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Realizujeme projekty v oblastech

	  Městské kamerové systémy 
Zajištění bezpečnosti na území města. Využití 
záznamů do 30 dnů v rámci řešení přestupků 
i trestných činů

	  Lokální kamerové systémy  
Komplexní monitorování, dohled a ochrana 
majetku. Využití záznamů v rámci řešení 
přestupků i trestných činů min. 3 dny (dle 
schválení ÚOOÚ). V případě integrace 
do městského kamerového systému lze využít 
záznamy do 30 dnů

	  Dopravní kamerové systémy  
Získávání informací pro kontrolu a řízení dopravy

	  Integrované bezpečnostní systémy  
Propojení bezpečnostních systémů 
do jednoho celku

Jsme držitelem

  Stupně „V“ vydaného NBÚ dle zákona 
148/1998 Sb.

  Užitného vzoru s názvem: „Zařízení pro 
multifunkční obrazové monitorování dějů 
v množině lokalit“ evidovaného úřadem 
průmyslového vlastnictví

  Certifikátu řízení jakosti ISO 9001:2001

  Povolení k provádění montáží a údržby 
vybraných telekomunikačních zařízení (ČTÚ)

  Povolení k zřizování a provozování radiových 
stanic (ČTÚ)

Nabízíme výrobky a služby

	  Kamerové systémy

	  Telefonní a datové komunikace

V uvedených oblastech zajišťujeme komplexní 
projekční a realizační služby včetně bezpečnostně 
technických analýz a poradenské činnosti. 

V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok 

vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme 

zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti. Naší specializací jsou CCTV systémy, 

přičemž v dalších platformách jako například EPS, EZS, ACS plníme funkci 

hlavního koordinátora a integrátora do jednotného bezpečnostního systému.

Dokážeme splnit všechna přání od menšího lokálního systému až po integrovaný 

kamerový systém monitorující celá města a dopravní úseky. Klademe důraz 

na dokonalé a přesné snímání, bezpečné a rychlé zpracování a individuální nastavení.



Výhody

  Datové přenosy dle lokálních možností 
(optické, kabelové, bezdrátové spoje)

  Realizace datových úložišť, operačních 
středisek, monitorovacích center a klientských 
pracovišť (PC)

  Ovládání systému přes jednotnou grafickou 
nadstavbu (dále jen „JGN“) s GIS mapovým 
podkladem

   Přístup ke snímkům a ovládání systému 
na základě předem stanovených práv a priorit 
(všechny procesy jsou logovány pro případ 
pozdějšího řešení incidentů)

  Zpřístupnění snímků z kamer městským 
a státním organizacím, v některých případech 
také občanům (v souladu se zákonem 
na ochranu osobních údajů)

  Zajištění koordinace záchranných složek při 
řešení krizové situace

  Integrace různých kamerových systémů 
sloužících ve městě k více účelům

  Možnost integrace dalších bezpečnostních 
systémů do JGN, například EPS, EZS, ACS, 
sirény, GPS moduly apod.

  Dle kvality kamer je možné nasadit širokou 
škálu detekcí, které pomáhají automatizovat 
procesy a upozorňovat na požadované alarmy

Reference 

  Městský kamerový systém hlavního města 
Prahy (již 36 etap výstavby od r. 1997 a servis 
od r. 1999)

  Multifunkční dohledové centrum na MČ Praha 11

  Multifunkční dohledové centrum na MČ Praha 8

Městský kamerový systém (dále jen „MKS“) je jedním z nástrojů k zajištění 

bezpečnosti na území města. Slouží k monitorování okamžitého dění 

ve veřejných prostorách a k ochraně majetku. Umístění kamer je voleno 

na základě dohod bezpečnostních složek, odborů krizového řízení 

a managementu města.

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
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Lokální kamerový systém (dále jen „LKS“) řeší specifickou potřebu 

kamerového dohledu v exteriéru, budovách a areálech. Hlavním cílem je 

komplexní okamžité monitorování, dlouhodobý dohled a ochrana majetku. 

Klademe důraz na bezproblémové propojení všech monitorovaných částí, 

kvalitu obrazu a jednoduché ovládání.

Výhody

  Umístění kamer dle požadavku zadavatele 
na plášti budovy nebo ve vnitřních prostorech

  Datové přenosy dle lokálních možností 
(optické, kabelové, bezdrátové spoje)

  Realizace monitorovacích center a klientských 
pracovišť

  Možnost nasazení JGN a různých typů detekcí

  Integrace s ostatními systémy 
a bezpečnostními technologiemi umožňující 
získat vyšší kvalitu informací

  Vzdálený dohled nad všemi integrovanými 
technologiemi 

Reference 

  Lokální kamerové systémy pro Městskou 
policii Praha

  Lokální kamerové systémy pro Správu 
služeb HMP

  Integrace lokálních kamerových systémů 
do MDC Praha 8 na objektech MČ Praha 8 
(subdodavatel)

  Lokální kamerové systémy na objektech 
MČ Praha 13 (subdodavatel)

LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM
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Kamerový systém dopravy je jedním ze základních prvků při získávání 

dopravních informací pro automatizované systémy kontroly a řízení dopravy 

na pozemních komunikacích. Realizuje monitoring aktuálních dopravních 

situací na významných místech jako například města, dopravní tunely, 

rychlostní komunikace, dálnice a další.

Výhody

  Vyhodnocování dopravních situací a zpětná 
kontrola účinnosti regulačních opatření

  Dodatečné informace při úpravách 
a následných řešeních regulace dopravy

  Nasazení různých typů detekcí

  Efektivní zajištění dodržování rychlostních 
omezení a zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti dopravy

  Možnost komerčního využití pro informace 
o stupních hustoty dopravy

  Zvýšení bezpečnosti zejména při propojení 
s Městským kamerovým systémem

  Zajištění objektivní a efektivní analýzy při 
zpětném vyhodnocování a řešení dopravních 
situací 

Reference 

  Technická správa komunikací (údržba 
televizního dohledu TSK, integrace kamer 
do MKS a její jednotné softwarové nadstavby)

  Dopravní podnik Metro – realizace služeb pro 
kamerový systém

  Dodávka technologií pro infrastrukturu IS ZZS 
Karlovarského kraje

DOPRAVNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

8



Integrovaný bezpečnostní systém (dále jen „IBS“) účinně propojuje 

kamerové systémy se stávajícími bezpečnostními systémy (EPS, EZS, 

ACS) do jednoho celku. Poskytuje uživateli ucelený přehled o aktuálním 

stavu jednotlivých systémů. Důležité je dokonalé propojení všech částí 

tak, aby bylo možné celý systém jednoduše ovládat, zaměřovat a pracovat 

s archivními záznamy.

Výhody

  Vlastní modul v JGN umožňuje zapnout 
a vypnout zobrazení jednotlivých systémů dle 
vlastních požadavků

  Efektivní ovládání jednotlivých bezpečnostních 
systémů a jejich samostatných prvků přímo 
z JGN pomocí aktivních ikon umístěných 
v mapovém podkladu

  Umožňuje vytváření jednotlivých krizových 
plánů a operačních řízení dle platných zákonů 
a směrnic organizace (zajištění kontroly 
jednotlivých kroků a postupů)

  Správa tísňových volání a událostních systémů 
(všechny kroky a události jsou logovány, a tím 
je možné dohledat každý krok v systému)

Reference 

  Kamerová stanoviště MKS na území  
MČ Praha 8 a jejich integrace do MKS

  Kamerová stanoviště MKS na území  
MČ Praha 1 a jejich integrace do MKS

  Kamerová stanoviště MKS na území  
MČ Praha 17 a jejich integrace do MKS

  Lokální kamerový systém na území  
MČ Praha 19 a jejich integrace do MKS

INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM
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