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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou moderních komunikačních prostředků 

ochrany majetku a osob od integrovaných celků (pultů) až po jednotlivé komponenty 

elektronických zabezpečovacích systémů. Součástí práce je i definice možných vazeb 

mezi jednotlivými systémy dálkové ochrany. Práce dále shrnuje poznatky a postupy 

Městské policie Litvínov spojené s výstupy těchto systémů. 

Informace uvedené v této práci mohou být využity pro plánování a realizaci 

systémů dálkové ostrahy u všech bezpečnostních složek státu i soukromých institucí. 

Níže popsané postupy městské policie lze aplikovat do metodických pokynů ostatních 

subjektů zabývajících se dálkovou ostrahou. 

ANNOTATION OF THESIS 

This thesis deals with the analysis of modern communication means of protection 

of property and persons from integrated units to individual components of alarm 

systems. The work includes definitions of possible relationships between the systems 

themselves.  The work also summaries the Litvinov’s municipal police knowledge and 

procedures related to outputs of these systems. 

Information shown in this work can be used for future planning and realization of 

long-distance guarding systems in commercial and state security branches. The 

described processes of the municipal police mentioned below can be applied into the 

guidelines of other subjects concerning the long-distance guarding. 
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1. Úvod 

V dnešní době se kriminalita stává nejen okrajovým problémem ve společnosti, 

ale v některých regionech se stává významným faktorem snižujícím kvalitu života. 

Zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností a v době sociálních reforem se tento 

negativní jev ve společnosti stále více projevuje v každodenním životě všech občanů. 

Stát a jednotlivé obce či města se sice prostřednictvím svých rozpočtů snaží kriminalitu 

řešit, avšak s rozdílnými úspěchy. Stále více prostředků je věnováno na prevenci 

kriminality či přímo do policie s očekáváním, že dostatečný přísun financí problém 

vyřeší. Je potřeba si ale uvědomit, že do boje proti kriminalitě je potřeba zapojit i 

širokou veřejnost, a to hlavně do oblasti prevence kriminality. Aktivním zabezpečením 

svého majetku a minimalizací příležitostí lze dosáhnout trvalého snížení kriminality 

obecně. 

S rozvojem společnosti je zapotřebí i v oblasti prevence kriminality vyvíjet stále 

modernější prostředky, které znemožňují či potlačují tyto negativní jevy ve společnosti. 

S masivním rozvojem informačních technologií tak i policie dostává stále nové a 

účinnější nástroje pro plnění svých základních cílů. Překotný vývoj elektronických 

prostředků sloužících k zabezpečení ochrany majetku a zdraví osob, tyto prostředky 

neustále zdokonaluje a částečně i zlevňuje. V současné době se tak i tyto systémy 

stávají běžně dostupné pro širokou veřejnost, tak i pro složky zabezpečující základní 

lidskou potřebu, jakou je pocit bezpečí. 

Tuto práci jsem si vybral, protože žiji v oblasti nejvíce postižené restrukturalizací 

průmyslu a sociálními reformami, proto lze tuto oblast zařadit do kategorie nejvíce 

zasažené kriminalitou. Prakticky každodenně se setkávám s lidmi postiženými zejména 

násilnou či majetkovou trestní činností a aktivně se zapojuji do řešení tohoto problému 

v této oblasti.  

Informace pro tuto práci jsem získal hlavně praxí v oblasti zabezpečení majetku a 

ochraně osob. Na pozici vedoucího pro technické záležitosti Městské policie Litvínov 

jsem prakticky každodenně v kontaktu se servisními organizacemi, výrobci, policií, 

profesními asociacemi či jinými organizacemi pracujícími v oblasti bezpečnosti. 

Aktuální informace o vývoji současných pultů centralizované ochrany jsem získal na 

pravidelných školeních u výrobce pultu společnosti NAM system a na seminářích 

profesní organizace Grémium Alarm, která zaštituje celý bezpečnostní průmysl. 

Statistické informace jsem čerpal převážně z centrálního informačního systému 
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Obvodního oddělení PČR Litvínov a informačního systému DERIK u Městské policie 

Litvínov. Tyto informace jsem doplnil dostupnou odbornou literaturou. Jedná se 

zejména o publikace vydané pod záštitou Ministerstva vnitra ČR. 

Cílem této práce je detailně popsat jeden z mnoha prostředků moderní ochrany 

soukromého vlastnictví, jakým je pult centralizované ochrany. Zhodnotit aktuální stav 

provozu pultu v Litvínově a navrhnout další jeho rozvoj. Dále analyzovat postupy 

městské policie spojené s výstupy systému dálkové ochrany hlavně z hlediska jejich 

správnosti a rychlosti.  

Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsem se snažil popsat jednotlivé 

elektronické prvky systému z hlediska jejich funkčnosti a významu v celém systému. 

V další části jsem nastínil možnou variantu řešení spojení pultu centrální ochrany 

s kamerovým systémem města Litvínov. Na závěr jsem se pokusil popsat postupy 

městské policie v případě přijetí zpráv o narušení objektu nebo napadení osoby. 

Všechny tyto postupy jsou přehledně rozděleny do jednotlivých fází, aby byla na první 

pohled patrná daná činnost v jednotlivých časových úsecích. 

Tato práce, v rozsahu v jakém byla napsána, zcela jistě neobsáhne celou 

problematiku v této oblasti, ale shromažďuje podstatné informace pro získání uceleného 

přehledu o funkčnosti konkrétních prostředků elektronické ochrany. 
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2. Elektronické prostředky zajišťující ochranu majetku a 
osob 

Přesnou definici elektronických prostředků zajišťující ochranu majetku uvádí 

KOCÁBEK [2, s. 15] takto, cituji: „Elektronické prostředky zajišťující ochranu majetku 

a osob (někdy též nazývané technické prostředky) představují zejména elektronická 

zařízení a prostředky, jejichž prostřednictvím lze chránit daný objekt. Patří mezi ně 

zejména elektronické zabezpečovací systémy (EZS), pulty centralizované ochrany 

(PCO), kamerové monitorovací systémy, elektrické požární systémy (EPS), přístupové 

systémy, prostředky perimetrické ochrany, prostředky ochrany dat a informací, 

individuální technické prostředky, přepěťové ochrany a speciální technika.“ Domnívám 

se, že nově lze do těchto systémů zařadit i navigační systémy, které v současné době 

zaznamenávají obrovský rozvoj, a to zejména díky velkému technologickému pokroku 

v oblasti mobilních komunikací. Výše zmiňovaným objektem ochrany se rozumí osoba 

či skupina osob, nebo budova či komplex budov. 

Základním cílem všech technických prostředků je tedy využití technického 

potenciálu a výzkumu pro zajištění lepší ochrany zdraví či majetku osob. 

2.1. Elektronické zabezpečovací systémy 

Hlavním úkolem elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) je podpořit 

základní mechanickou či fyzickou ochranu objektu. Je potřeba si uvědomit, že EZS 

aktivně nezabraňují pachateli vniknout do objektu, ani samostatně netvoří fyzickou 

překážku proti vniknutí do objektu. Cílem těchto systémů je včasně a vhodným 

způsobem indikovat stav vniknutí do objektu či napadení osoby, a ve formě informace 

je předat příslušnému cílovému objektu (osobě či zařízení). Dalšími postupy lze pak 

aktivně zabránit velkým škodám na majetku či újmě na zdraví a rychle zadržet 

pachatele. Z výše uvedeného vyplývá, že EZS lze doporučit pouze jako doplňkovou 

ochranu k ochraně klasické. Vhodnou kombinací těchto ochran lze docílit maximálního 

efektu každé z nich.  

Dle KŘEČKA [1, s. 57] lze definovat EZS jako „soubor čidel, tísňových hlásičů, 

ústředen, prostředků poplachové signalizace, přenosových zařízení, zapisovacích 

zařízení a ovládacích zařízení, jejichž prostřednictvím je opticky nebo akusticky 

signalizováno na určeném místě narušení střeženého objektu nebo prostoru“. Nicméně 
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norma ČSN EN 50131 [4, s. 13] definuje EZS pouze z hlediska obsahu jednotlivých 

komponentů, kterými povinně musí být vybavena (viz obrázek č.1): 

- ústředna 

- jedno nebo více čidel 

- jedno nebo více signalizačních zařízení případně poplachových přenosových 

systémů 

- jedno nebo více napájecích zařízení  

 
Obr. č. 1 Schéma elektronického zabezpečovacího systému 

2.1.1. Ústředny 

Ústředny jsou jakýmsi mozkem celého systému. Zpracovávají signály od 

jednotlivých detektorů a následně je zpracovávají a výsledek předávají do příslušných 

výstupních zařízení. Srdcem každé ústředny je mikroprocesor s EEPROM pamětí, ta 

 
      PCO 

   
  Ústředna 

Infrazávora 

Magnetický 
kontakt 

PIR  čidlo  

Snímače 

Komunikační kanály 

Signalizační     
   zařízení 

   Napájení 

Hlídaný objekt 

    Dispečink 



 

 

10 

 

zajišťuje zachování konfigurace a historii událostí na systému v případě výpadku 

napájení. 

Z hlediska architektury rozlišujeme následující typy ústředen: 

Smyčkové ústředny 

Tyto ústředny jsou nejstarším typem ústředen na trhu. Jednotlivá čidla jsou 

s ústřednou spojena obvodem, který je zakončen stanoveným odporem. „Změna odporu 

smyčky, způsobena aktivací některého z čidel smyčky nebo sabotáží na smyčce, vede 

k vyhlášení poplachového stavu systému EZS.“ [1, s. 104]. Velkou nevýhodou těchto 

systémů je vybudování poměrně rozsáhlé kabeláže, neboť je nutné pro každou smyčku 

použít jeden kabel. Čidla by měla být samostatně oddělena na smyčkách pro případ 

rychlé lokalizace případné závady. Z výše uvedeného důvodu se tyto ústředny používají 

v současné době pouze sporadicky, a to vesměs u malých systémů. 

 
Obr. č. 2 Schéma smyčkové ústředny 

Ústředny s přímou adresací čidel 

Principem těchto ústředen je komunikace po datové sběrnici mezi ústřednou a 

čidlem. Každý prvek v systému má svou jedinečnou adresu a ústředna dokáže rozpoznat 

a předat informaci o stavu nebo jeho změně na každém z těchto prvků. Tyto systémy se 

obvykle snadno instalují, protože stačí pouze jeden kabel k propojení všech prvků 

s ústřednou. V rozsáhlejších systémech je však nutné počítat s úbytkem napětí a 

možností indukce elektromagnetického rušení na kabel. 

Ústředna 

čidlo 

čidlo 

čidlo 
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Obr. č. 3 Schéma ústředny s přímou adresací čidel 

Ústředny smíšeného typu 

Jedná se o kombinaci předchozích dvou systémů, kdy komunikace mezi ústřednou 

a koncentrátorem je realizována pomocí datové sběrnice, a mezi koncentrátorem a 

čidlem pomocí vyvážené smyčky. Tento systém minimalizuje negativa předešlých 

systémů, avšak toto řešení je vykoupeno vyšší pořizovací cenou. 

 
Obr. č. 4 Schéma ústředny smíšeného typu 

Ústředny s bezdrátovým přenosem čidel 

Poměrně novými systémy na trhu jsou bezdrátové systémy. Tyto systémy se 

charakterizují  minimálními požadavky na prvotní instalaci a cenovou dostupností. 

Přenos informací probíhá v povolených pásmech 420-450 MHz. Z hlediska bezpečnosti 

jsou tyto systémy nejvíce zranitelné, protože jsou náchylné na rušení, a proto jsou 

nevhodné pro použití ve vyšších bezpečnostních kategoriích. 

Ústředna 

čidlo 

čidlo 
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2.1.2. Čidla  

Čidla jsou další nedílnou součástí všech EZS systémů. Termín čidlo (alternativně 

detektor) je definován v normě [4, s.10] jako „zařízení určené k vyslání poplachového 

signálu nebo zprávy  jako odezvy na zaznamenání abnormální podmínky, indikující 

přítomnost  nebezpečí“. 

Dle principu, na kterém pracují, čidla dělíme na: 

Pasivní infračervená čidla (PIR) 

Jedná se o nejpoužívanější systém čidel všeobecně a to zejména díky jejich ceně 

na trhu. Princip snímání těchto čidel je v tom, že pyroelektrický senzor reaguje na 

změnu infračerveného spektra na Fresnelově čočce. Čočka je rozdělena na několik 

oblastí a PIR senzor reaguje na změny v jednotlivých oblastech. Vyhodnocování 

alarmových stavů provádí zabudovaná elektronika. Velkou nevýhodou tohoto řešení je 

v určité míře existence častých falešných poplachů, proto se v poslední době Fresnelova 

čočka nahrazuje zrcadlovou optikou, kde PIR senzor reaguje na změny odráženého 

tepla od zrcadla. 

Mikrovlnná čidla 

Tento typ čidel se v současné době také hojně využívá v zabezpečovacích 

systémech, avšak nikoliv samostatně, ale ve formě duálních čidel v kombinaci s PIR 

čidlem. Pracují obvykle na frekvencích do 10GHz a reagují na změnu homogenity 

okolního prostředí. Aktivní radar vysílá paprsek do hlídané zóny a analyzuje změny 

přijímaného odrazu. Nevýhodou těchto čidel je to, že spolehlivě reagují i na „neteplé“ 

objekty, a proto špatné nasazení těchto čidel může být příčinou hojného výskytu 

falešných poplachů. 

Magnetické kontakty 

Magnetické kontakty jsou čidla běžně používána jako hlavní ochrana 

přístupových bodů do hlídaných objektů jako jsou okna a dveře. Doplňkově lze také 

tato čidla využít na indikaci pohybu cenných předmětů v chráněné zóně. 

Čidlo zpravidla obsahuje dvě části. Pohyblivá část obsahuje permanentní magnet 

a statická část se skládá z jazýčkového relé (kontaktronu). Doplňkově může být 

vybaveno vyhodnocovací elektronikou. V principu dochází k sepínání a rozepínání relé 

v důsledku přiblížení či oddálení relé z dosahu magnetického pole permanentního 

magnetu, a tím k indikaci alarmového stavu. Tato čidla vykazují obrovskou spolehlivost 
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a také jejich cena je příznivá. Bohužel tato čidla lze nasadit pouze v případě plášťové, či 

objektové ochrany. 

Detektory tříštění skla 

Tyto detektory se využívají jako doplňková ochrana prostorů zabezpečených 

pomocí PIR detektorů. Jejich vhodným použitím se může výrazně eliminovat vzniklá 

škoda v objektu a to zejména, když se použijí v kombinaci s mechanickou ochranou 

oken (mříže, bezpečnostní fólie či bezpečnostní skla). 

Základním principem tohoto typu čidla je snímání zvuku pomocí mikrofonu a 

jeho následného vyhodnocení elektronikou. Aby se eliminovala četnost výskytu 

falešných poplachů, jsou tato čidla vybavena i detektorem změny tlaku v místnosti. 

V praxi lze pak nastavit vyhodnocení poplachového stavu v případě detekce obou 

signálů. Bohužel toto má velkou nevýhodu v případě, že pachatel vnikne do objektu 

pomocí pomalého vyříznutí skla (v tomto případě se neaktivuje senzor změny tlaku), 

proto se tento druh čidla samostatně prakticky nepoužívá. 

Požární detektory 

   Existuje veliké množství druhů detektorů pro zjištění požáru v daném objektu. Pro 

správný výběr typu detektoru je potřeba vycházet z celkové protipožární dokumentace 

v objektu, kde je důležité zohlednit možná rizika požáru, a zejména určit druhy a 

množství hořlavých látek. Požární čidla jsou nedílnou součástí každého samohasícího 

systému. 

Nejznámějšími požárními detektory jsou : 

- Ionizační detektory – Jsou to vysoce účinné detektory s vysokou spolehlivostí. 

Bohužel v současné době jsou tyto detektory spíše na ústupu, protože obsahují malé 

množství radioaktivní látky, které je nutné pro detekci obsahu tzv. „kouřových 

iontů“ ve vzduchu. 

- Optokouřové detektory – Jedná se o nejpoužívanější detektory. Detekují změny 

spektra mezi prvky čidla a následně je vyhodnocují do alarmových stavů. 

- Tepelné hlásiče – Tyto detektory jsou obvykle velice jednoduché a levné. Obsahují 

termistor, který snímá změny okolní teploty a elektronika v čidle vyhodnocuje 

dosažení kritické hodnoty v daném čase. 
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- Lineární hlásiče – Tato čidla jsou poměrně nová na trhu. Jejich využití spočívá 

zejména v případě potřeby detekce požáru v rozsáhlých halách. Princip je obdobný 

jako u infrazávory – v tomto případě se sleduje změna spektra mezi aktivními čidly. 

Infrazávory 

Infrazávory mají všestranné využití, většinou se používají k zabezpečení 

venkovních prostor. Obvykle tato čidla obsahují diodu, která emituje paprsek 

v infračerveném spektru. Na druhé straně hlídané zóny je paprsek zachycován 

fotosnímačem. V případě ztráty tohoto paprsku je indikován poplachový stav. Dnešní 

moderní čidla obsahují 1 – 6 paprsků a lze libovolně nastavit citlivost. 

 

Nasazení vhodných typů a počet čidel by měl být zpracován v projektové přípravě 

systému EZS, a měl by být výsledkem komplexního bezpečnostního posouzení 

konkrétního objektu (BPO). 

2.1.3. Signalizační zařízení 

Signalizační zařízení je dalším povinným prvkem každého elektronického 

zabezpečovacího systému. Jeho cílem je předat informaci cílové osobě. Může se jednat 

o majitele objektu, náhodně procházející osobu, policii či bezpečnostní službu. Jsou to 

vlastně „samostatná zařízení, jež jsou umístěna buď v krytu ústředny, nebo mimo ni, a 

jsou řízena řídícími výstupy ústředny“[1, s. 120]. 

Obecně je lze rozdělit na: 

- Akustickou signalizaci (sirény) 

- Optickou signalizaci (majáky) 

- Dálkovou signalizaci (komunikátory) 

2.1.4. Napájecí zařízení 

Pro účely funkčnosti celého EZS systému je nutné ho vybavit kvalitním zdrojem 

napájení a pomocným zdrojem v případě výpadku proudu v elektrické síti. Celý systém 

proto bývá napájen standardně z ústředny, výjimku tvoří pouze bezdrátové komponenty 

(např. bezdrátové systémy Jablotron), které jsou napájeny vlastní baterií. Ústředny 

samotné mohou být  napájeny jak stejnosměrným napětím 13V z externího zdroje, tak 

střídavým napětím z transformátoru 16V dodávaného s ústřednou. Další komponenty 

jsou napájeny pomocí stabilizovaného zdroje přímo z desky ústředny. Jako záložní 
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zdroj  se ústředny  vybavují zpravidla  olověnými akumulátory  s kapacitou od 1,3 až 

7,5 Ah. 

2.2.  Pult společnosti NAM a.s. 

Společnost NAM system a.s. je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů PCO 

v České republice a v mnoha dalších, zejména postkomunistických zemích (Slovensko, 

Ukrajina, Maďarsko a Rusko). V současné době provozuje PCO od této společnosti přes 

300 subjektů. Patří mezi ně zejména hasičské záchranné sbory, městské policie, 

bezpečnostní agentury a velké podniky. 

A proč jsou tyto pulty tak oblíbené ? Důvodů je hned několik. Myslím si, že to je 

zejména strategií, kterou se tato společnost prezentovala. V 90. letech, kdy docházelo 

k masivnímu rozvoji elektronické zabezpečovací techniky v ČR, se tato společnost jako 

jediná prezentovala systémy, které byla schopna realizovat přesně dle požadavků 

zákazníka, a to včetně konkrétního návrhu řešení pro konkrétní danou oblast. Jejich 

systém byl vysoce variabilní a všestranný. Společnost také velmi úzce spolupracovala 

s orgány státní správy, které vydávaly potřebná povolení k provozování prvků systému 

(Český telekomunikační úřad, Český normalizační institut apod.), a tím odlehčila 

klientovi náročnou administrativu s tím spojenou. 

Dalším a ještě důležitějším předpokladem pro masivní rozvoj pultů NAM byla 

kompatibilita pultu prakticky se všemi ústřednami na trhu. Pokud EZS neměla patřičné 

komunikátory, existovala zde možnost připojit tyto ústředny přes univerzální 

komunikační modul UNI 1. Na rozdíl od pultů RADOM, které upřednostňovaly pouze 

výrobky své společnosti. 

2.2.1. Historie pultu u MP Litvínov 

Historie pultu centralizované ochrany města Litvínov sahá do roku 1995. V té 

době byl pro litvínovskou městskou policii zakoupen pult PCO NAM system 2000. 

Systém obsahoval telefonní kartu, zobrazovací tablet a počítačovou sestavu 

s jehličkovou tiskárnou. Součástí dodávky byla i základnová vysílací stanice AZOR pro 

možnost připojení objektů rádiovou cestou. Tento prostředek měl za úkol zabezpečovat 

dálkovou ochranu většinu objektů v majetku města Litvínov, a tak snížit náklady za 

fyzickou ostrahu těchto objektů.  Postupně sílil zájem dalších subjektů o střežení svých 

soukromých objektů, a proto byla v roce 1999 služba zkomercionalizována a stala se 

dostupnou i pro všechny občany města. V roce 2002 byl PCO kompletně přestavěn, a 
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prakticky v této podobě je provozován i v současné době. I přes nutnost vysokých 

počátečních investic do zabezpečovacích systémů na objektech a relativně vysokou 

cenu za připojení na pult, je v dnešní době pult velmi žádaným prostředkem pro 

zabezpečení objektů. 

V současné době je na pult centrální ochrany napojeno 33 objektů v majetku 

města a 110 soukromých subjektů. Tato čísla nejsou až tak vysoká, což pramení 

zejména strategií Městské policie Litvínov při stanovení přísných podmínek pro 

připojení na PCO. Podrobněji se o těchto podmínkách zmíním v kapitole 4. Systém 

výjezdů Městské policie Litvínov. 

2.2.2. Struktura PCO 

Co to vlastně pult centrální (centralizované) ochrany znamená ? 

V širším kontextu tento pojem zahrnuje soubor elektronických technických 

prostředků a stanovených postupů sloužících k ochraně vzdálených objektů. Jedná se 

zejména o tyto prostředky : 

- zabezpečovací technika (ústředny, čidla) 

- komunikační kanály (rádiová síť, JTS) 

- komunikační prostředky (komunikátory, telefonní karty, vysílače) 

- monitorovací stanice (počítač, monitor, UPS) 

- zabezpečovací software (monitorovací software, ovladače, konfigurační software) 

- soubor metodických manuálů, pokynů a postupů v souvisejících s dálkovou 

ostrahou objektů 

V užším slova smyslu se jedná o konkrétní zařízení (počítač) s periferiemi a 

nadstavbovým softwarem v řídícím středisku, který monitoruje vzdálené objekty. U 

Městské policie Litvínov toto zařízení reprezentuje osobní počítač Intel Celeron CPU 

2.53GHz, RAM 512MB, grafika: Nvidia GeForce 256MB se dvěma výstupy na 

monitor, HDD 40GB. K počítači jsou připojené 2 LCD monitory o velikosti 17“. 

Nedílnou součástí systému je také záložní zdroj UPS pro případ výpadku elektrické 

energie.  
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Obr. č. 5  Schéma zapojení PCO 

 

Počítač je vybaven operačním systémem Microsoft Windows XP (2002) 

Professional (Service Pack 2). K počítači je přes sériové rozhraní připojena telefonní 

karta TF98P, která zajišťuje příjem zpráv ze dvou dostupných telefonních linek JTS a 

přijímací sběrná stanice RSN451 pro retranslaci rádiových signálů sítě GLOBAL do 

počítače PCO. V počítači je dále nainstalován softwarový balík NET-G, zajišťující 

ostrahu objektů. 
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2.2.3. Software NET-G 

Software NET-G je vysoce profesionální monitorovací software společnosti NAM 

a.s. pro obsluhu pultů centrální ochrany různých výrobců. Mezi jeho základní vlastnosti 

patří[6]: extrémní bezpečnost, síťový provoz, vzdálený přístup, otevřenost různým 

zařízením, variabilita, neomezenost, přehlednost, podrobnost a detailnost. Všechny tyto 

vlastnosti dělají z tohoto balíku velmi účinný nástroj zajišťující spolehlivou ostrahu 

hlídaných objektů. 

 
Obr. č. 6 Monitorovací software NET-G 

 

Celý softwarový balík se skládá z jednotlivých modulů, které lze v případě 

potřeby instalovat. Nezbytné pro chod celého systému jsou dva základní moduly: 

AppDriver a AppPCO. První modul zajišťuje obsluhu přídavných periferií jako je 

telefonní karta a rádiový vysílač včetně příjmu zpráv z těchto zařízení. Druhý modul 

zajišťuje vlastní překlad přijatých informací od modulu AppDriver do srozumitelné 

podoby, dále zajišťuje komplexní správu a přehled jednotlivých hlídaných objektů, 

zpráv a systému GPS. Další moduly jsou volitelné a většinou rozšiřují základní systém 

o nové možnosti (např. modul COM, SMS, statistika, APPmail apod.). 

Celý systém správy je založen na tzv. stromové struktuře objektů a souboru jejich 

vlastností. Každý hlídaný objekt, zařízení nebo osoba je reprezentována v databázi jako 

samostatný objekt, kterému jsou operátorem přiřazeny vlastnosti a vztahy mezi objekty. 

Na základě této struktury poté vznikají logické celky např. hlídaný objekt s příslušnými 

kontaktními osobami, přenosovými cestami objektu, informacemi o objektu, 

statistikami apod. Vlastní definice těchto struktur je právě díky této hierarchii velmi 

přehledná a jednoduchá. 
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2.2.4. Ochrana informací před zneužitím 

Centrální počítačový server, na kterém je provozována hlavní databáze je umístěn 

na dispečinku Městské policie Litvínov. Samotné pracoviště je režimově chráněno a 

není dovolen přístup nepovolaným osobám. Toto je upraveno interní směrnicí. Centrální 

server je napojen do počítačové sítě, na serveru není možné provádět tiskové výstupy 

z důvodu absence tiskárny, dálkový tisk je umožněn pouze na úrovni 

administrátorských práv. 

Uložená data jsou velmi dobře chráněna použitou klient/server architekturou. 

Základ tvoří InterBase SQL server ve verzi 7.0 od firmy Borland, který kromě jiných, 

využívá v nepřetržitém provozu armáda nebo zdravotnictví USA. Data lze kdykoliv za 

plného provozu systému zálohovat a také lze využít tzv. stínování databáze na jiné 

diskové zařízení [6]. V monitorovacím softwaru NET-G je také detailně propracovaný 

systém přístupových práv k informacím.  

2.2.5. Spolehlivost a stabilita 

Vlastní monitorovací softwarový balík NET-G pracuje pod operačním systémem 

Microsoft Windows XP (2002) Professional. Podotýkám, že v této kombinaci je systém 

extrémně stabilní. Během pětiletého nepřetržitého provozu došlo k minimálním 

závadám na systému, které byly způsobeny závadami na hardwaru (nefunkční větrání 

procesoru). Avšak po několika měsících nepřetržitého provozu se vlastní databázový 

systém zpomaluje, a proto je výrobcem doporučeno provádět reindexaci celé databáze 

pro obnovení nových vazeb v databázi. V současné době databáze obsahuje x záznamů 

a reindexace se provádí jednou za 6 měsíců. 

2.2.6. Přenášené informace a protokoly přenosu 

Vlastní komunikace mezi ústřednami EZS na hlídaných objektech a centrálním 

počítačem PCO je možná přes jednotnou telefonní síť (JTS), sítí GLOBAL a sítí GSM 

operátorů. Každý z těchto přenosů má své výhody a nevýhody, které uvedu 

v následujících kapitolách.  

Komunikace probíhá formou přenosu zpráv, které reprezentují určitou informaci o 

hlídaném objektu.  Vlastní zpráva musí obsahovat identifikaci objektu, identifikaci 

stavu na objektu popř. další informace týkající se podmínek, kterými byl tento stav 

dosažen.  
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Samozřejmě, že v rámci přenosu dat na dispečink pomocí telefonní linky či 

rádiovou cestou se nepřenáší celé věty v podobě datového přenosu, ale pouze číselné 

kódy (Zpravidla se používá hexadecimální číselná soustava, proto se ve zprávě mohou 

objevit i znaky A-F.) reprezentující textový obsah dané zprávy. V takovémto případě 

hovoříme o protokolu přenosu.  Existuje několik desítek formátů tohoto protokolu a 

navzájem se od sebe liší svým obsahem, ale i rychlostí přenosu (viz Příloha č.3).  

Například informace :  

Příchod do objektu Komerční banka Litvínov kódem uživatele pí. Novákové Lucie. 

je do pultu přenesena ve formě protokolu 4+2 takto : 

F23551 

kde : 

F235 je unikátní číslo hlídaného objektu – Komerční banka Litvínov 

51 reprezentuje příchod do objektu prvním definovaným kódem – Nováková  

 

Výše uvedený formát 4+2 je sice stále nejpoužívanější formát, avšak v poslední době se 

stále více prosazují nové, modernější DTMF formáty typu CONTACT ID, a to zejména 

díky své rychlosti. 

2.2.7. Radiová síť GLOBAL 

Významnou součástí litvínovského pultu je systém rádiové sítě GLOBAL. Tato 

datová síť byla nově vybudována v roce 2002, kdy v souvislosti se vstupem České 

republiky do Evropské unie a novelizací zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, 

byli všichni provozovatelé nuceni postupně ukončit provoz vysílačů na frekvenci 350 

Mhz a uvolnit toto frekvenční pásmo pro vojenské účely. Nově zbudované síť měla 

jednak zkvalitnit spojení mezi stávajícími objekty, tak i navýšit kapacitu, aby bylo 

možné v rámci této sítě provozovat i další systémy (např. GPS NET-CAR local viz 

Příloha č.1). 

Dle navrženého projektu byla zbudována nová rádiová síť na kmitočtu 427,225 

MHz. Na základě vydaného povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení 

pozemní pohyblivé služby a pevné služby byl Českým telekomunikačním úřadem 

(ČTÚ) povolen  maximální výkon jednotlivých vysílačů až na 1 Watt.  
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Navržený projekt řešil rozmístění a potřebný výkon pro páteřní síť tzv. sběrných 

(retranslačních) stanic, které by zajišťovaly pokrytí oblasti Litvínovska signálem. 

Výsledný návrh byl kompromisem mezi omezením výkonu vysílačů ze strany ČTÚ a 

potřebám pokrytí signálem. Omezení se týkalo hlavně z důvodu umístění oblasti poblíž 

státní hranice s Německem a následného přesahu signálu mimo území České republiky. 

Struktura a schéma přenosu dat bylo navrženo takto: 

 
Obr. č. 7 Schéma páteřní sítě GLOBAL u MP Litvínov 

 

Sběrné stanice s typovým označením RSN 451, které tvoří páteřní síť jsou vlastně 

inteligentní převaděče, které přijímají všechny zprávy od přidělených vysílačů, filtrují je 

a dále na pult centrální ochrany zasílají pouze významové zprávy[8]. 

Vytíženost rádiové sítě GLOBAL 

V souvislosti s provozem systému GPS NET-CAR local jsem se zabýval i otázkou 

vlivu systému určování polohy na vlastní systém ostrahy objektů. Proto při budování 

sítě GLOBAL je nutné počítat s limity sběrných stanic a propustností dat. Na základě 

podkladů výrobce lze tyto limity orientačně matematicky odvodit dle následujícího 

vzorce: 
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CPV – celkový počet možných vysílačů 

MPV  – maximální počet vysílačů na jednu sběrnou stanici (vždy 256) 

PV – počet již přenášených vysílačů v dosahu sběrné stanice (zde je nutné zařadit i stanice, které 

jsou v dosahu této stanice, ale data jsou přenášena jinou sběrnou stanicí) 

PSS – počet sběrných stanic v dosahu sběrné stanice 

GPS – počet mobilních objektů jednotek GPS v dosahu sběrné stanice 

PD – interval dotazování mobilních objektů GPS 

 

Dosazením aktuálních stavů SS na MP Litvínov do tohoto vzorce získáme číslo 

rovnající se teoretickému maximu možných vysílačů, které při stávající konfiguraci 

můžeme do systému nově zařadit. 

 
Výpočet pro jednotlivé sběrné stanice v síti GLOBAL: 
 

1. přijímací SS na dispečinku MP: 216
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2. sběrná stanice Valdštejnská : 182
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3. sběrná stanice Hamerská : 208
10
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)101(14256 =







 ×−×−−=CPV  

 
 

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že teoreticky lze instalovat dalších 606 

vysílačů do stávající rádiové sítě. Toto číslo má však pouze informativní charakter. 

 V případě, že je hodnota celkového počtu možných vysílačů u každé jednotlivé 

sběrné stanice větší než 100 lze předpokládat bezproblémovou komunikaci všech stanic 

v rádiové síti. U hodnot nižších než 100 lze očekávat snížení propustnosti sítě 

v kritických uzlech z důvodu obsazenosti frekvence a následných opakovaných pokusů 

pro správné doručení informace mezi retranslačními stanicemi. 

 Na základě praktických zkušeností s programováním retranslačních stanic 

vzdušnou cestou jsem zjistil, že i v případě těchto příznivých hodnot může docházet 

k selhání přenosu konfiguračního paketu do retranslačních stanic nacházejících se 

v buňkové hierarchii na posledních pozicích. 
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2.2.8. Telefonní připojení 

Telefonní přenos dat je základním 

prostředkem pro komunikaci hlídaných 

objektů každého pultu centrální 

ochrany. Jedná se o velmi pohodlné 

řešení malých objektů, které nechtějí 

investovat do pořízení vysílače pro 

rádiový přenos.  

 

Obr. č. 8 Telefonní karta TF98P

 Avšak připojení přes telefonní linku má své úskalí. I přes nízké náklady na 

zřízení takového připojení, je potřeba zdůraznit, že přenos jakékoliv zprávy generované 

EZS (kódování objektu, periodické testy, poplachy apod.)  je účtován operátorem pevné 

telefonní sítě dle tarifu standardních hovorů. V případě větších objektů se složitějším 

přístupovým režimem jsou pak výsledné náklady na provoz EZS výrazně větší než u 

rádiového přenosu. Vzhledem k této skutečnosti, je na objektech vyžadována kontrola 

funkčnosti EZS pouze jednou za 24 hodin. V praxi to znamená, že v případě jakékoliv 

poruchy na tel. lince či EZS na objektu se to obsluha na dispečinku dozví s časovou 

prodlevou, která se může pohybovat až v řádech hodin. 

 Telefonní část PCO tvoří jednotlivé telefonní komunikátory v ústřednách EZS na 

hlídaných objektech a centrální telefonní karta TF 98P na dispečinku MP. 

Komunikátory jsou přídavnou periferií ústředen EZS, pomocí kterých jsou ústředny 

spojeny s telefonní linkou na objektu a jejichž prostřednictvím dochází k přenosu 

kódovaných zpráv přes JTS na cílové telefonní číslo (v tomto případě na tel. číslo na 

dispečinku). Na straně dispečinku telefonní karta odbavuje příchozí volání od EZS a 

toto posílá přes sériovou linku do centrálního počítače. Městská policie provozuje 

dvoulinkovou verzi této karty a pro potřeby PCO vyhradila 2 samostatné telefonní 

linky, zejména pro případ poruchy na jedné z těchto telefonních linek. V praxi tedy 

všechny ústředny EZS mají nastaveny obě telefonní čísla a standardně posílají zprávy 

na jedno z těchto čísel. V případě poruchy na tel. lince ústředna EZS automaticky pozná  

nefunkčnost linky a pokusí se poslat zprávu na záložní tel. číslo. Telefonní karta 

umožňuje přijímat prakticky všechny používané tónové (s rychlostí 10bps až 40bps) i 

DTMF formáty 3+1 až 4+3 s paritou i bez parity. Karta je vybavena vnitřní pamětí pro 

2000 zpráv a v případě krátkodobého výpadku centrálního počítače (restart, údržba 

apod.) nedochází ke ztrátě dat z tel. linky. 
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2.2.9. GSM/GPRS přenosy 

Pult umožňuje i připojení hlídaných objektů přes síť NSG. Jedná se o vysoce 

zabezpečenou síť v rámci sítí GSM mobilních operátorů v ČR, určenou pro přenosy 

zpráv z objektu na PCO nebo pro přenosy zpráv ze sběrných stanic GPRS. Možné 

schéma navržené sítě zobrazuje Příloha č. 2. Řídící jednotkou sítě NGS je GPRS 

centrum, jehož hlavním úkolem je zabezpečení směrování zpráv mezi jednotlivými uzly 

v síti. 

Mezi obrovské výhody této sítě patří, že jsou dostupné i v místech, které nejsou 

nebo nelze pokrýt sítí GLOBAL. Naopak negativem jsou poměrně vysoké náklady 

provozovatele spojené s poplatky za přenos dat. Vzhledem ke kvalitnímu pokrytí celé 

oblasti Litvínova sítí GLOBAL, městská policie neměla zájem rozšířit nabídku klientům 

i o možnost tohoto připojení na PCO, a navrhuje zákazníkům využít stávající síť 

GLOBAL.  

2.2.10. Systém GPS - NET CAR local 

V oblasti dálkové ochrany je zapotřebí vždy znát polohu všech hlídek v terénu pro 

případ vzniku poplachové události na PCO. Pokud má obsluha PCO přehled o 

aktuálním rozmístění hlídek v terénu, může přímo určit a vyslat nejbližší hlídku 

k ohnisku poplachové události. Pro tyto účely MP Litvínov používá systém GPS pro 

zjištění aktuální pozice všech jejich vozidel. Původně byl tento systém zcela autonomní 

na PCO a aplikace pro zobrazení aktuálních poloh vozidel běžela na separátním 

počítači. Počátkem roku 2007 byl systém GPS PROMOTIC PATROL nahrazen novým 

systémem NET-CAR local.Tento krok přinesl řadu vylepšení: 

- přenos informací o poloze a stavu vozidel probíhá přes rádiovou síť GLOBAL 

(prakticky nulové náklady za přenos informací o poloze vozidel na dispečink) 

- snížení intervalu dotazování jednotlivých vozidel ze 60 na 10 sekund  

- přímé zobrazení polohy vozidel v mapovém podkladu NET-G (v případě 

poplachové události na PCO lze vidět na mapě napadený objekt a polohu vozidel 

najednou – lze stanovit i trasu nejbližší hlídky k objektu)  

- sledování dalších stavů vozidla (zapnutý maják apod.) 

 

Tato vylepšení výrazně posílila kontrolní činnost hlídkové služby. Zejména 

možnost snížení intervalu dotazování na polohu vozidla na 10 sekund bylo klíčové pro 

rozhodování, zda-li pořídit tento systém. Stávající rozsah 60 sekund sice dokáže zhruba 
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informovat o činnosti hlídky v terénu, ale v menších městech jako je Litvínov lze i za 

tuto poměrně krátkou dobu urazit značnou vzdálenost. 

Jádrem systému NET-CAR local jsou vozidlové jednotky NCL-02. Tyto jednotky 

obsahují radiomodem a přijímač signálu GPS. Informace o poloze získané 

z družicového systému jsou vyslány radiomodemem přes systém sběrných stanic přímo 

na dispečink, kde jsou zpracovány. Systém je schopen lokalizovat polohu vozidla 

s přesností zhruba 5m. Celková přesnost polohy je závislá na počtu viditelných 

navigačních družic v okamžiku zjišťování polohy. Radiomodem obsahuje 4 plně 

programovatelné vstupy. První z nich je přednastaven na spínání zapalovaní 

automobilu. Využitím tohoto vstupu lze jednoduše přenášet informace o tom, zda-li se 

vozidlo pohybuje či stojí na místě. Tento vstup také aktivuje úsporný režim jednotky 

NCL02 a v případě, že vozidlo není provozováno, jednotka nezjišťuje polohu 

z družicového systému. Na dalším napěťovém vstupu městská policie indikuje provoz 

výstražného a rozhlasového zařízení (majáku). U vozidla, které slouží k přepravě 

služebních psů, dále MP monitoruje otvírání zadních dveří (kontrola, zda-li jsou 

dodržovány intervaly venčení služebního psa). 

Systém umožňuje zpětné přehrávání trasy pohybu vozidla v integrovaném 

mapovém systému. Pro účely vykreslování polohy vozidel jsou plně postačující měřítka 

mapy 1:20000. Na mapovém podkladu jsou zobrazeny body se skutečně 

zaznamenanými polohami vozidla, které jsou spojeny přímkami zobrazující rychlost 

vozidla (tato rychlost je pouze orientační a je vypočítávána na základě rozdílu souřadnic 

mezi dvěma sousedními polohami). 

 

Pult společnosti NAM a.s. získal řadu ocenění z mezinárodních veletrhů, mezi 

nejcennější patří Zlatý ampér (1998) a Křišťálová koule (2002, 2003). Pult je schválen 

Českou asociací pojišťoven a Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium 

Alarm.  
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3. Integrace PCO s kamerovými systémy města Litvínov 

Již v roce 2003 se vedení Městské policie Litvínov zabývalo myšlenkou integrace 

jednotlivých technických systémů na operačním středisku městské policie. Cílem tohoto 

sjednocení bylo zejména zjednodušit obsluhu jednotlivých nezávislých systémů a využít 

nových možností, které by tato integrace přinesla.  

Původní představa byla taková, že by se mohla podařit integrace všech hlavních 

systémů tzn. pultu centrální ochrany, systému GPS, mobilního kamerového systému a 

hlavního kamerového systému na MP Litvínov pod jednotný událostní systém 

s možností jednotného ovládání a s propojením na stávající geografický informační 

systém města Litvínova (GIS). Bylo osloveno několik společností zabývajících se touto 

problematikou. Bohužel všechny uvedené společnosti narážely na nedostatečnou 

technickou připravenost těchto systémů a neochotu výrobců zajistit požadované 

výstupy ze svých systémů, proto propojení nebylo realizováno. 

Nicméně v praxi se mnohokrát stává, že je potřeba otočit najednou hned 

s několika kamerami na cílový prostor např. z důvodu vyhlášení poplachu na PCO, a 

toto je pro člověka obtížně řešitelný úkol. Proto v současné době byla znovu otevřena 

otázka možného propojení PCO s návazností na hlavní kamerový systém města 

Litvínov. Spojením těchto dvou systémů by významně snížilo dobu natočení všech 

dostupných kamer v oblasti při  poplachové události na objektu tím, že by částečně 

lidský faktor nahradila technika. Toto propojení sice nemůže v žádném případě 

nahradit lidský potenciál při sledování pachatele na napadeném objektu PCO, avšak 

automatizuje alespoň první fázi činnosti obsluhy kamerového systému v reakci na 

poplachovou událost a redukuje čas prvotního zaměření kamer na danou oblast.  

Princip výše uvedeného způsobu integrace by byl založen na těchto krocích: 

- selektivní směrování výstupů PCO 

- přenos výstupů PCO do systému MKMS 

- nastavení požadovaných kamer na cílovou oblast 

3.1. Modul COM 

Společnost NAM jako jediná reagovala na naše připomínky v roce 2003 na 

zajištění výstupů z PCO do jiných systémů a vytvořila pro softwarový balík pultu 

centrální ochrany NET-G nadstavbový modul COM. Tento modul zajišťuje směrování 

vybraných typů událostí z pultu na daný port počítače. Modul využívá technologie 



 

 

27 

 

COM/DCOM implementované na úroveň služeb operačního systému Windows, proto 

pro svou činnost vyžaduje operační systém Windows NT (SP6) nebo Windows 2000 a 

vyšší. Správnou konfigurací tohoto modulu lze vybrané zprávy přímo směrovat do 

kamerového systému MKDS BESY, který je realizován ve městě.  

A jak to v praxi funguje ? 

Tak nejdříve je nutné v PCO vybrat typy zpráv, které jsou pro kamerový systém 

podstatné (jedná se o poplachy, sabotáže, či některé poruchové stavy). V tomto případě 

výrobce využil výhody objektové struktury dat a danému objektu (rozumíme 

jednotlivému typu události v číselníku zpráv), je možné přiřadit vlastnost, která 

označuje význam pro kamerový systém. To samé lze využít i pro výběr určitých 

hlídaných objektů, které jsou v dosahu kamer (nemá smysl kamerám posílat informaci o 

objektu, který není v dosahu kamer). Formát a obsah odesílaných zpráv lze softwarově 

nastavit, pro tyto účely lze použít prakticky jakékoliv hodnoty z tabulky v Příloze č.4. 

Pro účely kamerového systému zcela postačuje odeslání zprávy s názvem objektu 

(položka č. 17 v Příloze č.4), která se definuje na hlídaném objektu. Z nabízených 

možností lze dané zprávy odeslat pomocí sériového rozhraní COM port nebo přes 

počítačovou síť, avšak z hlediska možnosti filtrování zpráv a zabezpečení je vhodné 

použít první variantu. Odesílaná zpráva je následně zpracována kamerovým obslužným 

programem PV – BESIV –PCO. 

3.2. Modul PV – BESIV 

Tento modul prakticky zajišťuje pohyb kamery, buď na základě povelu obsluhy 

kamerového systému, nebo na základě předem definovaných časových automatů. 

Jedním z podsystémů tohoto modulu je i modul PV – BESIV – PCO, který překládá 

informace přijaté přes sériovou linku, nebo ze sítě do „řeči“ hlavního modulu a ten 

následně spouští předem definované prepozice či automaty v závislosti na typu přijaté 

informace. 

 Pro správné pochopení funkčnosti propojení je potřeba si vysvětlit výše uvedené 

pojmy, které se běžně používají v terminologii kamerových bezpečnostních systémů: 

Prepozice – jedná se o předem definované nastavení polohy určité kamery na danou 

oblast. V praxi se prepozice využívají pro zrychlené nastavení oblíbených pozic na 

kameře pomocí zjednodušeného ovládání ( např. pomocí klávesové zkratky). 
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Automaty – Pomocí automatů lze na kameře nastavit určité cykly. Jedná se prakticky o 

soubor prepozic, které jsou doplněny o časové posuny mezi nimi. Takto lze pohyb 

kamery částečně, nebo úplně zautomatizovat. 

Jakmile zpráva z PCO dorazí do kamerového systému, systém PV – BESIV – 

PCO zařídí překlad názvu objektu  a  pomocí předem definované překladové tabulky 

vyšle hlavnímu systému PV – BESIV zprávu o tom, které kamery mají spustit daný 

automat či prepozici.  

Z výše uvedeného vyplývá, že pro správné nastavování kamer je nutné nejdříve 

definovat všechny prepozice na všechny dostupné hlídané objekty v dosahu, následně 

definovat automaty a překladovou tabulku určující pozice a kamery pro otáčení. 

Celý systém propojení je sice přehledný a jednoduchý u malého počtu objektů v 

dosahu, avšak velmi složitý na počáteční definici všech vazeb. Navíc je nutné u všech 

objektů PCO zjistit, zda-li jsou v dosahu některé z kamer a poté ji zařadit do příslušných 

tabulek. V případě několika set objektů v dosahu kamer, se pak vše stává nepřehledné a 

nastavení všech parametrů trvá několik hodin. Proto se současný vývoj na kamerách 

soustředí na polohování kamer pomocí souřadnic GPS. V tomto případě lze využít PCO 

modulu NET CAR local pro lokalizování souřadnic objektu a ty posílat kamerovému 

systému. Kamerový systém by pak vyhodnocoval, zda-li uvedené souřadnice jsou ve 

viditelné zóně některé z kamer a následně by kameru na toto místo otočil. Toto řešení 

by sice odstranilo prvotní zdlouhavé definování systému tím, že by stačilo pouze 

definovat viditelné zóny všech kamer, avšak přineslo by nové problémy. Například by 

neřešilo cílené nastavení kamery na jinou pozici než na pozici, kde vznikl poplach. 

Samozřejmě, že v obou případech by byl zachován princip nadřazenosti lidského 

faktoru a obsluha kamerového systému by měla nejvyšší priority v pohybu kamer. 

Na základě analýzy tohoto problému bude městská policie Litvínov v roce 2008 

realizovat propojení kamerového systému a PCO bez podpory systému GPS. V tomto 

roce také začne testovat nastavení kamer pomocí systému GPS tak, aby v následujících 

letech uvedla do provozu zcela nový systém propojení kamer a bezpečnostních pultů 

v rámci pilotního projektu propojení několika bezpečnostních systémů v okrese na 

dispečink PČR v Mostě pod záštitou Ministerstva vnitra ČR.   
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4. Systém výjezdů Městské policie Litvínov 

Na základě přijatých informací na PCO zajišťuje MP Litvínov výjezdy na 

poplachové události na pultu v celém katastru města Litvínov. Od roku 2006 tuto 

činnost nově zajišťuje i v sousedním městě Meziboří na základě uzavřené veřejnoprávní 

smlouvy mezi městy. Pro tuto oblast činnosti městské policie je důležitá zejména 

rychlost a bezchybnost zásahů, a to zejména u výjezdů, kde chráněným objektem je 

osoba, proto je nezbytné mít tuto činnost do posledního detailu naplánovanou a 

procvičenou. Pro účely plánování činnosti při výjezdech vznikl v roce 1999 vnitřní 

předpis, který je pravidelně aktualizován dle potřeb.  

Nácvikům možných situací se věnuje městská policie pravidelně na: 

- teoretickém školení – Tato školení probíhají každoročně pod vedením vedoucího 

pro technické záležitosti. Operátoři PCO navíc absolvují písemnou prověrku 

znalostí a postupů z PCO. 

- fyzických přípravách – Fyzické přípravy probíhají jednou týdně a jsou mimo jiné 

zaměřeny na zvyšování fyzické připravenosti strážníků, ale také na samotnou 

techniku zadržení pachatele. Několikrát do roka jsou tyto techniky procvičovány i 

za přítomnosti znalce v oboru JUDr. Náchodského. Velká pozornost je věnována 

nácvikům v různém prostředí, aby se co nejvíce simulovala reálná situace. 

- základě uměle vyvolaných událostí – Tato činnost patří v této oblasti mezi 

nejdůležitější, protože prověřuje připravenost všech složek městské policie 

zasáhnout v aktuální situaci. Vzhledem k tomu, že na pultu centrální ochrany lze 

pomocí dálkové správy systému vyvolat prakticky jakýkoliv umělý poplach 

z jakéhokoliv objektu, lze tyto situace nacvičovat prakticky kdykoliv. V takovémto 

případě, správce PCO v průběhu akce dálkově kontroluje činnost stálé služby a 

dojezdovou dobu na objekt. Na druhé straně velitel hlídkové služby přímo na 

daném objektu kontroluje taktiku zákroku zasahující hlídky.  

 

Výše předepsané postupy by však byly zcela zbytečné v případě, že by městská 

policie neměla detailní informace o daném objektu, rozmístění čidel, či režimech na 

objektu. Proto již od počátku zavedla systém minimálních požadavků pro připojení 

daného objektu na PCO. Jedná se o celý soubor podmínek, jejichž splnění zajistí 

bezproblémový chod EZS na objektu, výjezdy na objekt a lokalizaci případných 

problémů. Jedním z důvodů je i to, že MP Litvínov nemá zájem o napojení 
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problémových objektů, které navýší celkovou administrativu či časovou vytíženost 

hlídkové služby vinou nedostatečného technického stavu EZS na objektech. 

Pro tyto účely městská policie zavedla následující postup pro připojení nového objektu 

na pult centrální ochrany: 

- V první řadě zjistí základní informace o chráněném objektu, zda-li splňuje základní 

podmínky pro připojení (lokalita Litvínova, charakter objektu a základní režimy na 

objektu). 

- Poté seznámí klienta s podmínkami pro připojení a časovým harmonogramem celého 

procesu připojení. 

- Následně provede tzv. Bezpečnostní posouzení objektu (BPO) – toto se provádí přímo 

na chráněném objektu za přítomnosti zástupce majitele chráněného objektu, zástupce 

MP a servisní organizace EZS. Cílem tohoto posouzení je seznámit se fyzicky 

s objektem a zjistit technický stav EZS, provoz EZS v souladu s normami (např. ČSN 

EN 50131), rozsah zabezpečení, technické překážky na objektu, či jiná omezení. 

V případě, že objekt neprojde touto prověrkou, stanoví se termín dokdy musí být 

nedostatky odstraněny a po tomto termínu se znovu provede BPO.  

- Po splnění všech podmínek se dohodne servisní firma s MP na termínu fyzického 

napojení chráněného objektu na PCO. Pro realizaci tohoto napojení je nutné předložit 

servisní firmě potřebné údaje pro napojení např. telefonní čísla na pult, číslo chráněného 

objektu, protokoly přenosu a překladovou tabulku zpráv. Servisní organizace předloží 

veškeré technické podklady na MP (plánek rozmístění čidel, soupis smyček, druhy 

použité techniky). 

- Následně žadatel o připojení předá na MP vyplněnou žádost na připojení, seznam 

kontaktních osob, které se vyrozumí v případě výjezdu na objekt a seznam osob 

oprávněných manipulovat s EZS. 

- V další fázi se provede fyzické napojení objektu a následný zkušební provoz po dobu 

jednoho měsíce. V této fázi se prověřuje zejména výskyt falešných poplachů na objektu 

a dostatečné zvládnutí manipulace se systémem EZS všech osob oprávněných 

manipulovat s tímto systémem. 

- Po měsíci zkušebního provozu se provede závěrečné vyhodnocení zkušební doby a 

následné uvedení do trvalého provozu. 
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4.1. Systém výjezdů  

Dalším významným prvkem k zajištění správné činnosti spojené s výjezdem, je i 

zajištění metodického postupu všech zúčastněných strážníků MP Litvínov. Jedná se 

zejména o činnosti zasahující hlídky a operátora na dispečinku. V případě Městské 

policie Litvínov je funkce operátora na dispečinku nazývána stálou službou (StS). Je 

potřeba znát celý soubor těchto činností do přesného detailu tak, aby se minimalizovaly 

časové prodlevy způsobené lidským faktorem.  

Soubor činností MP při poplachové události PCO lze popsat následujícím schématem: 

 

 
Obr. č. 9 Schéma činností MP při poplachové události 

 

1. fáze – potvrzení události - Potvrzením události obsluha PCO automaticky zanese do 

systému informaci, že přijala poplachovou informaci od pultu a následně se jí bude 

zabývat. 

2. fáze – analýza události - Nejdříve je nutné rozlišit, zda-li se jedná o poplachovou 

událost, či poruchovou událost. V případě poplachové události, se vyjíždí na objekt 

zpravidla vždy. V případě poruchové události, se na objekt vyjíždí pouze za určitých 

podmínek. Poté se obsluha musí přesvědčit, zda-li neexistují skutečnosti, které 

předepisují odchylný postup od standardního postupu. Tyto pokyny jsou ukládány do 

vlastnosti hlídaného objektu zvané Pokyny pro zásah. Například se zde píšou důležité 

Potvrzení události  

Výjezd hlídky na událost 

Příjezd hlídky na místo 

Analýza události 

Upřesnění informací 
zasahující hlídce 

Rozbor akce 
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informace o překážkách na objektu (pes, plot), chybách na systému EZS (vadná čidla) 

nebo ostatní informace o osobách spojených s objektem.  

3. fáze – výjezd hlídky na událost – V případě, že událost na pultu bude výjezdová, 

musí se rozhodnout obsluha pultu, kterou hlídku popř. hlídky na událost vyšle. Na 

mapovém podkladu aplikace si zobrazí poplachový objekt a na základě zobrazené 

pozice vozidel policie pomocí systému GPS rozhodne, která hlídka bude nejrychleji u 

poplachového objektu. Zpravidla se posílá pouze jedna dvoučlenná hlídka, nicméně 

v případě závažnější události, např. tísňového hlášení, je vysláno více hlídek najednou. 

Čas výjezdu hlídky obsluha zapíše do PCO. 

4.fáze – upřesnění informací zasahující hlídce – V průběhu výjezdu hlídky na událost 

může docházet k dalším událostem z objektu na pultu. V takovémto případě obsluha 

hlídce hlásí všechny informace z tohoto objektu bez ohledu na to, zda-li se jedná o 

poplachy nebo o pouhé odkódování objektu. V této fázi si totiž hlídka na základě těchto 

doplňujících informací může udělat obrázek o tom, co se v objektu děje.  

5.fáze – příjezd hlídky na místo – Jakmile se hlídka dostaví na místo, ohlásí tuto 

skutečnost obsluze na dispečinku. Obsluha tuto informaci s časovým údajem zapíše do 

PCO. Dojezdová doba na všechny objekty v katastru města je stanovena ve smlouvě na 

5 minut. Hlídka na místě nejdříve vizuálně zkontroluje neporušenost objektu zvenku. 

V případě zjištění známek násilného vniknutí do objektu, hlídka zahájí kroky k zajištění 

pachatele. V případě, že hlídka na místě nezjistí známky narušení do objektu, oznámí 

tuto skutečnost StS a na místě vyčká na další pokyny StS. Tímto ale zákrok na místě 

nekončí. Mnohdy se stává, že visuelně se zdá objekt nenarušen a pachatel se přesto 

nalézá uvnitř. Některé objekty mohou být natolik rozsáhlé, že nelze spolehlivě určit, 

zda-li je objekt v pořádku. Z těchto důvodů je nutné, aby obsluha PCO zavolala 

kontaktní osobě na objektu. Dle vnitřních pravidel vyžadujeme, aby se kontaktní osoba 

dostavila na objekt, a buď osobně, nebo s hlídkou MP, zkontrolovala objekt uvnitř. 

V několika ojedinělých případech se totiž stalo, že hlídka odhalila pachatele skrytého 

přímo v objektu až na základě důkladné vnitřní kontroly. 

6.fáze – rozbor akce – V poslední fázi je potřeba po skončení činnosti na místě 

důkladně zapsat celou událost včetně použitých postupů přímo do PCO. 



 

 

33 

 

4.2.  Majetková trestná činnost na Litvínovsku 

Mnoho lidí si zcela jistě klade otázku, zda-li je zapotřebí pult centrální ochrany ve 

městě Litvínov ? Vyplatí se prostředky vynaložené na provoz tohoto pultu ?  

Je potřeba si uvědomit, že tento pult vznikl zejména ze dvou důvodů. Prvním 

z nich je úspora finančních prostředků vynaložených na fyzickou ostrahu hlídaných 

objektů v majetku města Litvínov. A druhým je zavedení technických opatření na 

snížení majetkové kriminality na Litvínovsku a zvýšení objasněnosti těchto případů.  

SPRÁVA SEVEROČESKÉHO KRAJE
2007

Násilná
6,8%

Hospodá řská
11,2%

Zbývající
18,4%

Ostatní
5,2%

Mravnostní
0,7%

Majetková
57,8%

Vojesnká
0,01%

 
Graf č. 1 Podíl majetkové trestné činnosti v Ústeckém kraji 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že prakticky většina trestné činnosti v tomto 

regionu spadá do kategorie majetkové trestné činnosti (konkrétně 57,8 %). Nemalý 

podíl z toho zaujímají krádeže způsobené vloupáním dle §247b zákona č. 140/1961 Sb., 

trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Proto se veškeré snahy bezpečnostních 

složek zaměřují právě na tento nejrozšířenější druh kriminality. 

Následující tabulka vyjadřuje vývoj části majetkové a násilné kriminality přímo 

na území města Litvínov, které lze prostřednictvím PCO ovlivňovat. 

 

Trestný čin dle Trestního zákona č. 

140/1961 Sb. 
Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

§234 loupež 3 3 1 

§247b krádež způsobená vloupáním 111 153 131 

Celková objasněnost  20% 27% 22% 

Tabulka č. 1 Vývoj kriminality v Litvínově 
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Dle uvedené statistiky policejního oddělení PČR v Litvínově se prakticky 

v průměru každý třetí den v kalendářním roce setkáváme s vloupáním do objektu. Dále 

je zřejmé, že podíl loupežných přepadení na objektech není až tak vysoký. Jednou z 

možných příčin může být i rozsáhlé preventivní opatření, které probíhá v regionálních 

mediálních prostředcích. Všechny hlídané objekty jsou navíc dostatečně viditelně 

označeny, že jsou napojeny na PCO Městské policie Litvínov, a to může hrát určitou 

roli. Také celkový nápad a objasněnost všech majetkových trestních případů jsou 

srovnatelné v rámci ČR (viz Příloha č. 5), a to je potřeba zdůraznit, že tyto statistiky 

zahrnují také případy, které pomohli objasnit přímo strážníci městské policie pomocí 

PCO (viz následující tabulka č. 2). 

 
 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

Celkový počet výjezdů na PCO 1055 1045 1099 

Zadrženo pachatelů na místě 5 12 6 

Tabulka č. 2 Statistika výjezdů na PCO 

4.2.1. Finanční analýza provozu PCO 

Finanční analýza provozu PCO u Městské policie Litvínov je nedílnou součástí 

celkového hodnocení úspěšnosti výše uvedeného technického zařízení. V dlouhodobé 

koncepci městské policie se klade důraz na udržení nákladů a příjmů z provozu na 

minimálně vyrovnané bilanci. Toto má zajistit stálé procento komerčních objektů 

napojených na pult.  

Příjmy – Hlavními příjmy z provozu PCO jsou měsíční poplatky ze smluv o 

poskytování ochranných a bezpečnostních služeb s využitím PCO uzavřené 

s komerčními subjekty. Tyto poplatky jsou stanoveny na základě usnesení Rady města 

Litvínova (viz Příloha č. 6)[9]. Tabulka č. 3 znázorňuje příjmy za poslední tři roky. 

Tyto příjmy jsou stabilní již několik let. 

 

 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

Příjmy ze smluv 820.050,- Kč 824.350,- Kč 884.730,- Kč 

Příjmy ze smluvních pokut 2.100,- Kč 1.500,- Kč 1.200,- Kč 

Celkem 822.150,- Kč 825.850,- Kč 885.930,- Kč 

Tabulka č. 3  Přehled příjmů z  PCO 
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V lednu 2008 došlo po zhruba deseti letech provozu PCO k prvnímu zvýšení 

těchto poplatků. Toto zvýšení je plošné, a proto dojde v následujících letech zhruba k 

10% zvýšení celkových příjmů. Dalšími příjmy jsou smluvní pokuty spojené s planými 

výjezdy na PCO. Tyto příjmy jsou spíše symbolické, protože městská policie tyto 

poplatky vybírá pouze okrajově, a to ve zvlášť závažných případech. Cílem těchto 

smluvních pokut je dosáhnout toho, aby se klient řádně staral o svůj elektronický 

zabezpečovací systém.  

Výdaje – Zjištění celkových nákladů na provoz PCO je poměrně obtížný úkol. 

Vzhledem k tomu, že je činnost dálkové ostrahy úzce provázána s výkonem běžné 

činnosti strážníka nelze je jednoznačně časově oddělit personální náklady. Proto v této 

části vyčíslím pouze ty náklady, které jsou jednoznačně definovatelné a nesouvisí 

s výkonem základní činnosti strážníka. Tyto náklady jsem zapracoval do následující 

tabulky: 

 

Položka Celková výše 

Poplatky za provoz rádiové sítě 10.000,- Kč 

Náklady na servisní práce  26.000,- Kč 

Poplatky za telefon 1.000,- Kč 

Administrativní poplatky  3.000,- Kč 
Tabulka č. 4 Přehled provozních nákladů PCO za kalendářní rok 

Celkové náklady na pořízení technického zařízení PCO, které se investovaly 

v roce  2000 a 2007 dosahovaly výše 371.272,- Kč. 

 V současné době tvoří komerční část pultu zhruba 75 % hlídaných objektů. 

Odhaduje se, že tento stav bezpečně pokrývá náklady spojené provozem celého pultu, a 

proto není zapotřebí zvyšovat celkový počet hlídaných objektů. 

4.2.2. Rozvoj PCO do budoucna 

Základní prioritou v oblasti možného rozvoje pultu zůstává zajištění velmi 

kvalitní dálkové ostrahy objektů. I když pult je připraven po technické stránce zajistit 

provoz zhruba 500-ti nových objektů, zůstává hlavním limitujících faktorem zajištění 
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dostatečného počtu strážníků ve městě pro případné výjezdy na objekt. Navýšení stavu 

strážníků ve městě pouze s důvodu zajištění dálkové ochrany se jeví do budoucna jako 

nereálné, protože PCO je pouze jednou z minoritních činností, kterou se strážník 

každodenně zabývá. Dále je potřeba si uvědomit, že každé navýšení počtu strážníků 

s sebou nese i zvýšení nákladů na materiální a technické zabezpečení výkonu jejich 

služby. Zvýšení počtu objektů nad hranici 150 by znamenalo vybavit městskou policii 

dalším služebním vozidlem, aby byla zajištěna dojezdová doba 5 minut. Navíc současné 

zázemí městské policie je maximálně kapacitně využito a případné stěhování městské 

policie by znamenalo obrovské náklady na přesun. Z výše uvedených důvodů se tedy 

nepředpokládá, že by v blízké době výrazně stoupl počet napojených objektů nad tuto 

hranici. 

Naopak v oblasti kvality zabezpečení objektů bude i nadále docházet k postupné 

modernizaci techniky. Nadále bude postupovat proces integrace tohoto systému 

s dalšími technickými systémy na městské policii. Potencionální hrozbou do budoucna 

by však mohla být případná legislativní změna v oblasti užívání kmitočtů u rádiových 

vysílačů GLOBAL. V minulosti již došlo k dosti výrazným změnám legislativy a 

případná nucená výměna vysílačů z důvodu přechodu na jiné kmitočtové spektrum by 

znamenala další náklady pro majitele hlídaných objektů. 
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5. Závěr 
 

Předmětem této bakalářské práce bylo popsat jeden z moderních technických 

prostředků, který se využívá pro zajištění ochrany soukromého vlastnictví, či zdraví 

osob. V práci jsem se více zaměřil na podrobnější technický popis jednotlivých částí 

celého zabezpečovacího systému z hlediska jeho funkčnosti, který jsem doplnil pouze 

jednoduchým popisem softwarových monitorovacích prostředků. Zmínil jsem se také o 

některých problémech, které mohou nastat v průběhu výstavby nového PCO. 

V práci jsem se také pokusil shrnout možnosti spolupráce PCO s kamerovými 

systémy. Vzhledem k tomu, že pilotní projekt integrace technických systémů zde na 

Mostecku je teprve ve fázi příprav, nebyl jsem schopen v současné době blíže 

specifikovat všechny možnosti, které tato změna přinese. Očekává se, že během 

následujících let bude integrace úspěšně dokončena a tím dojde k celkovému zvýšení 

účinnosti tohoto technického prostředku. 

Dalším záměrem této práce bylo popsat zavedené postupy konkrétní organizace 

spojenými s výjezdy na poplachové události na základě analýzy zhruba 10.000 výjezdů. 

Ačkoliv jsem si vědom, že tyto postupy nemohou být detailním návodem, jak 

postupovat v případě poplachové události na PCO, lze aplikovat tento zavedený postup i 

v jiných bezpečnostních organizacích. Součástí práce je i finanční analýza provozu 

pultu centrální ochrany. Nepodařilo se mi důkladně analyzovat náklady činnosti 

strážníka, a to zejména z důvodu nerozlišitelnosti této práce od běžné činnosti. Nicméně 

odhaduje se, že pult je finančně soběstačný a celkové příjmy z komerční části pultu 

pokrývají provoz celého pultu. 

Tato bakalářská práce je určena osobám pracujícím v organizacích zabývajících se 

bezpečnostními službami, servisním organizacím, ale i laické veřejnosti. Díky této práci 

si tito potencionální klienti mohou vytvořit obrázek o tom, jakým způsobem fungují 

technické prostředky zajišťující ochranu jejich objektů, a jaká je činnost bezpečnostních 

složek v této oblasti. 

Závěrem bych chtěl podotknout, že pult centrální ochrany splňuje hlavní cíle, 

které se očekávaly po jeho výstavbě a aktivně přispívá ke zvýšení bezpečnosti ve městě 

a zdraví občanů. Pult centrálních ochrany zajišťuje účinnou službu pro občany ve městě, 

které se snaží připojit v boji proti obecné kriminalitě ve městě prostřednictvím aktivního 

zabezpečení svého majetku. 
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7. Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

PCO – pult centrální (centralizované) ochrany 

EZS – elektronická zabezpečovací signalizace 

EPS – elektronická požární signalizace 

GPS – (global position system) globální polohový systém 

GSM – (global system for mobile communications) globální systém pro mobilní 

komunikace 

GPRS – (general packet radio system) obecný rádiový datový systém 

BPO – bezpečnostní posouzení objektu 

SS – sběrná stanice 

Grémium Alarm  – asociace technických a bezpečnostních služeb 

DERIK  – informační systém Městské policie Litvínov 

JTS – jednotná telefonní síť 

GIS – geografický informační systém 

DTMF  – (dual-tone multi frequency) duální-tónová volba 

MP – městská policie 

StS – stálá služba 

NAM system – výrobce pultů centrální ochrany 

PIR – pasivní infračervené čidlo 

UNI 1 – univerzální komunikační modul 

RADOM  – výrobce pultů centrální ochrany 

UPS – (universal power supply) záložní napájecí zdroj 

NET-G – monitorovací software pro pult centrální ochrany 

ČTÚ – Český telekomunikační úřad 

GIS – geografický informační systém 

MKMS  – městský kamerový monitorovací systém 

NET-CAR  – systém pro zjišťování polohy vozidel 

NGS – rádiová síť mobilních operátorů a společnosti NAM system 

GLOBAL  – rádiová síť společnosti NAM system pro pult centrální ochrany 

SQL – standardizovaný programovací jazyk pro práci v relačních databázích 

LCD  – (liquid crystal display) displej s kapalnými krystaly 
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Příloha č. 1 – Schéma rádiové sítě GLOBAL 
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Příloha č. 2 – Schéma rádiové sítě NGS 
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Příloha č. 3 – Formáty přenosu zpráv na PCO 

Názvy formátů Handshake Data Rychlost 

Tónové formáty 

Radionics, DCI, Franklin slow 2300 Hz 1800 Hz 10 bps 

Ademco, Silent Knight 1400 Hz 1900 Hz 10 bps 

Ademco, Silent Knight 1400 Hz 1900 Hz 14 bps 

Franklin, Sescoa, DCI, VERTEX 1400 1400 Hz 1800 Hz 20 bps 

Franklin, Sescoa, DCI, VERTEX 2300 2300 Hz 1800 Hz 20 bps 

Silent Knight Fast 1400 Hz 1900 Hz 20 bps 

Radionics Fast 1400 1400 Hz 1800 Hz 40 bps 

Radionics Fast 2300 2300 Hz 1800 Hz 40 bps 

Sescoa Super Speed 2300 Hz 1800 Hz 40 bps 

DTMF Formáty  

Sur-Gard 2300 Hz DTMF DTMF 

Sur-Gard 1400 Hz DTMF DTMF 

Ademco Contact ID vícetónový DTMF DTMF 

Ademco Super Fast vícetónový DTMF DTMF 

Ademco Express vícetónový DTMF DTMF 

Scantronics vícetónový DTMF DTMF 

Acron Super Fast 1400 Hz DTMF DTMF 

FBI Super Fast 2300 Hz DTMF DTMF 
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Příloha č. 4 – Seznam položek COM modulu 

Pořadí Položka v NETG Význam Hodnoty Definice v COM modulu 
0 IDEVENT Číslo události String %0:s 
1 PRIORITY Priorita String %1:s 
2 ESTATE Stav události String %2:s 
3 ACCEPT Stav potvrzení String %3:s 
4 EVNACTION Stav akce String %4:s 
5 EDATETIME Čas události na zařízení String %5:s 
6 SDATETIME Čas zápisu do databáze String %6:s 
7 EIDPLACE Číslo pracoviště String %7:s 
8 NAMEPLACE Název pracoviště String %8:s 
9 EIDDRV Symb.číslo driveru String %9:s 
10 IDSOURCE ID Číslo zařízení String %10:s 
11 NAMESOURCE Název zařízení String %11:s 
12 ECHANNEL Symb.číslo kanálu String %12:s 
13 IDCHANNEL ID Číslo kanálu String %13:s 
14 NAMECHNL Název kanálu String %14:s 
15 EIDOBJECT Číslo objektu na zařízení String %15:s 
16 IDOBJECT ID číslo objektu String %16:s 
17 NAMEOBJECT Název objektu String %17:s 
18 EIDMESSAGE Číslo zprávy na zařízení String %18:s 
19 IDMESSAGE ID Číslo zprávy v číselníku String %19:s 
20 NAMEMESS Text zprávy String %20:s 
21 ECODE Číslo kódu na zařízení String %21:s 
22 IDCODEOBJ ID objektu kódu String %22:s 
23 NAMECODE Název objektu kódu String %23:s 
24 EXEC Číslo spustitelného objektu String %24:s 
25 ENUMREP Počet opakování String %25:s 
26 EFMT Formát příjmu String %26:s 
27 EVENTSTRING Případná textová hodnota String %27:s 
28 IDNAMECODE Číslo generované z názvu 

objektu kódu [n], pokud 
není je nastaven na  „0“  

String %28:s 

 



   

 

47 

 

Příloha č. 5 – Statistika vloupání do objektů v rámci Ústeckého kraje 
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Podíly na ČR v %:   
  
  
  
  2005 2006 2007  

podíl na celkovém počtu případů 14,3 14,1 14,8  

podíl na počtu objasněných případů  20,2 20,3 22,1  

podíl na stíhaných osobách  20,3 21,4 22,9  
podíl policistů ÚK na ČR 11,95 11,97 12,01  

Krádeže vloupáním - Ústecký kraj 
  
  
  2003 2004 2005 2006 2007 

celkový počet případů 9755 9211 8297 7 537 8 131 

počet objasněných případů 3309 3100 2877 2 491 2 627 

počet stíhaných osob 2308 2288 1934 1 918 1 921 

srovnávací údaje - Krádeže vloupáním - ČR  
  
  
  2003 2004 2005 2006 2007 

celkový počet případů 68 901 64 695 57 956 53490 54915 

počet objasněných případů 16 651 15 838 14 228 12279 11891 

počet stíhaných osob 11 584 10 783 9 547 8957 8374 
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Příloha č. 6 – Ceník za střežení objektů pomocí PCO 

Poplatky za střežení objektů pomocí Pultu centralizované ochrany 
Městské policie Litvínov 

 
 

OBJEKT ROZLOHA (m2) CENA (K č za měsíc) 
Byt nerozhoduje 300 ,- 

Rodinný dům nerozhoduje 550 ,- 

Obchod 30 – 100 
nad 100 

330 – 880 ,- 
1100 ,- 

Supermarket nerozhoduje 2200 ,- 

Peněžní ústav nerozhoduje 2200 ,- 

Podnikatelská centra 
Výrobní závody 

do 100 
nad 100  

1100 ,- 
2200 ,- 

Ordinace nerozhoduje 550 ,- 

Zdravotní střediska nerozhoduje 2200 ,- 
Kanceláře do 100 550 ,- 

Kanceláře vícepatrové budovy 2200 ,- 

Objekty  v majetku města nerozhoduje Zdarma * 

    
* na objekty se vztahuje poplatek, pokud jsou v pronájmu a soukromý subjekt zde 
provádí živnost 

 
 
 
Tento ceník je platný od 1.1.2008. 
 
Tento ceník byl vydán v souladu s usnesením RM č. 903/29 ze dne 8.11.2007.  
 


