
Projekt rozšíření městského kamerového dohlížecího systému – Jindřichův 

Hradec 

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR. 

Program: Podpora prevence kriminality 

Identifikační číslo EDS: 314D082009093 

Fyzická realizace projektu:    10/2019 

Celkové výdaje projektu:    289 458,00 Kč 

Dotace z Ministerstva vnitra ČR:   259 094,00 Kč 

Zhotovitel: GEOINSTAL s.r.o., se sídlem 9. května č. ev. 2240, 377 01 Jindřichův Hradec 

Hlavní cíl projektu: 

Cílem projektu je pořízení kamerového bodu v parku pod gymnáziem a tím vytvoření dalšího 

bezpečného prostoru ve městě. Park pod gymnáziem se vyznačuje poměrně vysokou koncentrací 

pohybu osob. Prochází tudy stezka pro pěší a cyklisty a v blízkosti Naxerovy lávky se nachází dětské 

hřiště, které hojně využívají rodiče s dětmi. Nedaleko parku se nachází gymnázium, obchodní akademie, 

koleje a menza VŠE, 2. ZŠ a ZUŠ. V blízkosti je též tenisové centrum, víceúčelové a workoutové hřiště. 

Park se tedy jeví jako oblíbené místo pro děti a dospívající mládež. V této části města jsou též pořádány 

různé hudební festivaly a další sportovní a společenské akce celoměstského významu. Bohužel se 

v parku zdržují i „závadové“ osoby, díky nimž jsou zde patrné projevy vandalismu. Ty se projevují 

sprejerstvím a poškozováním městského majetku (altánu, laviček, odpadkových košů, či lamp veřejného 

osvětlení).  

Průběh projektu: 

V průběhu měsíce října došlo k realizaci Projektu rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 

– Jindřichův Hradec. Projekt byl spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR dotací ve výši 259 094 Kč. 

Celková částka projektu, který realizovala jindřichohradecká firma GEOINSTAL s.r.o. se sídlem 

v Jindřichově Hradci, ulice 9. května, č.ev. 2240, činí 286 458 Kč s DPH. 

Výsledky projektu: 

Kamerový bod v parku je plně kompatibilní se stávajícím kamerovým systémem. Digitální kamery 

nabízejí tzv. inteligentní videoanalýzy, které umí identifikovat a rozlišovat osoby, upozornit obsluhu na 

neobvyklé události a vandalismus. Díky tomu dojde ke zvýšení bezpečnosti občanů, znesnadnění 

páchání trestné a přestupkové činnosti ve městě a ke zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele. 

Efektivitu městského kamerového dohlížecího systému zvyšuje skutečnost, že do monitorovaných 

lokalit není nutno nasazovat takový počet strážníků a policistů, jejichž pochůzkový a hlídkový výkon 

služby je možné přesměrovat do jiných částí města. Nepřetržitou (24hodinovou) obsluhu MKDS provádí 

nejen pracovníci městské policie, ale též policisté obvodního oddělení Policie ČR. Přímý vstup do 

kamerového záznamu mají zajištěn také policisté ze skupiny případových analýz. 

 



 

 

 

Kamerový bod v parku pod gymnáziem. 


