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1 Úvod 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na kamerové systémy a možnosti jejich 

využití při požárech. V současné době máme kolem sebe spoustu technologií, které chrání 

osoby a majetek, ale málo který člověk ví, jak tyto systémy ochrany fungují. Jediné, co lidé 

poznají z ochranných prvků jistě, jsou kamery. Kamerové systémy mají oproti jiným 

bezpečnostním technologiím jednu velkou výhodu, mohou identifikovat pachatele. Toto téma 

jsem si vybral nejen z toho důvodu, že mě kamerové systémy zajímají, ale také s ohledem na 

vazbu možné ochrany před požáry.  

Bakalářská práce má dvě části. Teoretickou, kde se zabývám právní stránkou použití 

kamerového systému a ochranou osobních dat. Dále popisuji kamerové systémy, 

termokamery a na jakém principu je založena videodetekce požáru. Druhá část je praktická, 

kde navrhuji zabezpečení rodinného domu pomocí kamerového systému. Praktická část se 

skládá z popisu objektu, analýzy rizik, návrhu umístění kamer, výběru určitého typu kamery, 

návrh zabezpečení proti požáru a ekonomického zhodnocení projektu.  

Cílem práce je navrhnout reálné a efektivní zabezpečení rodinného domu vnějším 

kamerovým systémem.   
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2 Rešerše 

BITALA, P. Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních 

zařízení. Ostrava, 2012. 151 s. Disertační práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček. 

V této disertační práci jsem se seznámil s videodetekcí požáru a jejími postupy a také 

na jakém pricipu jsou založeny detekce pomocí kamer. Dozvěděl jsem se o algoritmech, které 

se používají v této problematice a na jakém základě tyto algoritmy pracují. 

KONÍČEK, Tomáš. Operátor městských kamerových systémů. Vyd. 1. Praha: Armex, 2005, 

130 s. ISBN 80-867-9518-7 

Z knihy jsem získal základní informace o kamerových systémech. Poskytla mi 

informace o práci s kamerovými systémy, pravidly, použití, parametrech a dalších důležitých 

věcí, týkajících se zabezpečení kamerovým systémem. 

KRUEGLE, Herman. CCTV surveillance: analog and digital video practices and technology. 

2nd ed. Boston: Elsevier Butterworth Heinemann, c2007, xv, 656 p. ISBN 978-075-0677-684. 

Pojednání o kamerových systémech na úrovni veřejného použití. Kniha mi přiblížila 

funkce, vlastnosti kamerových systémů. Dále také jak se mohou dělit kamerové systémy  

a jejich možnosti pro použití jak ve veřejném sektoru tak i soukromém.  
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3 Základní pojmy 

Aktiva    Jakýkoliv objekt, který má pro subjekt hodnotu. 

Protiprávní činnost    Projev vůle, kterým je porušena nebo není dodržena právní 

    povinnost obsažená v právní normě. 

Zabezpečení    Soubor prvků, mající funkci ochránit daný subjekt. 

Požár     Každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo 

    zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních  

    hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při 

    kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní 

    prostředí bezprostředně ohroženy.[10] 

Data     Jakékoliv vyjádření skutečnosti. 

Videodetekce požáru   Detekce požáru pomocí kamer. 

Termovize   Sytém, používající bezkontaktní měření k určení povrchové 

    teploty. 

Termogram    Výstupem je klasická barevná fotografie, kde barvy udávají 

    povrchovou teplotu objektu. 

Emisivita   Schopnost tělesa emitovat infračervené záření.  
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4 Právní předpisy a technické normy 

4.1 Ochrana dat 

S používáním kamerových systémů je spojena velmi citlivá věc a to je ochrana 

osobních údajů. Pokud se pouze monitoruje, pak zde není žádný vztah na zákon o ochraně 

osobních údajů. Tento typ použití kamer je ošetřen občanským zákoníkem. V případě kamer 

se záznamem, kdy je pořízená nahrávka uložena, je firma kontrolována úřadem pro ochranu 

osobních údajů. Každý podnik či firma, která si chce nainstalovat kamerový systém, se musí 

registrovat na Úřadu na ochranu osobních údajů, podle zákona č.101/2000 Sb. O ochraně 

osobních údajů.[12] Pokud se jedná o soukromé použití, pak registrace není nutná. Úřad na 

ochranu osobních údajů také musí schválit kamerový systém se záznamem. Musí se udat 

velmi silný argument proč zrovna kamery se záznamem.  Je požadováno, aby se uvedla i 

časová smyčka. To znamená, že obraz se zaznamenává na nějakou předem určenou dobu, a 

poté se záznam automaticky maže. Pokud se stane a někdo chce záznam z kamery, tak jen 

přes příkaz státního zástupce. Když se pracuje s osobními údaji a citlivými daty, což záznam 

z kamer je, určíme a zajistíme, jakým způsobem bude záznam uchován. Je přísně zakázáno 

přímo monitorovat zaměstnance a jejich pracovní činnost. Povoleno pouze v takových 

situacích, kdy jsou výjimečné činnosti a také podle zákoníku práce (např. broušení diamantů, 

práce s nebezpečnými látkami, výbušninami). Použití kamer musí být na daném sledovaném 

prostoru oznámeno tabulkou „Objekt střežen kamerovým systémem“, „objekt je 

monitorován“ nebo podobnou tabulkou, říkající, že na místě je umístěna kamera. Ovšem 

existují místa, která nelze monitorovat a musí se hlídat jiným způsobem než kamerou, právě 

z důvodu ochrany citlivých dat (což lidské tělo samo o sobě je). Jde například o převlékací 

kabinky v obchodech, bazénech, šatnách.  

 

Obr č. 1 Upozornění na kamerový systém [7] 
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Kamerové systémy a práce s jejími výstupy (záznamy) mají jediný správný 

význam, a tím je bezpečnost veřejnosti, ale i soukromých osob, majetku. Každý postup musí 

mít nějaký řád. Pravidla, ze kterých vycházíme a řídíme se jimi, jsou uvedeny v zákoně 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.[12]  

První krok je určení správce kamerového systému. Správce zpracovává písemné 

ohlášení, formulář, ve kterém uvádí podmínky a podrobnosti o zpracovávání dat a zasílá jej na 

Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce musí požádat o písemný souhlas subjektů, kterých 

se zpracování dat bude týkat. Musí být přesně určeno, k čemu a jak se budou využívat. 

U kamerových systémů se může stát, že ne všechny subjekty údajů budou vědět o práci 

s daty. Je zde informační povinnost. V dokumentu nesmí ani chybět způsob zabezpečení 

těchto dat, aby se k nim nedostal někdo nepovolaný. Údaje se nesmí používat za jiným 

účelem, než je uvedeno v dokumentu, podepsaném subjekty. Po ukončení účelu je správce 

povinen zlikvidovat osobní údaje. Jaký je rozdíl mezi citlivým údajem a osobním údajem? 

Osobním údajem rozumíme jakoukoliv informaci, která má něco společného se zkoumaným 

subjektem. Podle těchto informací dokážeme rozeznat a poznat o jaký subjekt se jedná. 

Můžeme jej identifikovat i na základě čísel jako je datum narození, rodné číslo. Naproti tomu 

citlivý údaj obsahuje informace, které subjekt určí s jistotou, vypovídající o jeho 

náboženském přesvědčení, původu etnickém, národnostním nebo rasovém, politickém 

přesvědčení, členství v jakékoliv skupině a další jiné věci, neuvedené v osobních údajích. 

Citlivý údaj může být také biometrický prvek. 

Když řekneme zpracování osobních (citlivých údajů), pak je myšleno jakékoliv 

zacházení s daty. Vyhodnocování, záznam, ukládání na nosiče různých typů, předávání šíření 

ale i likvidace a jiné. Shromažďování není nic víc než systematický postup získávání a dále 

ukládání osobních údajů s dalším možným pozdějším využitím. Pokud chceme pracovat 

s osobními údaji pak ze zákona je povinnost tuto činnost oznámit Úřadu na ochranu osobních 

údajů. Povinností je udat za jakým účelem, proč, způsob zpracovávání, jak budeme chránit 

informace, a další činnosti spojené s manipulací osobními daty. [2] 

Kamerové systémy, které jsou určeny ke sledování osob, se v České republice musí 

řídit zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“).  

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „ZOOÚ“).  

  



14 

 

5 Kamerové systémy (CCTV) 

CCTV - Closed Circuit Television, v překladu uzavřené televizní okruhy, známé pod 

jednodušším názvem Kamerové systémy, se používají k monitorování a ochraně určených 

prostorů, osob, zařízení, majetku. Jsou součástí systému fyzické ochrany. V minulosti 

se  používal název průmyslové kamery, se kterým se ještě dá setkat. Mnozí lidé jsou zvyklí 

používat právě tohle označení. Slouží k pozorování prostorů před nežádoucími událostmi. 

Zejména k neoprávněnému pohybu osob na nepovolených místech, střežení předmětů, ale 

také k informování o situaci na daném místě (stav na silnicích, počasí na horách, ve městech). 

Díky kamerovým systémům se mohou identifikovat osoby, ale také detekovat požár, což je 

poměrně nová disciplína, v rámci kamerových systémů, zabývajících se touto problematikou. 

S pomocí CCTV probíhá zdokonalování prevence proti zločinu, sledování výroby, skladů 

a další běžné záležitosti, ale také kontrolování pracovního nasazení zaměstnanců. Jsou přísné 

podmínky pro jakékoliv užití. CCTV patří do skupiny Technická ochrana, která spolu 

s fyzickou ostrahou a režimovou ochranou tvoří fyzickou ochranu. Všechny tři prvky spolu 

musí spolupracovat, nemohou fungovat jen samostatně, aby dosáhly tíženého úspěchu. 

Fyzickou ostrahou rozumíme lidský faktor, obchůzková služba, kontrolní služba 

u techniky,  v našem kamerovém systému, znamená obsluha kamer a počítačů, které ovládají 

kamery. Režimová ochrana obsahuje souhrn organizačních pravidel, která určují, jak bude 

systém ochrany správně fungovat. Určuje kam umístit kamery, aby zabírali to, co je pro nás 

důležité, a také všechny prostory a objekty které se snažíme ochránit. Jeden faktor ovlivňuje 

do určité míry ty druhé a vzájemně tvoří to, co potřebujeme.  

5.1 Prvky Systému 

Když se řekne systém, musíme vysvětlit, co obsahuje, jaké jsou jeho prvky. Jsou to 

kamery, záznamové zařízení, prvek pro přenos signálu a obsluha kamerového systému.  

 

Obr č. 2 Znázornění prvků kamerového systému  
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5.2 Kamery 

Nejdůležitější složkou těchto systémů jsou samotné kamery. Kamery, se skládají 

z dalších menších částí, jako je objektiv. Součástí objektivu bývá i clona, která řídí, kolik 

světla se dostane do objektivu. Optické snímače, tento snímač přeměňuje světelný obraz 

na elektrický signál, který se dál zpracovává. Kamerový systém se také skládá z více 

složek, než jen z mnoha kamer umístěných po objektu. Ty jsou považovány za základ celého 

systému a jsou vnímány jako nejdůležitější složka. Ale bez všech zbylých zařízení by funkce 

samotných kamer byla málo účinná. K udržení kamer na zdech nebo stěnách je potřeba 

držáků, na kterých jsou polohovací hlavice, které umožňují kamerám právě žádoucí pohyb. 

Ochranu před povětrnostními podmínkami a dalšími rušivými elementy, se používají kryty. 

Abychom mohli sledovat, co kamera snímá, potřebujeme monitory nebo displeje, na kterých 

se obraz zobrazuje. Jeden monitor může sledovat obraz až ze šestnácti kamer. Což je 

výhodné, protože se ušetří výdaje, než kdybychom měli na jednu kameru jeden monitor.  

5.3 Převod signálu 

Pro převod signálu jsou použity koaxiální kabely, které jsou nejčastější, ale vedení je 

závislé na vzdálenostech. Vedení není neomezené. V budoucnu se budou vyskytovat stále 

častěji optické kabely, které jsou tvořeny optickými vlákny s vysokou optickou propustností. 

Signál může být veden i bezdrátově, prostřednictvím LAN/WAN. Umožnění přepínání obrazu 

z jednotlivých kamer se provádí přepínači (tlačítka, joysticky) nebo pomocí ovládací 

matice, buď automaticky, nebo dle nastavení.  

5.4 Záznamová zařízení 

Záznamová zařízení rozdělujeme na zařízení se záznamem nebo bez 

záznamu, takzvaně live kamery. Pokud používáme záznam, tak se do systému řadí 

i videorekordéry, kontrolery, které slouží k záznamu obrazu z více než jen jedné kamery. 

Záznam můžeme mít na nosičích CD/DVD, magnetických páskách, paměťových 

kartách, paměťových discích. Uchování záznamů s nahranými daty, by měla být pod 

bezpečnou ochranou  

5.5 Obsluha kamerových systémů 

Obsluha kamerových systémů je velmi důležitá, jelikož musí hlásit případné narušení 

objektu. Musí hlídat obraz z kamer a dění v prostoru monitorování kamery. Obsluha může být 

vyškolený pracovník dané firmy, nebo zaměstnanec externí firmy, která byla pověřena 

zabezpečením objektu, či instalaci kamer.  
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Pokud máme pouze kamerový systém bez záznamu, pak je nutná obsluha. Kdyby nebyla tak 

kamera nemá význam pro ochranu objektu.[12] 

5.6 Vlastnosti kamer 

Kamery patří do skupiny aktivních zabezpečovacích prvků ochrany, protože splňují 

tyto podmínky: jsou viditelné, jedná se o poplašné systémy. Tyto systémy sice ohlásí, že na 

místě je narušitel, ale nedokážou útočníka zastavit. Takže jsou překonatelné, jako každý 

zabezpečovací systém, liší se dobou překonání.  

Kamery můžeme dělit podle použití prostorového na dva typy, venkovní nebo vnitřní. 

Venkovní se umísťují většinou na vnější fasádu domu. Méně časté umístění, ale také běžně 

používané, je umístění na sloupech, střechách. Vnitřní kamery slouží pro zachycení obrazu 

prostoru uvnitř budovy. Podle dalšího hlediska se kamery dají dělit na viditelné nebo 

maskované. Maskované, neviditelné jsou instalovány na místech, kde je větší 

pravděpodobnost, že se pachatel pokusí o čin, jelikož je přesvědčen, že nemůže být 

zaznamenán. Může to být, i jakési lákadlo, past na pachatele, který nevidí žádné nebezpečí 

z pohledu odhalení. Rozdělení kamer podle různých hledisek je celá řada, vybral jsem podle 

mě základní. S postupným vývojem techniky se nahradily černobíle kamery barevnými. Dále 

se zlepšují parametry kamer. Rozlišovací schopnosti, které se udávají v axelech, popřípadě 

v megapixelech. Snímaný obraz je tedy množství bodů na šířku a na výšku. S tím souvisí i 

potřeba větší kapacity uložiště, jelikož s rostoucím rozlišením, roste také velikost dat. 

Citlivost kamery udává, při jakém množství světla dokáže kamera pracovat efektně a bez 

problémů. Setkáme se i s dalším známějším parametrem a to je poměr stran na výšku a na 

šířku (např. 16:9, 4:3). Každý se s tím setkává denně ve svých domácnostech při sledování 

televize, kdy při přepínání programů se může stát, že obraz se změn, rozšíří na výšku nebo na 

šířku. Přizpůsobí se. Při slabé viditelnosti si kamery „pomáhají“ přisvícením infračerveným 

světlem. Pro lidské oko však není možné rozpoznat přísvit kamery. Pokudchceme přiblížit 

obraz, použijeme tzv. Zoom. Ukáže nám vzdálenější objekt, ale kvalita obrazu se sníží. 

Většinou se setkáme s tímto pravidlem u digitálního zoomu. 

 Venkovní kamery mohou být umístěny dokonce ve vyhřívaných vodotěsných krytech, 

z důvodu ochrany techniky. Různé druhy výměnných objektivů a kamer zajišťují kvalitní 

obraz za všech podmínek. Sledovaný objekt je možné pomocí zoom objektivů přibližovat 

a kamery můžeme natáčet ve vertikálním, ale i horizontálním směru, v podstatě už natáčení ve 

všech směrech není problémem. Venkovní kamery mají větší možnosti výběru z toho 

důvodu, že jich je potřeba více než u standardních kamer pro vnitřní využití.  
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 Vnější prostory areálů a ostatních venkovních prostorů mají rozlehlejší prostory pro 

monitorování, tudíž je potřeba větší množství k instalaci. Na vnitřní sledování nejsou pouze 

kamery standardní, ale i další speciální druhy kamer.  Kamery vnitřní používáme, i kdyby 

objekt byl skvěle zajištěn. Protože každá překážka se dá překonat, je jen otázkou času a 

způsobu, jak a kdy bude zdolána. Jakmile k tomu dojde, prvek, který uvidí narušení ochrany, 

bude kamera. 

PZTS je podporována těmito systémy a v některých situacích je možná náhrada úloh 

PZTS právě kamerovým systémem. CCTV úzce spolupracuje s perimetrickými prvky 

zabezpečení venkovní ochrany, jako jsou mikrovlnné bariéry, plotové ochrany, IR 

(infračervené) závory, PIR (perimetrické infračervené) detektory.  

Stále častěji si zákazníci žádají právě tento způsob ochrany svého majetku. Ve většině 

případů jde o laiky, kteří si myslí, že když budou mít kamery tak ochání celý podnik 

před nebezpečím. Ovšem jsou i takoví, kteří mají přehled o ochraně svého majetku a způsobu 

jak je chráněn. Pokud je zákazník náročnější a třeba cestuje po různých částech naši 

Země, a přesto chce mít svůj objekt stále pod dohledem kamer, pak lze využít dálkový 

dohled. Tímto způsobem má možnost sledovat kamerami vše, ať už je kdekoliv na světě. 

K tomu je ale zapotřebí klientského software nebo webový prohlížeč. Má to své 

výhody, protože lidé nemusí sedět v kanceláři před monitorem, ale mohou dělat jiné věci 

na jiných místech a kdykoliv chtějí, mají svou cennost pod dohledem. Vše v reálném čase. 

 V současné době se do popředí dostává digitální záznam obrazu na harddisk a to buď 

přes digitalizační kartu do počítače, nebo do autonomního digitálního záznamového 

zařízení, to znamená, pokud není možnost se dívat „online“, tak se můžete podívat na záznam. 

Mezi monitorovacím a záznamovým zařízením je však rozdíl. Monitorovací zařízení nic 

nenahrává a nedá se obraz vrátit. [3]  

5.7 Výběr a instalace kamery 

Vybrat tu vyhovující kameru, je velmi složitá věc, protože musíme vědět, jakou funkci 

požadujeme. Vybírá se ze širokého spektra dodavatelů a prodejců kamer a každý nabízí své 

produkty o něco jiné, než ty ostatní. Většinou se vybírá podle zpracování obrazu a krytů. 

Ale není to pravidlo. Největší rozdíly nalezneme v rozlišení. Od těch nejobyčejnějších 

analogových, téměř už zašlých typů, až po vysoce výkonné, které se dají srovnávat 

s moderními fotoaparáty. Z praxe známe případy, kdy policie pátrá po zlodějích, a používají 

záznamy z průmyslových kamer, ale sami dobře víme, že málokdy jde rozpoznat obličej. 
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To je právě případ starších typů. Problémem může být i světlo.  

 U některých typů může oslnění kamery znamenat chvilkovou disfunkci kamery. 

Anebo se jedná o opačný problém, kdy při denním světle je kamera plně funkční,  

ale s koncem slunečních paprsků a příchodem noci kamera ztrácí na kvalitě, někdy až úplně 

zmizí účel. Proto se používají už i s funkcí noc/den. Ve dne je barevný obraz a v noci se 

přepne na černobílý obraz, ale s větší citlivostí, takže vidí lépe. Na některých objektech lze 

spatřit kamery s umělým infračerveným přisvícením, které vypadá ve tmě, jako kdyby Vás 

někdo sledoval svítícíma očima. Na druhou stranu, mohou některé vidět lépe než člověk, 

například skrz mlhy nebo oblaku jemného prachu. Jsou nám určitě známé i kamery s nočním 

viděním. Výběr je často ovlivňován i cenou kamerových systémů. 

 

Obr č. 3 Základní rozdělení výběru kamer 

Uzavřené televizní okruhy se dělí na analogové, digitální (IP kamery) a hybridní. 

Hybridní jsou kombinací obou předchozích variant. Kterou variantu si vybrat, určíme až po 

důkladné analýze místa, prostředí a způsobu instalace. 

Analýza střeženého objektu je složitý proces, při kterém se musí brát ohled na všechny 

aspekty ovlivňující ochranu. Pokud rozebíráme možnosti použití kamer, musíme určit, „co“ 

ochraňujeme, „jak“ to ochráníme společně s jinými prvky technického i fyzického faktoru. 

Brát v úvahu musíme i prostor, v němž se nachází střežený objekt, možnosti vniknutí do něj. 

Setřídit všechny pravděpodobné i nepravděpodobné pokusy o narušení. Nevynechat ani 

maličkosti. Počítat se vším a taky být na jakýkoliv scénář připraven. Podle všech aspektů 

vybíráme způsoby ochrany a samozřejmě navazující kamerový systém.   

Jak už bylo uvedeno, liší se i vzdáleností jakou se signál, data, přenáší.  Kamery 

levnější, s méně funkcemi přenáší data pouhých pár metrů, řádově v desítkách metrů, ale ty 

nejlepší až na desítky kilometrů a to bez ztráty kvality obrazu. 
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Kamerové systémy účinně nahrazují a násobí lidské schopnosti člověka. Některé starší 

kamery nenahradí lidské oko, ale službu ostrahy objektů zvládají dobře. Ovšem jsou 

i takové, které jsou více výkonné než smysly lidského oka. Jsou nepostradatelným článkem 

při zabezpečování chráněného prostoru či objektu. Na pachatele mají určitý vliv, zloděj 

nebo pachatel se nejdřív seznámí s ochranou objektu a až poté se pokusí o čin. 

Tedy, pokud jde o relativně inteligentního jedince. Tam, kde jsou kamery, bude 

opatrnější, z toho plyne, že kamery mají i psychický význam na myšlení pachatele. 

Má zastrašující účinek. S tím souvisí i možnost použití maket kamer, které výrobci také 

prodávají, od plně funkční kamery nerozeznatelné. Ale je zde riziko toho, že když se ve 

střeženém objektu bude nacházet někdo, koho ani kamery nezastaví, pak nemáme žádný 

záznam o události. Jde také o to, že kamery podávají obsluze, sedící, před monitorem 

nezkreslenou informaci a důležitá věc je, že v reálném čase.  

Kamery umisťujeme po důsledné analýze chtěného střeženého objektu  místa, jelikož 

špatně umístěná kamera je ztráta financí a také hrozba nesplnění požadavků na ochranu. 

Využívá se kamerové zkoušky, abychom přesně viděli, co kamera snímá a ne jen to co si 

myslíme, že snímá. Když umístíme kameru například nad vchod tak sice uvidíme 

osobu, která se snaží dostat do objektu, ale neuvidíme ji do obličeje. Jediné, co uvidím, je 

temeno hlavy.  Plně funkční zabezpečovací systém nestojí pouze na kamerách, ale spolu 

s dalšími zabezpečovacími prvky tvoří systém ochrany objektu. Aby byl kamerový systém 

kvalitní a zabezpečil stoprocentní monitorování chráněného objektu, pak musíme dbát 

na správné zapojení, montáž a servisu kamer.  

Také abychom měli správné typy kamer, s použitím právě pro tyto prostory. 

Kvalitní obsluhu nevyjímaje, měla by být alespoň poučena, jak postupovat v situacích, 

kdy dojde k narušení prostoru nebo při zpozorování něčeho výjimečného co vybočuje 

z normální situace. 

 

6 Použití kamer při požáru 

Je spousta teoretických směrů, jak pomoci kamerovými systémy při detekci požáru. 

Ale není jich mnoho, zatím, na takové úrovni, aby se implementoval do praxe.  
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6.1 Videodetekce požáru 

Detekce požáru je založená na fyzikálních parametrech, jakými jsou teplota, optická 

hustota kouře, koncentrace aerosolu v prostoru. V našem případě však videotedektory požáru 

(VFD – Video Fire Detection) pracují s obrazovým záznamem a ve spolupráci s počítačovými 

systémy lokalizuje a detekuje požár. Tyto systémy vyhodnocují plamen a kouř. K sestavení 

systému potřebujeme kameru (nebo více kamer), připojenou na komunikační zařízení, to dál 

předává videosignál z kamery do zařízení zpracování signálu. Zde máme právě nejdůležitější 

jednotku systému, protože obsahuje softwarový algoritmus, identifikující požár nebo kouř. 

Ale některé kamery už mohou mít tento algoritmus zabudovány v sobě. Pokud algoritmus 

zaznamená výskyt jednoho z prvků požáru, pak je vyhlášen poplach. Provedení VFD 

je možné u většiny klasických CCTV. V porovnání s detektory, má kamera větší 

záběr, protože jeden snímač snímá větší oblast než klasický detektor. Výhoda VFD je také 

v tom, že nemá výrazné zpoždění detekce, jak je tomu u konvenčních bodových hlásičů kouře 

nebo teplot.  

Zdroj 
energie

Zdroj 
energie

Zdroj 
energie

Kamera Komunikační zařízení
Zařízení pro přenos 
signálu

 

Obr č. 4 Schéma systému videodetekce požáru 

Vybral jsem pro názorný příklad jeden z algoritmů, které detekují požár. 

Algoritmus, pracující s modelem barvy, zjednodušeně odděluje obrazové pixely plamene 

od ostatních, které nesouvisí s požárem.  

Výsledné pixely plamene jsou dále spojeny do plamenných oblastí. Můžeme říct, že 

většina algoritmů videodetekce pracuje se společnými znaky a to jsou barvy plamene 

a frekvence oscilace plamene. [4], [1]  
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Kamery určené pro ochranu před požárem musí být navrženy tak, aby vydržely jiné 

podmínky než klasické kamerové systémy založené na principu hlídání. Měly by být více 

odolné. Teplu, malým částečkám kouře. Takže vybíráme kameru, která má životnost větší než 

klasická kamera.  

6. 2 Termokamery 

 

6.2.1 Planckův vyzařovací zákon 

Každý objekt má tu vlastnost termálního vyzařování, které je způsobeno termálním 

pohybem malých částí molekul a atomů, ze kterých je daný objekt složen. Změnu vlastnosti 

vyzařování provedeme pouze v závislosti na povrchové teplotě. S rostoucí teplotou klesá 

vlnová délka. Planckův vyzařovací zákon je vyjádřen rovnicí č. 1. (1) 

   
 

     
 

  

 
  
    

                  (1)  

(ω) – úhlová frekvence 

(I) – intenzita záření  

(h) – Plancková konstanta 

(T) – teplota absolutně černého tělesa 

(c) – rychlost světla ve vakuu 

(k) – Boltzmannova konstanta 

Pokud budeme mluvit o téhle teorii s přesností, pak musíme brát v úvahu ideální těleso 

a to je absolutně černé těleso, což se v reálném světě prakticky nevyskytuje.  

6.2.2 Seznámení s termokamerou 

Termovize reaguje na všechna tělesa, protože každé těleso vyzařuje elektromagnetické 

záření. Každé těleso má svou povrchovou teplotu, kterou se vyznačuje. Teplotu můžeme 

zjistit jednoduše podle barvy, často se s tím setkáváme osobně, například když vidíme 

ve výrobě rozžhavené železo, je rozžhavené do ruda, tak víme, že bychom se jej neměli 

dotýkat, protože je horké. Když „vidíme“ teplotu pak se řadí do viditelného spektra, ale co 

když teplotu nemůžeme vidět pouhým okem? Pak musíme použít Termovizní systémy,  

které jsou schopny zaznamenávat teplotu objektu hodně nižší, než dokážeme vidět.  
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Toto sledované záření je infračervené, a chová se v mnoha věcech jako paprsek, láme 

se, pohlcuje se a odráží. Nepotřebujeme žádné světlo nebo osvětleno, abychom záření 

zaznamenali jako u jiných kamer. Jedná se o pasivní zařízení. 

6.2.3 Bezkontaktní měření povrchové teploty 

Jedná se o takové měření teploty čidlem nebo teploměrem, kdy nemusí dojít 

k žádnému kontaktu s měřeným objektem. Vyzařováním v infračervené nebo viditelné části 

spektra dostaneme teplotu, kterou potřebujeme získat 

Principem ochrany a prevence před požáry je termovize s bezdotykovým měřením 

teploty na povrchu rozměrných zařízení, jako jsou rozsáhlé elektroinstalace a velké elektrické 

stroje nebo dále na velkých plochách, jako jsou skládky odpadu nebo stále častěji případy 

nebezpečných skladů hořlavých materiálů.  

Největší výhodou termokamer je to, že dokáží rozpoznat dlouhodobý pomalý nárůst 

teploty i v místech, kde nelze vidět tento nárůst. Můžeme snadno a hlavně úspěšně odhalit 

potencionální ložisko požáru.  Termokamery nemusíme používat pouze jako prevenci,  

ale také přímo při požáru. Určuje přesněji rozsah požáru. Podle hlediska použití rozdělujeme 

dva typy termokamer, stacionární a mobilní ruční termokamery. 

6.2.4 Stálé, stacionární termokamery 

Ke stálému monitorování problémových míst jsou používány trvalé, nepřenosné 

stacionární termokamery. Oproti jiným ochranným opatřením, termokamery nezaznamenávají 

pouze projev požáru, ale metodou sledování povrchové teploty určí už vznikající požár. 

Použití především v místech, kde by mohl požár způsobit velké škody a ztráty. V místech, 

 kde se skladují látky, materiál který by při styku s větší teplotou mohl vybuchnout nebo lehce 

začít hořet a tím ohrozit nejen majetek, ale také životy a zdraví zaměstnanců a okolních lidí. 

6.2.5 Ruční termokamery 

Ruční termokamery jsou mobilní zařízení, kterými můžeme měřit hodnotu teploty 

viditelné na přístroji vybaveným specifickým displejem. Oproti klasickým kamerám, nemají 

realistický obraz, ale barevná spektra, která ukazují teplotu objektu. Na rozdíl od ostatních 

typů kamer, je možné uložení zaznamenaných údajů bez obvyklých problémů s citlivými 

údaji. Takže naměřená data použijeme třeba ke srovnávání stavů. Tím zjišťujeme, jestli 

teplota narůstá v daném objektu či nikoliv. Uvedu příklad povrchový lom nebo skládka 

odpadu látek.  
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Obr č. 5 Ruční termokamera[10] 

Jak už jsem popisoval dříve, každé těleso vyzařuje tepelné záření. To se týká 

i materiálu, ze kterého se celá termokamera skládá. Čočky, objektiv, objímka objektivu, každá 

součást přístroje. Proto je termokamera vybavena nezářivými clonami a chlazením 

pro detektor. Když jedna z těchto funkcí není zajištěna, dochází ke zdvojení obrazů, matoucí 

obrazy takzvaní duchové nejsou výjimkou. 

Vlnové délky infračerveného záření, které jsou zachycovány, se pohybují v rozmezí 

0,76-15 μm,  pro blízké záření a 15- 1000 μm, pro vzdálené záření. Lidské tělo vyzařuje 

hodnotu  100 mW/cm
2
  . Pro termokamery je důležitý výběr materiálu. Materiál musí splňovat 

podmínky pro správné použití bez chyb. Jednou z nejdůležitějších požadovaných vlastností 

je propustnost pro oblast vlnových délek tepelného záření, ze kterých jsou vyrobeny 

zobrazovací prvky (Zobrazovací čočky, termovizní objektivy). Klasické sklo využívané 

optikou není možné. Stále častěji se setkáváme jak v tomhle případě, tak i v běžném životě 

s využitím safíru.  

Proč termokamery nejsou rozšířené? Proč se s těmito přístroji setkáme málokdy? 

Samozřejmě jednoduchá odpověď: Finance.  

Termokamery, i když jsou skvělými pomocníky při prevenci před obrovskými 

ztrátami, tak většina majitelů objektů si je nechce pořizovat, protože nechtějí investovat velké 

peníze do něčeho, co použijí „málokdy“. Ovšem prvotní investování do takového přístroje 

se vrátí, pokud ochrání majetek v mnohem větším finančním měřítku, než stálo zařízení 

samotné. O životech a zdraví lidí nemusíme ani uvažovat, to je samozřejmostí.  

Policie České republiky používá termokamery k hledání pohřešovaných osob 

ve ztížených podmínkách. Kamera je používána z vrtulníku ať zabírá co největší plochu a je 

nejefektivnější. Termokamery lze využít také ve stavebnictví, kdy se zkoumá kvalita 

stavby, analýza stavu, odchylky a slabá místa ve zdivu. [10] 
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7 Analýza rizik 

Analýza rizik je prvním krokem k úspěšnému a efektivnímu snížení rizik v procesu. 

Někdy méně zkušenými zaměňována s řízením rizik. Analýza rizik zkoumá a definuje hrozby 

nebezpečí a jejich vliv na chráněné objekty zvané aktiva. Zabývá se pravděpodobností 

uskutečnění negativního jevu. Abych mohl provést analýzu, musím si určit, co vlastně budu 

chránit a to jsou právě aktiva, identifikuji (popis) aktiva. Když mám popsány chráněné 

objekty, nesmím zapomenout je ohodnotit, protože je nesmyslné chránit objekt, který je 

bezcenný pro proces. Dalším krokem je zjistit hrozby, příčiny poškození, nebezpečí a rizik. 

Dopátrat se po slabých místech zkoumaného aktiva. Po této fázi už přichází určení 

pravděpodobnosti výskytu hrozeb a zkoumám, do jaké míry můžou způsobit zranitelnost 

objektu. 

Je důležité si na začátku analýzy uvědomit, jak moc chci snížit rizika. Rizika se dají 

pouze snížit, eliminace je nemožná, nemůžu vyloučit nebezpečí i jen minimálně 

možné, například s nadsázkou řečeno dopad meteoritu. Opatření by měla být pouze nákladná 

v takové míře, aby odpovídala důležitosti aktiv. Čím více ochranných prvků navrhnu, tím 

menší je efektivita funkčnosti objektu.   

Analýza rizik je závislá na čase, jelikož vychází z poznatků z aktuální doby,  

kdy probíhá zpracování. Při nastálé změně stavu se musí změnit i analýza rizik, pokud povede 

k jinému závěru. Aktualizace je nutná, z toho vyplývá, že analýza se s postupem času mění. 

7.1 Pojmy analýzy rizik 

Než přejdu přímo k analýze, je potřeba si vysvětlit jedny ze základních pojmů 

v oblasti analýzy rizik 

7.1.1 Aktivum 

Za aktiva můžu pokládat všechno, co má pro nás hodnotu. A právě to chráním 

před působením hrozeb. Aktiva rozdělujeme na dvě skupiny. První z nich jsou hmotná 

aktiva, vše na co si můžeme sáhnout. A druhá skupina jsou nehmotná aktiva (data, informace, 

atd.). Aktivum je všechno, co má pro subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením 

hrozby. Aktivum hodnotím buď podle nákladů, které byly vynaloženy k jeho získání, anebo 

podle důležitosti pro proces. V mém probíraném případě jde zhruba o tyto věci, auto, nábytek, 

cennosti, elektronika.  
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7.1.2 Hrozba 

Hrozba je událost, která může negativně ovlivnit bezpečnost procesu a způsobit škody. 

Má nežádoucí účinek. Způsob jakým působí hrozba na aktivum, říkáme dopad hrozby. 

Dopad hrozby určujeme ze ztrát a následnému znovuobnovení původního stavu a odstranění 

škod.   

7.1.3 Zranitelnost 

Zranitelnost je mezera v bezpečnosti, nejslabší část analyzovaného aktiva (objektu). 

Hrozba má největší pravděpodobnost nežádoucího vlivu právě zde. Je to citlivost aktiva 

na působení hrozby. Důležitá je úroveň zranitelnosti. Podle ní se řídíme jak navrhnout 

opatření 

7.1.4 Opatření 

Opatřením myslíme jakýkoliv proces, přístup, návrh pro zmírnění působení 

hrozby, zmírnění rizika. Snížení zranitelnosti a dopadu hrozeb. Cílem je předejít vzniku 

ztrát, identifikovat jej a zabránit nebo alespoň snížit nežádoucímu působení. Dále předcházení 

škody, překonání následků vzniklých negativní situací. Opatření by mělo být úměrně 

nákladné s hodnotou aktiva. 

7.1.5 Riziko 

Riziko je velice složité na definici, existuje mnoho podob vyjádření, co je to riziko. 

Vybral jsem několik z nich, které jsou podle mého názoru nejpřesnější: 

1. Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

2. Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

3. Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

4. Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 

5. Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti. 

6. Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 

7. Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

8. Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko). 

9. Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 
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10. Střední hodnota ztrátové funkce. 

11. Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému.[7] 

V podstatě riziko vyjadřuje úroveň, míru ohrožení aktiv. Míru toho, že dojde 

k nechtěné situaci, k nežádoucímu stavu. Riziko je vztah mezi hrozbou a aktivem. 

Když nemáme hrozbu působící na aktivum, pak nemusíme provádět ani analýzu rizika. 

Dále se můžeme setkat se zbytkovým rizikem. Proti němu se neučiní žádné opatření, jelikož 

je jen nepatrné, je akceptovatelné. 

Metody analýzy rizik jsou různé, je jich mnoho. Každá metoda má svůj specifický 

postup, kterým se liší od ostatních. Některé na sebe mohou navazovat nebo navzájem 

si poskytovat informace, které poté povedou k lepším a přesnějším výsledkům. Liší se také 

výsledkem, který je výplodem celé dané metody analýzy rizik. Mohou být 

kvalitativní, kvantitativní semikvantitivní. Metody dále dělíme na srovnávací 

(cheklist, relative rating), deterministické metody (PHA, HAZOP, FMEA), 

pravděpodobnostní metody (event tree analysis - ETA, fault tree analysis – FTA, causes and 

consequences analysis-CCA), kvalitativní metody (What if, IAEA TEC.DOC – 727, metoda 

mlhavé logiky).  

Při analýze mnou vybraného objektu budu používat metodu „rybí kosti“ jinak známou 

jako Ishikawův diagram, FMEA, Brainstorming. Po seznámení s metodami analýzy rizik jsem 

se rozhodl použít právě tyto, jelikož na sebe navazují a jsou přehledné.  

7.2 Ishikawův diagram 

Kvalitativní, pravděpodobnostní metoda. Ishikawův diagram známý také jako analýza 

příčin a následků povede k výstupu nejpravděpodobnějších příčin mnou řešeného problému. 

Informace získáváme Brainstormingem.  

 Brainstorming je v překladu „bouře mozků“. Sestavený tým si určí jednoho mluvčího, 

který povede brainstorming. Každý člen skupiny vyjádří svůj názor a nápad k dané 

problematice. Nekritizuje se názor ostatních, pouze se přidávají další a další nápady. Obecně 

zde platí pravidlo více hlav, více ví. Každý nápad bez výjimky se zapíše a dále se s ním 

pracuje. Cílem brainstormingu je získat originální myšlenky. Na konci vyposlechnutí všech 

nápadů se přejde k fázi hodnocení, kdy se vyberou nejvýznamnější rizika. [6] 

Když zjistíme nějaký problém, či riziko, musíme zjistit jeho příčinu. Tyto příčiny 

znázorňujeme do diagramu rybí kosti. 
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7.3 FMEA 

FMEA je deterministická metoda analýzy rizik, při které je hlavní úkol zjistit všechna 

možná selhání procesu a poté nalézt jejich příčiny těchto nedostatků. Ke každé položce 

přidáme ohodnocení důsledků, které způsobí škodu chráněnému objektu (závažnost - S), 

bodové ohodnocení možného výskytu (O) a odhalení (D) systémem kontroly. Podle počtu 

bodů zjistíme, jestli jsou nutná nápravná opatření. [9] 

8 Popis objektu 

Pro praktickou část jsem si zvolil zabezpečení kamerovým systémem rodinný dům. 

Abych zvýšil bezpečnost rodinného domu. Pro zabezpečení kamerovým systémem a analýzu 

rizik jsem si vybral rodinný dům s adresou U kaplice 325, Mokré Lazce, č. p. 1354/12, dům 

pana inženýra Neděly. Dům se nachází podél cesty. Leží na pozemku (rozloha). Objekt je 

situován do řady domů na ulici nacházející se blízko sebe. Rodinný dům je klasická 

novostavba, obdélníkového půdorysu. Máme čtyři vchody do objektu. Hlavní dveře, garážová 

vrata, zadní vstup do garáže a zadní vstup ze zahrady. Na zahradu se dá dostat dvěma 

způsoby. Přes branku po pravé straně domu nebo z levé strany vjezdem.  

8.1 Aktuální zabezpečení objektu 

Perimetrická ochrana je tvořena plotem z pletiva, kromě přední části (východní 

strana). Levá strana z východního pohledu, je dvoukřídlá brána a pravá strana domu je 

tvořena nízkou zídkou a brankou na západku. Hlavní vchod je zabezpečen bezpečnostními 

dveřmi. K ochraně hlavního vchodu přispívá malá kamera umístěna u zvonku. Kdy při 

zazvonění si obyvatel domu může na obrazovce zjistit koho má před dveřmi. Garážová vrata, 

z východní strany, mají výsuvná vrata směrem nahoru, elektricky ovládané. Okno na severní 

straně vedle hlavního vchodu je plastové, stejně jako okna z jižní strany. Jsou v přízemí  

a nemají žádnou ochranu kromě zámku zevnitř. Na západní straně jsou dvoje plastové 

prosklené dveře a dveře do garáže, které jsou také plastové pouze se zámkem, bez prosklení. 

Na východní i západní straně je v prvním nadzemním podlaží balkón. Přístupy na balkóny 

z vnějšku nejsou nijak chráněny. Možnost vstupu na střechu garáže, není chráněna,  

jak z východní, tak ani ze západní strany.  

Požární bezpečnost není nijak zajištěna, hlásiče požáru a jakékoliv hasicí zařízení 

chybí. 
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Tab. č. 1 Aktiva nacházející se v rodinném domě 

Chráněné aktivum Hodnota aktiva Umístění 

Auto Škoda Superb 799 900,- garáž 

Nábytek 2 000 000,- dům 

Cenosti (šperky, informace, 

obrazy, peníze,..) 

1 500 000 ,- Dům 

Elektronika (TV, PC, 

lednička, myčka, pračka) 

300 000 ,- dům 

 

8.2 Postup analýzy praktického příkladu 

Tyto analýzy jsem použil na základě předešlého zkoumání, která analýza by byla 

nejvhodnější. Pracoval jsem už s nimi v minulosti. Nejsou velmi složité a mají jasné výsledky. 

 

8.2.1 Brainstorming  

V první fázi analýzy jsme potřebovali získat vstupní informace. Spolu s týmem, 

složeným z pěti lidí jsme provedli brainstorming, kdy jsme na papír zaznamenávali jakékoliv 

možnosti, návrhy, nápady nebezpečí rizik. Každá myšlenka se zapsala a poté v další fázi 

se vybraly ty nejpravděpodobnější.  

8.2.2 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram je diagram příčin a následků. V týmu jsme vytvořili graf, podobný 

rybí kosti, na obrázku č. 6. V příloze č.3 Větve diagramu jsme vytvořili 

z chráněných částí domu (severní, jižní, východní, západní) a jako položky příčin jsme použili 

problémy z brainstormingu, nezákonné narušení objektu, popřípadě nezákonné poškození 

vlastnictví majitele rodinného domu. Výstupem celého diagramu jsme určili následek 

Poškození a krádež majetku z rodinného domu.  
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Výsledkem bylo vybrání nejdůležitějších problémů. Výběr spočíval v tom, že jsme 

dané problémy hodnotili body, a ty s největším počtem negativních bodů jsme dále použily v 

analýze. 

 

Obr č. 6 Ishikawův diagram  

8.2.3 FMEA 

Třetí fáze analýzy rizik bylo vytvoření tabulky č. 3, v příloze č. 2 je kompletní, 

 kde jsem zařadil subsystémy, což znamená umístění zkoumaného problému, jsou to větve 

Ishikawova diagramu. V dalším sloupci jsem použil dané riziko nejvíce možné také 

z Ishikawova diagramu a ohodnotil jej body od 1 do 10, podle významnosti (1 nejmenší) ve 

sloupcích S- závažnost, O - výskyt a D-odhalitelnost. Výsledkem je RPN – Risk Priority 

Number, což je míra rizika a její priorita. Vypočítá se následující rovnicí: 

                                    (2) 

Určil jsem hodnoty RPN v tabulce č. 2, pro které je možnost využití kamerových 

systému pro zlepšení zabezpečení rodinného domu. 
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Tab. č. 2 Rozmezí RPN 

RPN Nutnost kamerového systému 

0-200 Není nutný 

201-500 Doporučuje se 

501-1000 Je nutný 

 

Tab. č. 3 Nejdůležitější rizika 

č. Subsystém Riziko S O D RPN 

3 

Východní 

strana neoprávněný vstup do objektu 10 8 5 400 

5 

 

odcizení elektroniky 7 8 10 560 

6 

 

odcizení cenností 8 8 10 640 

7 

 

poškození nábytku 6 5 8 240 

8 

 

poškození auta 7 6 9 378 

9 

 

odcizení auta 9 8 10 720 

14 

 

rozbití prosklení 4 8 10 320 

15 

 

založení požáru 9 8 10 720 

20 

Západní 

strana neoprávněný vstup do objektu 10 8 5 400 

22 

 

odcizení elektroniky 7 8 10 560 

23 

 

odcizení cenností 8 8 10 640 

24 

 

poškození nábytku 6 5 8 240 

25 

 

poškození auta 7 6 9 378 

26 

 

odcizení auta 9 8 10 720 

31 

 

rozbití prosklení 4 8 10 320 

32 

 

založení požáru 9 8 10 720 
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34 Jižní strana neoprávněný vstup do objektu 10 8 5 400 

36 

 

odcizení elektroniky 7 8 10 560 

37 

 

odcizení cenností 8 8 10 640 

38 

 

poškození nábytku 6 5 8 240 

39 

 

poškození auta 7 6 9 378 

40 

 

odcizení auta 9 8 10 720 

44 

 

rozbití prosklení 4 8 10 320 

45 

 

založení požáru 9 8 10 720 

 

9 Návrh zabezpečení rodinného domu kamerovým systémem 

Kamerové systémy navrhuji pro zabezpečení vnějšího prostoru, protože se budu 

zabývat pouze vnějším zabezpečením. Chci zabezpečit objekt vůči narušení vstupu do domu. 

Podle analýzy FMEA a Ishikawova diagramu jsem zjistil hlavní rizika, ke kterým může dojít. 

Analýzou rizik máme vyhodnocené rizika, která musíme snížit na požadovanou míru, pomocí 

kamerových systémů. Musíme zajistit všechny vstupy do domu i do garáže, jelikož nechceme, 

aby se vyskytla jakákoliv příležitost k protiprávní činnosti na vlastnictví pana inženýra 

Neděly. Největší újmy na majetku jsou tyto hrozby: odcizení elektroniky, odcizení 

cenností, krádež auta, založení požáru.  

 

Obr č. 7 Východní strana rodinného domu 
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Východní strana, což zahrnuje hlavní vchod má několik překážek, které by pachatel 

musel překonat, aby se dostal do domu. Jsou to elektrická garážová vrata, bezpečnostní dveře 

hlavního vchodu, plastové okno, a také střecha garáže, po které se pachatel může dostat 

na balkón a tím se dostávám k dalším překážkám, dvoje balkonové dveře. Dále máme na téhle 

straně ještě branku do zahrady, zídku a dvoukřídlou bránu do zahrady.  

 

 Obr č. 8 Západní strana rodinného domu 

Západní strana, zadní strana domu, zahradní vstup, má vstup do domu přes dvoje 

prosklené dveře, jedny garážové dveře. Ze střechy garáže je znova možnost přeskočení 

na balkon, kde máme dvě balkonové prosklené dveře.  

Jižní strana má pouze dvě plastové okna ve výšce devadesáti centimetrů, což je pro 

pachatele velice jednoduchý způsob, jak se dostat do domu proti vůli majitele. Severní strana 

nemá žádný možný přístup do objektu.  

Východní strana: 

Zabezpečení předního vchodu řeším pomocí kamery, kterou máme u zvonku. 

Kameru č. 1 umístíme do pravého horního rohu nad dveře, aby zabírala obraz jak vstupu dveří 

tak monitorovala pohyb u okna. Musíme si dávat pozor, aby nebyl v obraze prostor mimo 

pozemek pana inženýra Neděly. Kamera č. 2 bude umístěna pod střechu garáže, nad levý 

horní roh garážových vrat. Tato kamera bude střežit jak vstup do zahrady, garážová vrata tak 

i vstup na střechu garáže. Úkol kamery č. 3 bude střežit balkonový prostor před vniknutím 

ze střechy. Umístění této kamery bude pod střechou nad levým krajem balkonu (z pohledu 

pozorovatele stojícího před domem). Zaznačení na obrázku č. 11. 
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Obr č. 9 Západní strana rodinného domu 

Jižní strana: 

Kameru č. 4 umístíme na stěnu jižní strany, tak aby zabírala obraz pohybu kolem obou 

oken, shora dolů, v takové výšce aby vychýlení kamery bylo účinné z pohledu 

střežení, abychom rozpoznali pachatele a zároveň v takovém úhlu aby snímaný obraz 

nezaznamenával dění na ulici.  

 

Obr č. 10 Zaznačení umístění kamer na západní straně 

Západní strana: 

Pro střežení balkonové části a možnosti vloupání se na něj přes střechu garáže dáme 

kameru č. 5 pod střechu umístěnou v místě, aby snímala jak balkon, tak garážovou střechu. 

Pro zajištění pozorování garážových dveří použijeme kameru č. 6, instalaci provedeme 

úchytem pod garážovou střechu v levém horním rohu stěny garáže.  
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Kamera bude snímat pohyb před garážovými dveřmi a prosklenými dveřmi. Všechna 

zaznačení jsou názorně zakeslena v obrázku č. 10. 

 

Obr č. 11 Zaznačení umístění kamer na východní straně 

Pro náš případ jsem vybral IP kameru Sony AVM357A-ETS, PoE. 

Kamera s rozlišením 1.3 Megapixel, s dobrým obrazem. Má možnost vzdálené 

správy, při spojení s kompatibilními přístroji iPhone, iPad, iPod, Android, Galaxy Tab. 

Velkou výhodou kamery je zařízení vlastního nahrávání. Kamera má paměť a funguje jako 

samostatný bezpečnostní systém. Není potřeba záznamového přístroje. Záznam z kamery lze 

jednoduše přehrávat. Kamera má vstup, do kterého se dá připojit externí čidlo, například 

kouřový detektor. Spojení může fungovat tak, že pokud dojde k alarmu, kamera vytvoří 

záznam. Nastavení a ovládání je jednoduché. Kamera má infračervené přisvícení do 20 metrů. 

Rozměry: Ø 85 x 152 mm [8] 

 

Obr č. 12 IP kamera Sony AVM357A-ETS, PoE [8] 

Záznamové zařízení jsem vybral Megapixelové DVR AVH306. Má vstup pro 6x IP 

kamer. Disponuje funkcí Plug & Play s kameramy AVTech - velmi snadné zapojení. HDMI 

výstup 1080p, až 2x3T HDD, Ovládání dálkovým ovladač, myší, LAN (PC/mobil). Rozměry: 

370 x 55 x 264mm.[13] 
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Obr č. 13 Záznamové zařízení DVR AVH306 [13] 

Měli bychom nějak zajistit bezpečnost při požáru, protože v analýze byl udán jako 

jedna z největších hrozeb. Pro ochranu proti požáru  pomocí kamer, bychom mohli 

použít, v budoucnu, kamerový systém založený na algoritmu modelu barvy.  

V domě není žádný hlásič, čidlo, či stabilní hasicí zařízení. Navrhuji u všech dveří do 

domu hlásiče, které reagují na změnu měřeného jevu po delší dobu. Konkrétně využijeme 

hlásič teploty, reagující na změnu teplot (teplotní hlásiče bodové, kombinované) v daném 

místě zapojení, umisťujeme všechny hlásiče (1 hlavní dveře, 1 garážová vrata, 1 balkonové 

dveře západní strany, 1 balkonové dveře východní strana, 1 dveře do zahrady, celkově 

5 hlásičů) na strop nad dveře. Pokaždé, když se zapne hlásič požáru, ústředna dá signál 

kameře, která je nejblíže právě hlásiči, který zaznamenal poplach a kamera začne nahrávat.  

9.1 Ekonomické hledisko 

 

Potřeba šesti IP kamer k zabezpečení rodinného domu pana Neděly mě nutilo vybírat 

z levnějšího zboží, aby investice byla reálná. Cenově dostupné IP kamery Sony AVM357A-

ETS, PoE, jeden kus za 5.299,- bez DPH. V součtu jen za kamery to je 31.794,- . Záznamové 

zařízení  DVR AVH306, které má cenu 7890,- bez DPH. Celkem je cena bezpečnostních 

zařízení 39.684,- bez DPH.  

Tab. č. 4 Ekonomické zhodnocení (ceny v Kč bez DPH) 

Název zařízení cena množství cena celkem 

IP kamery Sony AVM357A-ETS, PoE 5299 5 26495 

Záznamové zařízení  DVR AVH306 7890 1 7890 
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10 Závěr 

V první části práce jsem se zabýval zákonem o ochraně osobních údajů v souvislosti 

s kamerovými systémy. Rozepsal jsem postup oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů  

a další povinnosti při používání kamerových systémů. Jednou ze základních věcí bylo 

rozepsání jednotlivých prvků celého systému a podrobněji i prvky samotné kamery. 

Bakalářská práce se dále zabývá rozdělením kamer podle různých parametrů důležitých pro 

selekci a použití v praxi. Výběr kamery je popsán z reálných situací. S rozdělením souvisí 

vlastnosti kamer, vybral jsem ty nejdůležitější, ovlivňující výběr. 

Popsal jsem novou techniku, videodetekci požáru, která je založena na systému kamer 

a zařízení s vloženým algoritmem, vyhodnocující požár podle kouře nebo plamene. 

K problematice jsem dodal termokamery, související s tématem použití kamer při požárech. 

Uvedl jsem, čím se liší od běžné kamery. 

Ve druhé, praktické části, jsem měl za cíl zabezpečit kamerovým systémem vnější 

prostor rodinného domu. Postupoval jsem v následujících krocích. Nejprve jsem popsal objekt  

a jeho nynější zabezpečení. Na základě získaných informací jsem provedl analýzu rizik 

pomocí metody brainstormingu, Ishikawova diagramu a na něj navazující metody FMEA.  

 Po analýze rizik, byly vybrány ty nejzávažnější problémy, možné protiprávní činnosti 

na rodinném domu. Následovalo navrhnutí míst, kam kamery instalovat tak, aby nepovolanou 

osobu zachytily a nahrály na záznamové zařízení pro pozdější použití, jelikož nemáme 

obsluhu, která by kontrolovala obraz z kamer živě. Když jsem měl vybraná místa, kam umístit 

kamery, vyhledal jsem na internetových stránkách poskytovatelů kamerových systémů 

optimální produkt pro daný objekt. Doporučil jsem značku a typ kamer, stejně tak záznamové 

zařízení. Uvedl jsem, co bylo důvodem pro výběr právě těchto kamer a specifikoval jejich 

parametry. Navrhl jsem také případné řešení pro ochranu před požárem s možností spolupráce 

s kamerovým systémem. Po prozkoumání trhu s kamerovými systémy jsem nakonec provedl 

ekonomické zhodnocení. Vypočítal jsem konečnou cenu systému, bez instalace, pouze cenu 

přístrojů.  

Vypracováním bakalářské práce jsem získal zkušenosti z oblasti zabezpečení 

kamerovým systémem, analýzy rizik, a poznal jsem díky konzultacím experty z oblasti 

zabezpečení a ochrany majetku. Stejně přínosná byla studie technologie videodetekce požáru, 

která se teprve dostává do České republiky a je novinkou na trhu ochrany proti požáru. 
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