovou identifikaci 

provedl pomocí známé metody Ishikawova diagramu. Vygenerovaná rizika, která 

z Ishikawova diagramu vyplynula, jsem použil následně v další metodě. Touto metodou je 

Analýza příčin a důsledků vad neboli FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). Díky 

této metodě, byla zjištěným rizikům přidělena číselná hodnota, která poukazuje na 

pravděpodobnost vzniku a závažnost největších rizik. V analýze se ukázala jako největší 
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možná rizika užití násilí při přepadení, poškození cizí věci, dále pak výtržnosti a zranění  

či smrt v případě autonehody. Ze statistik Městské policie jednoznačně vyplývá, že 

celkový počet přestupků se za roky 2011, 2012 a 2013 nijak výrazně nemění. Snižují se 

však přestupky proti majetku a přestupky proti bezpečnosti silničního provozu, což se 

neshoduje s mou analýzou FMEA, kde tyto oblasti dosahují stále v celku vysokých hodnot 

mírného rizika. Naopak přestupky proti veřejnému pořádku jsou oproti roku 2011 vyšší, 

což se v mé analýze potvrzuje. Přesto podle ankety, kterou prováděla v roce 2013 Městská 

policie Havířov, lze usoudit, že většina obyvatel žijících na Šumbarku hodnotí kamerový 

systém kladně a cítí se v monitorovaných oblastech bezpečněji.  

Vyhodnocená rizika v oblastech „Prostředí, pořádané akce a zabezpečení lokality 

města Havířov v části Šumbark“ a „Trestné činy, silniční provoz a negativní chování“ 

analýzy FMEA, jsou ve větší míře mírná rizika. Abychom předešli těmto rizikům, navrhuji 

jako inovativní řešení vybudování hned dvou kamerových bodů na Šumbarku. První 

kamerový bod navrhuji vybudovat u obchodního domu LIDL, na místě s velkým nárůstem 

kriminality, ale také velkou frekvencí dopravy. Druhý kamerový bod navrhuji na ulici 

Jedlová, vedle dětského hřiště a skateparku, kde je potřeba zajistit větší dohled hlavně před 

vandalismem a sprejerstvím. Dále jsem navrhnul pravidelná školení strážníků, která by 

měla zajistit větší efektivnost střežení části Šumbark a lepší rozvržení fyzické ochrany 

strážníků městské policie. Posledním mým návrhem je pořízení další MSMP, která by měla 

velké opodstatnění především v nestřežených oblastech a při pořádání nepravidelných akcí 

ve městě. 

Jak je známo, kamerový systém je velice užitečným prvkem nejen v rámci prevence 

kriminality, ale stejně tak bývá často užívaným prostředkem v trestním a soudním řízení. 

V budoucnu bych rád viděl i další možná zlepšení dohlížecích kamerových systémů MP 

Havířov a to nejen v rozšíření počtu a míst s novými kamerovými body, ale třeba  

i v jiných nadstandardních programech, které by umožňovaly téměř okamžitou a přesnou 

identifikaci osoby či vozidla. Věřím, že tato bakalářská práce bude přínosem pro 

provozovatelé kamerových systémů a že přispěje i k dalšímu vývoji a využití technologií  

v této oblasti, která je ve společnosti čím dál víc využívaným bezpečnostním opatřením. 
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