
Kamerové systémy 
a Multifunkční dohledové 
centrum / MDC



Kamerové systémy ve spojení s Multifunk čním 
dohledovým centrem patří k nejdůležitějším pod-
půrným nástrojům prevence kriminality a posky-
tují důkazní materiály pro účely městské policie 
a Policie ČR. Monitoring vytipovaných lokalit umož-
ňuje policii rychleji reagovat na narušení veřejného 
pořádku a napomáhá v pátrá-
ní po pachatelích trestné 
činnosti.  

Kamerové systémy na území 
MČ Praha 11 zahrnují Měst-
ský kamerový systém hlavního 
mě sta Prahy a Kamerový systém 
městské části Praha 11.

Základní funkce kamerových systémů
•  preventivní – v místech s výskytem kamer klesá kriminalita

•  represivní – nepřetržitý monitoring umožňuje okamžitou reakci na narušení 

veřejného pořádku

•  informativní – záznamy jsou cenným důkazním materiálem při vyšetřování 

trestné činnosti

Městský kamerový systém hlavního města Prahy (MKS)
•  systém je budován od roku 2000

•  kamery jsou umísťovány na veřejná prostranství po celém území hlavního 

města Prahy

•  výstupy z kamer jsou k dispozici složkám Záchranného bezpečnostního sys-

tému v celé Praze

•  provoz a správa MKS jsou plně v režii Magistrátu hlavního města Prahy

Kamerový systém městské části Praha 11
•  síť kamer instalovaných na objekty v majetku či správě městské části 

Praha 11

•  výstupy z kamer jsou napojeny na MKS hlavního města Prahy 

a Multifunkční dohledové centrum / MDC

• rozsahem se jedná o ojedinělý projekt nejen v ČR

•  záměrem městské části Praha 11 je systematické zvyšování počtu kamer 

na území Jižního Města
 

Multifunkční dohledové centrum / MDC
•  MDC má okamžitý přístup k výstupům z Kamerového systému městské 

části Praha 11

• provádí monitoring záznamů z kamer a archivaci záložních kopií záznamů

•  v případě nehody, výskytu podezřelých osob či jiné výjimečné události kon-

taktuje okamžitě příslušné složky Policie ČR, městské policie či IZS

•  MDC se nachází v bytovém domě v ulici Anny Drabíkové
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