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Hlavní cíl realizace projektu: 

Cílem projektu je rozšíření kamerového systému Městské policie Jindřichův Hradec 

v návaznosti na zlepšení situační prevence. Situační prevencí se v tomto případě rozumí 

rozšíření kamerových bodů na zatím nechráněná veřejná prostranství města s cílem znesnadnit 

páchání trestné činnosti v těchto oblastech, zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele, 

snížení potenciálního zisku z trestné činnosti a eliminace rizikových sociálně patologických 

jevů, především vandalismu, násilí, šikany, drogové závislosti a alkoholismu. Rozšíření 

městského kamerového dohlížecího systému bude mít pozitivní vliv na bezpečnost obyvatel 

města Jindřichův Hradec, tak i na jeho návštěvníky a turisty. S rozšířením kamerového 

systému vznikne stabilní systém prevence kriminality na místní úrovni. 

 

Průběh projektu: 

V přípravné fázi projektu byla provedena analýza současného stavu kamerového 

systému. Bylo zjištěno, že kamerový systém pomáhá v mnoha případech při řešení trestné 

činnosti ve městě, především při páchání přestupků. Převládají přestupky proti majetku a proti 

občanskému soužití. Kamerový systém pomáhá snížit trestnou činnost a současně přispívá k 

objasněnosti jednotlivých případů. Současně je důležité neustále zkvalitňovat výkon služby, 

zvyšovat spokojenost občanů v návaznosti na vytváření nových pracovních míst a rozšiřovat 

působení v oblasti prevence. Protože se v preventivním působení velice osvědčil právě 

dohlížecí kamerový systém, bylo rozhodnuto o pořízení dalších třech kamerových bodů. 

Na základě zkušeností Městské policie a Policie ČR s trestnou činností na veřejných 

místech byla zvolena jedna statická kamera v blízkosti sportovního areálu a dvě přenosné 

kamery, z toho jedna s možností instalace do služebního vozu.   

Kamera snímající okolí městského sportoviště bude umístěna na vlajkovém stožáru 

poblíž Tyršova stadionu. Pohyblivost kamery o 360° umožní sledování sportovní haly (vnější 

fasády, terasy, vchodu), částečně průjezdu pod sportovní halou s vyhrazeným parkovištěm pro 

sportovce, prostor před Tyršovým stadionem (fotbalové hřiště, atletický stadion), prostor 

vjezdu na zimní stadion a jeho bezprostřední okolí.  

Mobilní kamery budou využívány pro zaznamenávání vybraných problémových míst. 

Dojde tak k navýšení počtu kontrolovatelných míst s velkou mírou variability podle 

aktuálních podmínek. Mobilní kamerový bod s nahrávacím zařízením bude možné 

namontovat i do služebního vozu Městské policie a sledovat tak místa, do kterých nelze 

nainstalovat statický kamerový bod. Současně bude možné kameru instalovat na přechodnou 



dobu na stabilní místo, odkud bude signál přenášen nepřetržitě na služebnu Městské policie.  

Druhá mobilní kamera bude sloužit pro monitoring vytipovaných problémových oblastí.  

 

 

Výsledky projektu: 

Rozšíření stávajícího kamerového systému v Jindřichově Hradci o další tři kamerové 

body, z nichž dva budou mobilní s možností přemístitelnosti na jakékoliv problémové místo. 

Výsledkem bude efektivnější využívání kamerového systému, zvýšení bezpečnosti občanů, 

znesnadnění páchání trestné činnosti ve městě a zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele. 


