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Vyhodnocení kamerového systému na území Městské části Praha 20 a návrh 
na jeho doplnění. 

Na území Městské části Praha 20 (dále jen „městská část“) je v současné době 14 kamer na jedenácti 

místech, které jsou zapojeny do kamerového systému spravovanému příslušným pracovištěm 

Magistrátu hl. m. Prahy, kterým je oddělení záchranného bezpečnostního systému, Odboru 

bezpečnosti a krizového řízení, Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „BKR“). 

Kamery nacházející se na území Městské části Praha 20: 

1) Umístění kamery: objekt ZŠ Chvalská, Stoliňská 822/14, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna na rohu budovy (školní družina) nacházející se naproti 

parkovišti před starou školní budovou; 

Záběr kamery: kamera zabírá vstup do staré budovy školy a část parkoviště; 

2) Umístění kamery: křižovatka ul. Náchodská x Bystrá, Praha 9 

Typ kamery: otočná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna na rohu ul. Náchodská s ul. Bystrá, na sloupu veřejného 

osvětlení č. 915250; 

Záběr kamery: kamera zabírá ul. Náchodská směrem výjezd z Prahy; 

3) Umístění kamery: křižovatka ul. Náchodská x Bystrá, Praha 9; 

Typ kamery: pevná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna na rohu ul. Náchodská s ul. Bystrá, na sloupu veřejného 

osvětlení č. 915250; 

Záběr kamery: kamera zabírá vchod do hřbitova, část hřbitova a část parkoviště; 

4) Umístění kamery: křižovatka ul. Náchodská x Jívanská, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna na rohu ul. Náchodská s ul. Jívanská, na sloupu veřejného 

osvětlení (VO) č. 915281; 
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Záběr kamery: zabírá ulici Náchodská včetně autobusové zastávky ve směru do centra Prahy; 

5) Umístění kamery: křižovatka ul. Náchodská x Jívanská, Praha 9; 

Typ kamery: pevná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna na rohu ul. Náchodská s ul. Jívanská, na sloupu veřejného 

osvětlení (VO) č. 915281; 

Záběr kamery: kamera zabírá ul. Náchodská směrem na výjezdu z Prahy; 

6) Umístění kamery: objekt vlakové nádraží, Libuňská 632/1, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna na rohu budovy nádraží, při příchodu k podchodu 

k ostrovnímu nástupišti; 

Záběr kamery: kamera zabírá ul. Jívanskou, příchod k nádraží; 

7) Umístění kamery: ul. Ratibořická, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna na sloupu veřejného osvětlení č. 919581 na rohu ul. 

Ratibořická x Jívanská, naproti základní škole; 

Záběr kamery: kamera zabírá autobusovou zastávku Ratibořická ve směru na Černý Most; 

8) Umístění kamery: objekt ZŠ Ratibořická, Ratibořická 1700/28 Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna nad vstupem do budovy základní školy; 

Záběr kamery: kamera zabírá prostor před vchodem do školy; 

9) Umístění kamery: Ruprechtická 2272/2, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna na střeše domu; 

Záběr kamery: kamera zabírá prostor hřiště pro míčové hry; 

10) Umístění kamery: Ruprechtická 2275/8, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 
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Popis umístění: kamera je umístěna na sloupu veřejného osvětlení č. 916397, před vstupem 

do domu Ruprechtická 2275/8; 

Záběr kamery: kamera zabírá ul. Ruprechtickou; 

11) Umístění kamery: Pavlišovská 2297/4, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna na střeše domu; 

Záběr kamery: kamera zabírá ul. Chodovickou směrem ke ZŠ Chodovická;  

12) Umístění kamery: Pavlišovská, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna na sloupu veřejného osvětlení č. 915 459, na rohu ul. 

Chodovická a Pavlišovská před domem Pavlišovská 2297/4; 

Záběr kamery: kamera zabírá ul. Pavlišovská; 

13) Umístění kamery: Chlumecká 24, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna na poutači obchodu MAKRO; 

Záběr kamery: kamera zabírá parkoviště před obchodem MAKRO; 

14) Umístění kamery: Chlumecká 2398, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Popis umístění: kamera je umístěna na poutači obchodu HORNBACH; 

Záběr kamery: kamera zabírá parkoviště před obchodem HORNBACH; 

Návrh na umístění nových kamer na území Městské části Praha 20: 

1) Umístění kamery: Libošovická, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Objekt zabezpečení: dětské hřiště; 

Důvod zabezpečení: ochrana majetku před poškozováním. Monitorování závadových skupin 

mládeže, které by se mohly na tomto místě scházet; 
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Návrh na umístění: kamera by mohla být umístěna na objektu zdravotního střediska. 

Umístění na sloupu veřejného osvětlení, by nemuselo být efektivní, 

protože dětské hřiště je kryto stromy a stánkem s občerstvením; 

 

Předpokládaný záběr kamery 

 

2) Umístění kamery: Libošovická, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Objekt zabezpečení: areál pro seniory; 

Důvod zabezpečení: ochrana majetku před poškozováním. Monitorování závadových skupin 

mládeže, které by se mohly na tomto místě scházet; 

Návrh na umístění: kamera by mohla být umístěna na objektu zdravotního střediska; 
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Objekt zabezpečený kamerovým systémem 

3) Umístění kamery: Spojenců x Lhotská, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Objekt zabezpečení: dětské hřiště; 

Důvod zabezpečení: ochrana majetku před poškozováním. Monitorování závadových skupin 

mládeže, které by se mohly na tomto místě scházet; 

Návrh na umístění: kamera by mohla být umístěna na sloupu veřejného osvětlení; 
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Objekt zabezpečený kamerovým systémem 

4) Umístění kamery: Běluňská x Jívanská, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Objekt zabezpečení: dětské hřiště, hřiště pro mládež; 

Důvod zabezpečení: ochrana majetku před poškozováním. Monitorování závadových skupin 

mládeže, které by se mohly na tomto místě scházet; 

Návrh na umístění: kamera by mohla být umístěna na sloupu veřejného osvětlení n č. 915380; 
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Předpokládaný záběr kamery 

5) Umístění kamery: Jizbická, Praha 9; 

Typ kamery: otočná kamera; 

Objekt zabezpečení: dětské hřiště; 

Důvod zabezpečení: ochrana majetku před poškozováním. Monitorování závadových skupin 

mládeže, které by se mohly na tomto místě scházet; 

Návrh na umístění: kamera by mohla být umístěna na sloupu veřejného osvětlení; 
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Objekt zabezpečení kamerovým systémem 

Kromě výše uvedených míst se na území nacházejí další menší dětská hřiště. Jejich výčet uvádím níže. 

1) Dětské hřiště v parčíku u ul. Běchorská x Chvalkovická, Praha 9 

 

2) Dětské hřiště v parčíku u ul. Běluňská x Lipí, Praha 9 
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Využití kamery jak je uvedeno pod bodem 4. by asi nebylo efektivní, protože monitorování by 

bránila vzrostlá zeleň. 

3) Dětské hřiště v parčíku u ul. Komárovská - Votuzská, Praha 9; 

 

4) Sportovní hřiště u praktické školy ul. Ohnišťanská, Praha 9; 
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Kritéria výběru nových míst: 

Hlavním kritériem výběru míst pro osazení kamer jsou místa, kde může docházet k poškozování 

majetku městské části. To jsou zejména dětská hřiště. Dále na těchto místech dochází ke 

shromažďování mládeže, která může mít závadové jednání. 

Dále proběhla telefonická konzultace s vedoucím MO PČR Horní Počernice. Policie ČR by měla zájem 

o umístění kamer na parkoviště u čerpací stanice Luk Oil  na silnici R 10 a na parkovišti u provozovny 

Mc Donald na silnici D 11. Rovněž by našli i potřebné místo v ul. F. V. Veselého.  Toto je vhodné téma 

pro jednání bezpečnostní rady. V tomto návrhu nejsou tato místa zahrnutá, vzhledem k menšímu 

přínosu pro občany Městské části Praha 20 a rovněž by nebyl zabezpečen žádný majetek Městské 

části Praha 20. 

Ekonomické náklady a technologické požadavky: 

Ve věci byla provedena konzultace s pracovníky BKR. Náklady na pořízení jedné kamery by se mohly 

pohybovat kolem částky cca. 500.000,- Kč. Cena záleží jednak na použité technologii a jednak na 

náročnosti instalace kamery. Dále je potřeba počítat s částkou kolem cca. 200.000,- Kč/rok na provoz 

a údržbu kamery. Rovněž zde záleží na použité technologii, umístění a kdo bude údržbu provádět. 

Zapojení nových kamer do městského kamerového systému je možné za splnění podmínek, aby 
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systém byl kompatibilní se současným systémem používaným v hl. m. Praze. V současné době je 

zpracován a předložen k Radě magistrátu hl. m. Prahy ke schválení materiál upravující technické a 

technologické požadavky na připojení nových kamer do systému. Podle navrhované koncepce 

nebude již BKR majitelem ani správcem nových kamer, které si pořídí městské části. Přesto tuto 

skutečnost je pro naši městskou část vhodné, aby nové kamery byly součástí městského kamerového 

systému, protože nám odpadne platba za úložiště dat a vyhneme se jednání s Úřadem na ochranu 

osobních údajů. 

 

Zpracoval: 
René Krchňák 
Referent bezpečnosti státu 


