Tisková zpráva
Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra.
Brno, 11. 9. 2015
Ke zvýšení bezpečnosti v brněnských ulicích významně přispěje nové centrální pracoviště Městského
kamerového dohledového systému (MKDS).
Rada města Brna v r. 2011 schválila investiční záměr na vybudování centrálního dohledového
pracoviště MKDS a současně integraci všech kamer (kamery na křižovatkách, parkovištích, tunelech a
kamery bezpečnostní) pod novou platformu Gennetec Security centre tak, aby byl systém přístupný
všem složkám integrovaného záchranného systému – tzn. Městské policii i Policii ČR, Hasičskému
záchrannému sboru, Zdravotnické záchranné službě a také městským firmám – Brněnským
komunikacím a Dopravnímu podniku města Brna, které kamery využívají ke své činnosti.
„První etapa budování tohoto systému, tedy integrace všech kamer, byla dokončena letos v srpnu a od
září je v plném provozu“, řekl generální ředitel spol. Brněnské komunikace a.s. ing. Luděk Borový
Finanční náklady na tuto etapu činily 5 mil. Kč (bez DPH).
Právě společnost Brněnské komunikace a.s. poskytla prostory, zázemí i technické vybavení ve své
budově na Renneské ulici 1a v rámci Centrálního technického dispečinku (CTD BKOM). Městská policie
je uživatelem dohledového systému a zodpovídá za správu dat.
Mezi hlavní úkoly dohledového centra patří ochrana zdraví i majetku osob, majetku města,
zabezpečování veřejného pořádku a také prevence kriminality. Strážníkům operačního střediska i
hlídkám v terénu pomohou informace získané z centrálního pracoviště MKDS např. při dohledu během
hromadných akcí či demonstrací nebo také při živelných pohromách.
Druhá etapa projektu bude zahájena ještě letos obnovou kamer na ul. Rašínova, Masarykova, náměstí
Svobody a kamerami na budově Janáčkova divadla. Nově už byly instalovány kamery v podchodu pod
hlavním nádražím a souvislosti s modernizací SSZ byly nainstalovány zcela nové IP kamery ve Full HD
rozlišení na další křižovatky ve městě. Je také připravován záměr rozšíření MKDS na Mendlovo náměstí
a do průchodu k Obchodní pasáži Špalíček.
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Městská policie má v novém dohledovém centru lepší přehled o dění v ulicích
Městská policie Brno získává od září přehled o dění na dalších desítkách míst v metropoli.
Nové centrální dohledové pracoviště v Renneské třídě disponuje šesti moderními velkoplošnými LCD
monitory s LED podsvícením a úhlopříčkou 55 palců. Pro každé ze tří dispečerských pracovišť jsou
určeny dva. „Další čtyři kusy těchto monitorů již od letoška fungují i na operačním středisku městské
policie ve Štefánikově ulici, odkud strážníci řídí práci hlídek a přijímají oznámení z linky 156,“ vysvětlil
ředitel Městské policie Brno Bohumil Šimek.
Všechny tyto zobrazovací plochy jsou schopny promítat dění až ze šestnácti kamer najednou nebo
zvětšit obraz z vybraných kamerových bodů. To vše ve FULL HD rozlišení, které v kombinaci s převážně
digitalizovanými barevnými kamerami v ulicích umožňuje detailní zobrazení osob a předmětů.
Díky vysoké citlivosti záznamu mohou dispečeři většinu problematických oblastí sledovat v dostatečné
kvalitě i v nočních hodinách. Pevná zařízení jsou doplněna moderním softwarem, jenž zaručuje
prakticky okamžitou reakci kamer na povely z dohledového centra. Ovládání je celkově přehlednější,
intuitivnější a jednodušší právě díky novému systému Genetec Security Center 5.3.
Prozatím je na Centrální dohledové pracoviště zařazeno deset zaměstnanců městské policie, z toho
čtyři strážníci a šest tzv. občanských zaměstnanců. Ze tří dispečerských pracovišť budou prozatím
stabilně obsazena dvě, a to v denních a nočních dvanáctihodinových směnách. Třetí pracovní místo je
připravené k využití po plánovaném rozšíření kamerového systému.
Záznamy z kamer jsou nedocenitelným důkazním materiálem. Strážníci je využívají při řešení
přestupků, jako materiál do správního řízení, ale v průměru desetkrát týdně stahují data také jako
podklady pro vyšetřování Policie České republiky. V této souvislosti stojí za zmínku i rozšíření datového
úložiště z 12 TB na 120 TB.
Historie kamerových systémů
Historie výstavby kamerových systémů v Brně začala v roce 1996, kdy Policie ČR uvedla do provozu
první kamerový systém v historickém centru města z důvodu prevence kriminality. Souběžně také
začala spol. Brněnské komunikace instalovat na některé křižovatky dohledové kamery ke sledování
dopravy a Dopravní podnik města Brna začal využívat kamerový systém na některých svých
nástupištích a ve vozovnách. Uvedené subjekty společně s Městskou policií Brno dlouhodobě
spolupracují na základě smlouvy a mohou proto společně sdílet veškerá obrazová data.
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Postupně pak byl kamerový systém rozšiřován do dalších oblastí – např. na Petrově, v Denisových
sadech, na Ústředním hřbitově a také některé městské části začaly s výstavbou svých lokálních
kamerových systémů. Jednotná koncepce a jasná pravidla umožní lepší využití všech dohledových
kamer ve městě.
Kontakt:
Vladimíra Navrátilová, tisková mluvčí
Brněnské komunikace a.s.
navratilova@bkom.cz; 734416440
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