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Město Litovel začalo s budováním městského kamerového 
systému v r. 2011. Celý kamerový systém je provozován 
Městskou policií a byl postupně rozšiřován až po dnešních 16 
kamer. Vývoj technologií v této oblasti se neustále rozvíjí, a tak 
jsou kamery pořízené v r. 2011 z dnešního pohledu 
nevyhovující. Město Litovel se proto rozhodlo zahájit 
postupnou modernizaci kamer, která probírá od r. 2019. 
V rámci této modernizace byla i v letošním roce pořízena další 
nová zařízení. V rámci projektu „Modernizace a rozšíření 
kamerového systému“ byly pořízeny celkem 4 nové kamery – 2 
analytické kamery a 2 panoramatické kamery.  
Pro instalaci kamer byla vybrána místa na vjezdu a výjezdu 
z historického centra města. Dvě kamery byly naistalovány v 
ulici Masarykova (na budově polikliniky), další dvě kamery byly 
nainstalovány na ulici 1. Máje. Obě tyto lokality byly vybrány 
zejména z toho důvodu, že na těchto místech byly dříve 
umístěny kamery, které již dosluhovaly, a proto je bylo třeba 
nahradit. Původní kamery nahradily moderní panoramatické 
kamery poskytující celkový přehled o dané lokalitě. Tyto 
kamery byly v obou lokalitách doplněny o analytické kamery, 
které jsou, mimo jiné, schopny zaznamenat SPZ projížděních 
vozidel.  
Nové kamery by měly strážníkům Městské policie značně 
usnadnit práci a celkově zefektivnit výkon služby. Kamery mají 
širokou škálu nastavení dle přednastavených vzorců chování, 
podle nichž dokáží např. provést automatický rozbor situace a 
rovněž vyhodnotit výsledek. Jejich nastavení je přitom velice 
jednoduché. Informace z kamer je možno přenést on-line 
strážníkům v terénu pomocí mobilního zařízení. Další z mnoha 
možností této nové techniky je sledování průjezdu vozidel na 
vytipovaných místech a čtení SPZ.  
V této oblasti Městská policie dlouhodobě spolupracuje s Policií 
ČR. V rámci projektů realizovaných v r. 2020 v oblasti 
kamerových systému došlo rovněž k propojení systému 
Městské policie s Policií ČR. Oba systému jsou tak 
kompatibilní, čímž je zajištěn přímý přístup Policie ČR ke 
kamerovým záznamům Městské policie.    
Na realizace projektu „Modernizace a rozšíření kamerového 
systému“ se finančně podílel Olomoucký kraj.  
 

Termín realizace: 2020 

Náklady akce: 412.364,- Kč  

Finanční zdroje: Olomoucký kraj - dotace 
město Litovel 

136.000,- Kč                                                   
                276.364,- Kč 
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