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Diplomová práce je zaměřena na návrh kamerového systému zaloţeného na technologii IP 

pro objekt zimního stadionu. První část práce popisuje poţadavky na kamerové systémy 

z hlediska právních úprav, technických norem, a problematiku ochrany osobních údajů. Druhá 
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1 Úvod 

Zabezpečovací systémy se často aţ příliš zaměřují na snahu potenciálnímu pachateli zabránit 

v přístupu ke chráněným aktivům, čímţ je opomíjen fakt, ţe sebelepší systém nikdy neochrání 

aktiva naprosto dokonale. S tímto faktem souvisí potřeba pachatele konajícího nezákonnou 

činnost identifikovat. V dávné historii bylo něco takového bez přítomnosti člověka 

nepředstavitelné. V moderní době lidského vývoje však k tomu účelu existuje nepostradatelný 

nástroj - kamerový systém. Takový systém můţe pomoci k identifikaci pachatele nejen 

aktuálně probíhající nezákonné činnosti, ale pomocí video záznamu i činnosti, která se 

odehrála v minulosti. Kamerové systémy se tak stávají neocenitelným doplňkem stávajícího 

zabezpečení objektu. 

Tato diplomová práce je zaměřená striktně na novou moderní formu kamerových systémů 

zaloţenou na technologii IP, která umoţňuje kompletní digitalizaci komunikace mezi 

komponenty kamerového systému na bázi počítačové sítě, a práci s výstupy kamer v podobě 

počítačových dat. 

Diplomová práce se bude skládat ze tří úseků. První úsek diplomové práce bude popisovat 

právní předpisy a technické normy týkající se provozování kamerového systému,  

a problematiku zpracování osobních údajů, která je s provozováním takového systému spjata. 

Druhý úsek bude zaměřen na kamerové systémy IP, jejich výhody oproti analogovým 

systémům, popis technologie jednotlivých komponentů a způsob přenosu dat mezi nimi. Třetí 

úsek je částí praktickou. Bude se zaměřovat na návrh kamerového systému pro konkrétní 

objekt zimního stadionu. Tato část práce bude sloţena z popisu zabezpečovaného objektu, 

analýzy rizik v tomto objektu, návrhu umístění komponentů kamerového systému IP 

zaloţeného na analýze, výběrem vhodných typů jednotlivých komponentů, ekonomického 

zhodnocení návrhu kamerového systému ve třech variantách a na závěr z návaznosti 

navrhovaného systému na stávající fyzickou ostrahu objektu. 
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2 Rešerše 

Souhrn významných publikací, které se zabývají relevantní problematikou a v určité formě 

přispěly k tvorbě této diplomové práce, zejména její teoretické části. 

JANEČKOVÁ, Eva a Václav BARTÍK. Kamerové systémy v praxi: právní režim  

z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-

807-2018-505.  

Publikace se zabývá právním pohledem na instalování kamerových systémů. Popisuje 

invazivní charakter těchto systémů v souvislosti s nedostatečnou právní úpravou v České 

republice a fungování těchto předpisů v praxi. 

LOVEČEK, Tomáš a Peter NAGY. Bezpečnostné systémy: Kamerové bezpečnostné 

systémy. Ţilina: Ţilinská univerzita v Ţilině, 2008. ISBN 978-80-8770-893-1.  

Kniha se zaměřuje na technickou stránku provozování kamerových bezpečnostních systémů, 

jejich jednotlivých součástí, rozborem pouţívané technologie a způsobem fungování těchto 

systémů v praxi. 

MENDELSON, Galit. POWERDSINE LTD. Power over Ethernet in IP Based Security 

Applications. USA: PowerDsine Ltd., 2005.  

Publikace popisující technologii IP a její vyuţití v bezpečnostní praxi. Obsahuje informace  

o instalaci zařízení, výběru vhodných síťových komponentů, nastavení vzdáleného přístupu  

a další. 
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3 Základní odborné pojmy 

Aktiva - objekty, materiální nebo abstraktní, které jsou v rámci určitého objektu či systému 

povaţovány za cenné. 

Internetový protokol - základní komunikační protokol pracující na síťové vrstvě 

v počítačových sítích a internetu. 

Nezákonná činnost - aktivní činnost jedince, která je v rozporu se zákonem. 

Pixel - nejmenší jednotka digitální bitmapové grafiky představující jeden svítící bod 

monitoru. 

Software - souhrn nebo sada programového vybavení počítače nebo jiného přístroje 

provádějící určitou činnost. 

Vandalismus - neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot, v uţším smyslu 

poškozování hodnotných předmětů v soukromém či společenském vlastnictví. 

Zabezpečení - systém ochranných prostředků určený ke komplexní, systematické a efektivní 

ochraně aktiv. 

Zorné pole - prostor materiálního prostředí, který kamera zachycuje a převádí na data. 
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4 Pouţité metody 

Kapitola shrnuje a krátce popisuje metody pouţité v diplomové práci. 

Ishikawův diagram je grafický diagram, někdy taky označován jako „diagram rybí kosti“, 

slouţící k hledání moţných příčin určitého předem daného problému a rozdělení těchto příčin 

na jednotlivé větve do skupin podle zvoleného kritéria. 

FMEA (Analýza selhání a jejich důsledků) je strukturovaná metoda, která umoţňuje odhalit  

a hodnotit určité problémy nebo rizika a jejich následky, nejčastěji vyuţívaná pro zavádění 

nového výrobního procesu, systému či projektu. 

Paretova analýza a Lorenzova křivka je metoda spočívající ve výpočtu kumulativních 

četností určitého jevu, jejich procentuálních vyjádření a následném znázornění křivky v grafu, 

nastavení hranice na 80 % a grafickém oddělení významných rizik od méně významných. 
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5 Právní předpisy, technické normy a problematika zpracování osobních 

údajů 

Kapitola popisuje způsob integrace evropských norem a doporučení pro technické parametry 

kamerových systémů do českého právního systému, vývoj těchto norem, základní právní 

předpisy týkající se problematiky kamerových bezpečnostních systémů a problematiku 

ochrany osobních údajů, která je s provozováním kamerových systémů úzce spjata. Řešeny 

jsou hlavně ty skutečnosti, které by se mohly týkat návrhu kamerového systému pro zimní 

stadion, jenţ je předmětem této diplomové práce. 

5.1 Integrace směrnic, technických norem a jejich vývoj 

Kamerové systémy a technické obory na ně navazující v Evropě spadají pod směrnice 

Evropských společenstev bez přímé právní platnosti v členských státech. Tyto směrnice 

vycházejí v Úředním věstníku Evropské unie. Jednotlivé státy unie mají povinnost zásady 

uvedené v těchto směrnicích zpracovat a integrovat do vlastního právního systému v daných 

termínech, které tyto směrnice blíţe stanovují. Tzv. sektorové směrnice popisují poţadavky 

okruhů výrobků spadajících do oblasti průmyslové výroby. Jejich plnění je závazné pro 

výrobce, vývozce, dovozce a distributory těchto výrobků. 

Ve zmíněném věstníku také vychází nezávazné evropské harmonizované normy, které slouţí 

především jako doporučení. Tyto normy bývají zpracovávány evropskými normalizačními 

organizacemi, jako například CEN (Evropský výbor pro normalizaci), CENELEC (Evropský 

výbor pro normalizaci v elektrotechnice), ETSI (Evropský telekomunikační normalizační 

institut) či CCIR (Mezinárodní konzultační výbor pro radiokomunikaci). 

V České republice vychází harmonizované normy přímo navazující na ty evropské. Mezi 

harmonizované normy v oblasti kamerových systémů patří například ty, které jsou uvedeny 

v příloze č. 1. Jedná se o normy týkající se poţadavků na klimatickou a mechanickou 

odolnost, odolnost komponentů či bezpečnost. 

V současné době s rozvojem technologie kamerových systémů a s celkovým postupným 

přechodem z analogových kamerových systémů na systémy digitální, které představují 

systémy opatřené IP kamerami, dochází k aktivní činnosti v oblasti vzniku technických 

norem. Začaly vznikat sdruţení, která mají zajišťovat vzájemnou spolupráci mezi systémy 
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různých výrobců. V oblasti kamerových systémů jsou to především sdruţení PSIA (Aliance 

interoperability fyzické ochrany) a ONVIF (Otevřené fórum síťového video rozhraní), která 

vznikla v roce 2008. Pod vlivem tlaku těchto sdruţení ve spolupráci s CENELEC dochází 

k revizi současně platných norem směřujících k plnému respektování IP technologie. [10, 11, 

13] 

5.2 Právní předpisy spjaté se sledováním osob kamerovými systémy 

Kamerové systémy, které jsou projektovány s cílem sledování osob, musí v rámci České 

republiky dodrţovat zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon č. 22/1997 

Sb.). Se zákonem souvisí nařízení vlády, která specifikují poţadavky kladené na skupiny 

produktů. Nařízení vlády tyto skupiny produktů vymezují a udávají, na které z nich se 

vztahují, a na které ne. Mimo jiné uvádějí základní poţadavky na tyto produkty, popisují 

postup při posouzení shody s těmito poţadavky, specifikují podmínky dokumentace apod. 

Výpis nařízení vlády spjatých s provozováním kamerových systémů je k nahlédnutí v příloze 

č. 2. Se zákonem č. 22/1997 Sb. souvisí i kritéria bezdrátového přenosu signálu, která spadají 

do jeho působnosti. [11, 13] 

5.3 Zpracování osobních údajů spjaté s provozováním kamerových systémů 

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZOOÚ), který je jediným závazným právním 

rámcem zabývajícím se problematikou kamerových systémů z pohledu ochrany osobních 

údajů, je kamerový systém, který pořizuje a uchovává záznam snímané oblasti, ve všech 

ohledech povaţován za zpracování osobních údajů, ať uţ jde o pasivní monitorování nebo 

cílené pořizování záběrů při pohybu ve snímané oblasti. V bezpečnostní praxi jsou to právě 

systémy se záznamem, které mají nejvyšší praktické vyuţití při zajišťování ochrany objektu, 

proto je nutné na tuto problematiku dbát zvýšené pozornosti. 

Za zpracování osobních údajů se dle ZOOÚ povaţují takové kamerové systémy se 

záznamem, na základě jejichţ výstupu, ať uţ se jedná o video či audio prvek nahrávky, lze 

přímo či nepřímo identifikovat konkrétní osobu. Na snímcích musí být patrné její 

charakteristické znaky. Pokud osobu z nahrávky nelze identifikovat, informace obsaţené 
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v záznamu neobsahují osobní údaje a tím i takový systém z bezpečnostního hlediska postrádá 

smysl. [6, 20] 

5.3.1 Základní povinnosti správce osobních údajů 

Správce osobních údajů, v tomto případě provozovatel kamerového systému se záznamem, je 

povinen dle ZOOÚ plnit určité povinnosti. Mezi tyto povinnosti patří zejména: 

 stanovit účel zpracování osobních údajů, který musí vykazovat spojitost s právem 

chráněnými zájmy správce; 

 stanovit prostředky a způsoby zpracování osobních údajů před samotným zahájením 

zpracovávání; 

 zpracovávat pouze přesné osobní údaje; 

 provádět aktualizace zpracovaných osobních údajů; 

 zpracovávat údaje pouze za účelem, k němuţ byly shromáţděny; 

 shromaţďovat osobní údaje pouze otevřeně; 

 nesdruţovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům; 

 shromaţďovat pouze ty osobní údaje, které odpovídají stanovenému účelu, v rozsahu 

nezbytném pro jeho naplnění; 

 uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování; 

 informovat subjekty údajů o rozsahu, účelu a přístupu k zpracovaným údajům; 

 chránit přístup k informacím obsahující osobní údaje. 

Tyto povinnosti ZOOÚ ukládá obecně pro jakékoliv zpracování osobních údajů. V praxi 

v případě kamerových systémů dochází ke kolizi s některými poţadavky, které nelze 

doslovně uplatňovat při zachování účelu tohoto bezpečnostního systému. 

Co se týče podmínky stanovení účelu zpracování osobních údajů tak, aby vykazovalo 

spojitost s právem chráněnými zájmy správce, můţe jít například o právo na ochranu osob  

a majetku, coţ je ve většině případů prioritním důvodem k instalaci kamerového systému. 

Problém nastává například u povinnosti aktualizovat zpracované údaje. V případě 

kamerových systémů je naplnění tohoto poţadavku nemoţné. Pokud by bylo zjištěno, ţe 

nahrávka obsahuje neaktuální či nepřesné údaje, v úvahu by přicházela pouze její likvidace. 

Vzniká zde otázka, zda „přesné“ uvedeno v ZOOÚ můţe být vůbec myšleno jako „aktuální“. 
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Další problém nastává v praxi při plnění poţadavku uchovávat údaje pouze po dobu nezbytně 

nutnou k účelu zpracování. Dochází zde ke sporu mezi poţadavkem ZOOÚ na minimalizaci 

délky uchování těchto údajů, která nesmí přesáhnout maximální délku několika dnů, a mezi 

logickým poţadavkem, aby doba uchování těchto záznamů byla co nejdelší, který vzniká 

z podstaty účelu provozování kamerových systémů. 

Nejasnosti nastávají i u poţadavku shromaţďování osobních údajů v rozsahu nezbytně 

nutném. Rozsah zpracování osobních údajů lze ovlivnit pouze v některých aspektech. Nelze 

ovlivnit počet procházejících osob a jejich chování v jednom konkrétním záběru kamery. 

Rozsah lze ovlivňovat pouze počtem kamer a jejich prostorovým zaměřením. 

Co se týče informační povinnosti, často se v praxi řeší pouze signální tabulí vhodně 

umístěnou v objektu, která značí, ţe je prostor sledován kamerovým systémem, popřípadě ţe 

systém pořizuje záznam. Z této tabule není zřejmé, kdo a jakým způsobem osobní údaje 

zpracovává a v jakém rozsahu. Nebývá ani uvedeno, jakým způsobem je moţné tyto 

informace zjistit. Tento problém by se dal vyřešit připojením kontaktních údajů provozovatele 

na tuto tabuli. Samotná tabule by měla být umístěna před vstupem do objektu, aby byl 

vstupující s podmínkami vstupu srozuměn a získal moţnost před vstupem kontaktovat 

provozovatele s cílem dozvědět se údaje, na které má podle ZOOÚ právo. 

Chránit přístup k informacím obsahující osobní údaje je v případě kamerového systému 

moţné různými druhy fyzické ochrany, vhodným umístěním záznamového zařízení  

a omezením přístupu k těmto datům pomocí managementu informační bezpečnosti 

(přístupová hesla apod.). [6, 20] 

5.3.2 Souhlas subjektu údajů 

Při zpracovávání osobních údajů je jedním ze základních pravidel dle ZOOÚ mít ke 

zpracovávání souhlas subjektu těchto údajů. Aplikovatelnost tohoto pravidla v rámci 

provozování kamerového systému je však velmi omezená. Je moţné ho aplikovat jen 

v případě, kdy je reálné jednoznačně určit okruh osob, které se v zorných polích kamer budou 

vyskytovat. Existuje však pro praktické vyuţití této zabezpečovací techniky výjimka 

v ZOOÚ, a to konkrétně dle § 5 odst. 2 písm. e), který říká, ţe „správce může zpracovávat 

osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasuje může zpracovávat, 

pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce; takové zpracování osobních údajů však nesmí 

být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života“.  
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Aby nedocházelo k rozporu se zmíněným právem subjektu údajů, je nutné mít na paměti, aby 

kamerový dohled nadměrně nezasahoval do soukromí osob. Pokud by k tomuto zásahu došlo, 

mohlo by tak být jen v případě, ţe by proti právu na soukromí stálo jiné relevantní lidské 

právo či svoboda. [6, 20] 

5.3.3 Oznamovací povinnost 

Správce osobních údajů je povinen před zahájením uţívání kamerového systému tuto 

skutečnost oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) a tím konkrétní 

kamerový systém u ÚOOÚ registrovat. K tomu je moţné vyuţít například elektronický 

registrační formulář dostupný na webových stránkách ÚOOÚ, kde jsou k dispozici rovněţ 

podrobnější pokyny k registraci.  

Ve lhůtě 30 dnů ÚOOÚ zapíše oznámení o zpracování osobních dat do registru, čímţ správci 

vzniká oprávnění zahájit provoz kamerového systému (zahájit zpracování osobních údajů). 

V případě rozporu navrhovaného kamerového systému se zákonem, ZOOÚ správce osobních 

údajů na tuto skutečnost upozorní. Upozornění můţe slouţit správci osobních údajů k úpravě 

kamerového systému do takového stavu, aby vyhovoval všem poţadavkům. [6, 13, 17, 20] 
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6 Kamerové systémy IP 

Vývoj technologie v oblasti kamerových systémů neúprosně opouští zastaralé analogové 

komponenty, které sice stále tvoří většinu současně zavedených kamerových systémů, ale 

svými moţnostmi a parametry uţ velmi výrazně zaostávají za kamerovými systémy, které 

vyuţívají technologie IP kamer, a které v posledních letech začaly ovládat i český trh. 

Diplomová práce se pro technologickou aktuálnost bude zaměřovat pouze na kamerové 

systémy IP (blíţe zdůvodněno v kapitole 6.1), s cílem navrhnout tento systém v praktické 

části práce na příkladu zabezpečení zimního stadionu. 

Kamerový systém vyuţívající technologii IP se skládá ze tří základních prvků, kterými jsou: 

 IP kamery, 

 PoE switch a 

 záznamové zařízení NVR. 

Na obrázku 6.1 je znázorněn jednoduchý kamerový systém zaloţený na technologii IP. 

 

Obr. 6.1 Kamerový systém s IP kamerami [1, 14, 19, vlastní zpracování] 
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6.1 Výběr technologie pro návrh zabezpečení 

Kamerový systém IP, který je předmětem této diplomové práce, se od analogového 

kamerového systému podstatně liší. 

Analogové kamerové systémy se začaly komerčně vyuţívat kolem roku 1985. Tvoří 

uzavřený okruh sloţen z analogových kamer, záznamového zařízení, kabeláţe a výstupních 

analogových monitorů zařazených do tohoto okruhu. Původně systémy neobsahovaly ţádné 

digitální prvky, coţ se změnilo s příchodem digitálního záznamového zařízení DVR (zkráceně 

DVR), které umoţňovalo prvotní připojení přes IP protokol a tím vzdálený přístup 

k obrazovým výstupům kamer. Díky digitalizaci obrazu však docházelo ke značnému 

zhoršení kvality v důsledku vysoké úrovně komprese, která byla nutná pro plynulý přenos dat. 

Výhodou analogových kamerových systémů jsou: 

 nízké pořizovací náklady a 

 neexistující obrazové zpoţdění. 

Tyto systémy se však vyznačují četnými nevýhodami: 

 pouţitá technologie je zastaralá, vývoj výrobků u mnoha značek byl ukončen; 

 rozlišení obrazu (více v kapitole 6.2.4) je značně omezené podle zastaralých standardů 

PAL/NTSC; 

 jednotlivé části systému jsou přímo závislé na záznamovém zařízení; 

 komponenty jsou náchylné na rušení z okolních sítí. 

Kamerové systémy IP vznikly jako logická návaznost technologie po zavedení DVR. Jejich 

hlavním rozdílem oproti analogovým kamerovým systémům je kompletní komunikace na 

úrovni internetového protokolu (IP) počítačové sítě. Kaţdé zařízení má vlastní unikátní IP 

adresu, čímţ je umoţněna jednoznačná identifikace tohoto zařízení v počítačové síti. 

Důsledkem této struktury je fakt, ţe v případě kamerového systému IP se nejedná o ţádný 

uzavřený okruh, naopak si lze strukturu představit jako neustále se rozvíjející strom, kde 

odpadá úplná závislost na nadřazených prvcích kamerového systému. Kamery tak mohou 

fungovat nezávisle i po výpadku záznamového zařízení NVR (zkráceně NVR), které 

principiálně vychází z DVR, s tím rozdílem, ţe je navrţeno přímo pro potřeby IP kamer 

s rozšířenými moţnostmi a funkcemi pro chod kamerového systému IP.  
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Výhodou kamerových systémů IP je: 

 nová technologie, zdokonalování a vývoj; 

 technologicky vývojem neomezené rozlišení obrazu, které svými technologickými 

principy výrazně převyšuje maximální rozlišení obrazu analogových systémů; 

 nezávislost kamer na NVR; 

 jednoduchost zapojení a jednoduchost bezdrátového spojení; 

 náklady na celý systém jsou v dnešní době srovnatelné s analogovými systémy stejné 

kvality, a další. 

Mezi nevýhody je moţné zařadit: 

 vyšší pořizovací náklady na jednotlivé kamery, coţ však závisí hlavně na náročnosti 

uţivatele a jeho poţadavcích, 

 nutnost znalosti počítačových sítí při instalaci kamerového systému pomocí vlastních 

sil. 

Jak uţ bylo dříve zmíněno, diplomová práce se bude při návrhu zabezpečení zaměřovat 

výhradně na technologii IP a to z důvodů uvedených v této části práce. Výhody kamerových 

systémů IP v dnešní době značně převyšují výhody analogových kamerových systémů  

a nevýhody jsou u systémů IP oproti analogovým systémům zanedbatelné. [4, 9, 11] 

6.2 IP kamery 

Kamery jsou základním stavebním prvkem kamerového systému, u systémů s IP technologií 

je toto tvrzení navíc upevněno tím, ţe IP kamery jsou nezávislé na ostatních komponentech 

systému, dokáţou pracovat samostatně a záznam ukládat do vlastní paměti (např. v podobě 

paměťové karty). 

6.2.1 Optické snímače kamer 

Kaţdá kamera, ať uţ analogová či digitální je opatřena optickým snímačem, jehoţ úkolem je 

převádět dopadající světlo na elektrický signál. Touto přeměnou vznikají informace  

o snímaném obrazu, které se můţou pak dále zpracovávat.  

U IP kamer se pouţívají zejména optické snímače zaloţené na technologii CMOS 

(Complementary Metal–Oxide–Semiconductor - doplňující se kov-oxid-polovodič). Snímače 
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CMOS se vyznačují vysokou odolností vůči šumu a nízkou spotřebou dodávané elektrické 

energie. Pořizovací náklady této technologie jsou niţší v poměru k ostatním technologiím 

pouţívaným pro snímání obrazu, proto jsou CMOS snímače často pouţívané v mobilních 

telefonech a jiné spotřební elektronice. Na obrázku 6.2 je znázorněno, jak vypadá snímací 

technika v některých IP kamerách. 

 

Obr. 6.2 Snímací soustava CMOS [2] 

Další pouţívanou technologií v oblasti snímací techniky je technologie CCD (Charge-

Coupled Device – zařízení s nabitými páry). U IP kamer se pouţívá jen vzácně pro své 

poměrně vysoké výrobní náklady. Oproti technologii CMOS však nabízí ostřejší obraz 

v nepříznivých světelných podmínkách. Jednou z nevýhod této technologie je poškození při 

dlouhodobém vystavení slunečnímu záření. [3, 11, 13] 
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6.2.2 Objektivy kamer 

Jejich účelem je projekce miniaturizovaného obrazu snímaného prostoru na plochu optického 

snímače přístroje. Na obrázku 6.3 je k nahlédnutí jeden z objektivů určených pro IP kameru.  

[11, 13] 

 

Obr. 6.3 Objektiv kamery [15] 

6.2.3 Příslušenství a doplňkové funkce kamer 

Kamery určené k aplikaci v oblasti kamerových systémů bývají často vybaveny dalším 

vhodným příslušenstvím a doplňkovými funkcemi. Nejvýznamnější z nich jsou: 

 Kryty, které kameru chrání před vnějšími vlivy (atmosférické vlivy, neoprávněná 

manipulace apod.). 

 Infračervený přísvit, který umoţňuje dodatečně osvětlit snímanou scénu při špatných 

světelných podmínkách. U IP kamer se nejčastěji pouţívají infračervené LED 

reflektory. 

 Polohovací hlavice, která kameře umoţňuje změnit směr záběru pomocí otočení 

přístroje ručně či dálkově ovládaným mechanismem. [11, 13] 

6.2.4 Aspekty kamer a parametry spojené s kamerami 

Důleţitým parametrem při výběru kamery je ohnisková vzdálenost určující vzdálenost mezi 

optickým středem čočky objektivu a plochou optického snímače. V oblasti kamer se tato 

vzdálenost nejčastěji udává v milimetrech. Kratší ohniskové vzdálenosti se projevují širším 

úhlem záběru snímaného prostoru. Ohnisková vzdálenost můţe být u objektivu buď pevně 

daná konstrukcí, nebo manuálně či elektronicky nastavitelná. Pro změnu ohniskové 
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vzdálenosti se v praxi pouţívá často výraz zoom, který probíhá na optické a digitální úrovni. 

Optický zoom probíhá na principu posuvu čoček objektivu. V praxi se objektivy 

s nastavitelnou ohniskovou vzdálenosti na optické úrovni označují jako varifokální. 

Digitálního zoomu je dosaţeno jednoduchým zvětšením výřezu obrazového výstupu při ztrátě 

rozlišení, nedochází při něm tedy ke změně ohniskové vzdálenosti objektivu. Moţnosti 

zoomu bývají v optické technice uváděny násobkem, který vyjadřuje, kolikrát je maximální 

ohnisková vzdálenost přístroje vyšší neţ minimální. 

Dalším parametrem je rozlišovací schopnost kamery neboli rozlišení. Rozlišení je v zásadě 

počet obrazových bodů (pixelů), do kterých kamera zasazuje snímaný obraz. Čím větší je 

tento počet, tím jemnější a kvalitnější je výsledný obraz. Rozlišení se udává buď v celkovém 

počtu bodů v megapixelech (Mpx) neboli milionech pixelů, či v počtu bodů širší strany 

obrazu k počtu bodů vyšší strany – u IP kamer nejčastěji dle standardu HD (1280×720 px) 

nebo Full HD (1920×1080 px). S rozlišením úzce souvisí poměr stran obrazu, který u IP 

kamer bývá zpravidla 16:9 opět dle standardů HD a Full HD. 

Dalším s rozlišením souvisejícím aspektem je snímková frekvence. Jedná se o frekvenci, 

s jakou zařízení generuje snímky. Udává se v jednotce fps, která značí počet snímků za 

vteřinu. Čím je tato frekvence vyšší, tím plynulejší je videozáznam. Vyšší snímková 

frekvence rovněţ zvyšuje moţnosti identifikace osob, protoţe je moţný výběr z většího počtu 

snímků záznamu. 

Světelná citlivost je dalším důleţitým parametrem. Jedná se o veličinu vyjadřující nejniţší 

intenzitu světla, při které je kamera ještě schopna snímat obraz. Jednotka pro vyjádření této 

veličiny je bezrozměrné číslo lux. Čím je toto číslo niţší, tím je kamera citlivější a pro 

snímání potřebuje méně světla. 

Aspektem důleţitým pro výběr kamery je rovněţ kodek pouţitý pro kompresi a dekompresi 

videosignálu nesoucího obrazovou popřípadě zvukovou stopu a jeho transformaci na datový 

proud. U IP kamer je v současné době nejpouţívanější kodek H.264/MPEG-4, který je ideální 

pro standardy HD a Full HD. [11, 13] 

6.3 PoE switch 

PoE switch je ta část kamerového systému, která kamerám dodává elektrickou energii pro 

umoţnění jejich chodu pomocí síťového kabelu tvořeného kroucenými páry (UTP), který 
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zároveň přenáší videosignál v podobě datového proudu. Odtud výraz PoE, z anglického 

Power over Ethernet neboli napájení po Ethernetu (Ethernet je souhrn standardů týkajících se 

technologií lokálního síťového datového přenosu). Díky PoE switchi není nutné kamery 

napájet pomocí dalšího kabelu, čímţ je kabeláţ značně zjednodušena. Na obrázku 6.4 je 

znázorněno začlenění PoE switche do jednoduché sítě s IP kamerou. [12] 

 

Obr. 6.4 Princip PoE switche [5] 

6.4 Záznamové zařízení NVR 

Záznamová zařízení NVR, z anglického Network Video Recorder neboli síťový video 

rekordér, slouţí jako úloţiště k záznamu obrazového popřípadě zvukového výstupu kamer  

a k práci s těmito daty. Díky NVR je moţné zpětně dohledávat určité obrazy scény minulosti 

a tím například identifikovat osobu, která konala nezákonnou činnost a na daném místě se v té 

době vyskytovala. 

NVR má v praxi nejčastěji podobu speciálního počítače (viz obrázek 6.5), který je nastaven  

a navrţen k práci s daty v kamerových zabezpečovacích systémech IP. Mimo ukládání dat 

umoţňuje vzdálený přístup tak, ţe je oprávněnému uţivateli zpřístupněno sledování výstupů 

kamer či záznamů z jeho počítače či mobilního telefonu zapojeného do sítě, nebo přes 

internet. 

Data v NVR jsou ukládána nejčastěji na magnetické pevné disky HDD nebo na flashové disky 

SSD. NVR můţe být opatřeno monitorem, čímţ je umoţněno nahlíţet na výstupy kamer či 

záznam přímo v místě aplikace kamerového systému. [13] 



17 

 

 

Obr. 6.5 Záznamové zařízení NVR [14] 

6.5 Přenos dat mezi komponenty kamerového systému 

Jednotlivá zařízení kamerového systému, která byla popsána v předcházejících částech 

kapitoly, spolu musí určitým způsobem komunikovat a přenášet data nesoucí informace  

o obrazovém popřípadě zvukovém výstupu kamer. Přenos dat bývá proveden dvěma způsoby: 

 kabelem, 

 bezdrátově. 

Kamerové systémy vybavené IP kamerami mají tu výhodu, ţe v jejich kabeláţi se nepouţívají 

koaxiální kabely, jak je tomu u analogových systémů. Koaxiální kabely jsou velmi náchylné 

na rušení z okolí a vyskytuje se u nich značné omezení na délku kabelu díky jeho 

vlastnostem. 

U kamerových systémů, které jsou předmětem zájmu této diplomové práce, se pouţívají 

výhradně kabely tvořené kroucenými páry vodičů (dále jen UTP), jak je tomu u všech 

současných lokálních počítačových sítí popřípadě sítí, které jsou dále připojeny k internetu. 

UTP má tu výhodu, ţe kromě přenosu dat o obrazové a zvukové stopě a přenosu dat pro 

ovládání jednotlivých kamer, dokáţe i jednotlivá zařízení napájet s pomocí PoE switche, který 

je předmětem kapitoly 6.3. Pro ilustraci je UTP zobrazen na obrázku č. 6.6. [13] 
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Obr. 6.6 Kabel tvořený kroucenými páry vodičů [8, 18] 

Protoţe kamerové systémy s IP kamerami fungují na principu klasické lokální počítačové sítě 

řízené protokolem TCP/IP, je moţné u nich k přenosu vyuţít kromě UTP kabeláţe  

i bezdrátového přenosu pomocí Wi-Fi routerů (viz obrázek 6.7). Wi-Fi technologie se řídí 

standardy řady IEEE 802.11 vytvořené za účelem provozování bezdrátových sítí. Přenosy 

probíhají nejčastěji v pásmech o frekvenci 2,4 GHz a 5 GHz. [13] 

 

Obr. 6.7 Wi-Fi router [16] 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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7 Popis objektu 

Předmětem této diplomové práce je zabezpečení objektu Zimního stadionu v Orlové 

kamerovým systémem IP. 

Objekt Zimního stadionu v Orlové se nachází ve východní části města Orlové jako 

součást tzv. Sportovním areálu, jehoţ umístění je vyznačeno na obrázku č. 7.1. 

 

Obr. 7.1 Sportovní areál na mapě Orlové [21, vlastní zpracování] 

Sportovní areál je objekt sestaven z několika sportovních hřišť, klubových budov, 

restauračních a hotelových zařízení a dalších objektů. V  areálu se provozuje sport jak na 

profesionální úrovni, tak na úrovni přístupné veřejnosti. Jedná se zejména o tenis, fotbal, lední 

hokej, krasobruslení a volejbal. V areálu jsou dvě fotbalová hřiště, jedno s umělým povrchem 

a druhé s povrchem travnatým, které je obklopeno běţeckou dráhou. Mimo sportoviště je 

v areálu i hotelové zařízení Sport a několik restauračních zařízení. Celý Sportovní areál je 

vyznačen na obrázku č. 7.2. 

Majitelem Sportovního areálu je Město Orlová, areál však spravuje a provozuje společnost 

SMO, městská akciová společnost (dále jen SMO). Tato společnost zaloţená v roce 1995 

provozuje pro Město Orlovou i jiná sportovní zařízení, která nejsou součástí Sportovního 

areálu. Jedná se například o krytý plavecký bazén či letní koupaliště. Mimo jiné SMO 
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zajišťuje dodávku tepla a teplé uţitkové vody, komunální sluţby, rozvod tepelné energie, 

zabývá se odpadovým hospodářstvím, údrţbou místních komunikací, provozem hotelu Sport, 

přilehlých restauračních zařízení a dalšími činnostmi. 

Celý sportovní areál je ohraničen ve všech jeho částech různým druhem oplocení (pletivové 

ploty, tyčové ploty, zdi), všechny brány však zůstávají 24 hodin denně otevřeny a jedna z nich 

vraty nedisponuje vůbec. Chodník vedoucí středem Sportovního areálu tak slouţí občanům 

k procházení areálem po celý den. Oplocení tedy nemá ochranný charakter, ale slouţí spíše 

jako vymezení prostoru určeného ke sportovnímu vyţití. Jednotlivá sportovní hřiště jsou dále 

oplocena pletivovými ploty, které slouţí hlavně pro udrţení kontinuity hry a zamezení 

přístupu osob z důvodu případného vandalismu. Výjimkou je oplocení spojené s objektem 

Zimního stadionu v Orlové, které slouţí k zamezení vstupu neoprávněných osob. 

 

Obr. 7.2 Sportovní areál [21, vlastní zpracování] 
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Projekt návrhu kamerového systému IP je zaměřen pouze na jiţ zmíněný objekt Zimního 

stadionu v Orlové (dále jen zimní stadion), jehoţ umístění ve Sportovním areálu je 

vyznačeno na obrázku 7.2.  

7.1 Popis Zimního stadionu v Orlové a jeho stávajícího zabezpečení 

Zimní stadion má celkem šest vstupů do budovy objektu označených jako vstupy A, B, C, D, 

E a F. Zárubně vstupů A, B a D jsou opatřeny dveřními křídly se skleněnou výplní. Zárubně 

vstupu C, E a F disponují kovovými dveřmi. Dveřní křídla všech vstupů nacházejících se 

v objektu zimního stadionu jsou osazeny základními cylindrickými vloţkami FAB. 

Na východní straně objektu se nachází vstup A, vstup do objektu fitcentra, parkoviště pro 

návštěvníky a blízká budova restauračního zařízení (její zabezpečení není předmětem 

diplomové práce). Vstup A ústí do chodby, po jejíţ pravé straně se nachází vstup do skladu  

a po její levé straně je vrátnice, okno do vrátnice a vstup. Zde se oprávněným osobám 

vydávají klíče k různým částem stadionu, nejčastěji k šatnám. Za vrátnicí se nachází ještě 

jedna místnost, do které vede vstup přímo z místnosti vrátnice, tato místnost pro své ideální 

umístění a absenci oken poslouţí jako technologická místnost navrhovaného kamerového 

systému. Chodba dále ústí do haly stadionu s ledovou plochou a tribunami (dále jen hala).  

Na jiţní straně se nachází vstupy B a C. Vstup B ústí do dělící průchozí místnosti, která dále 

ústí do haly. Vstup B se nejčastěji vyuţívá pro přístup návštěvníků veřejného bruslení.  

U vstupu se nachází místnost pokladny č. 1, kde účastníci platí vstupné. Vstup C ústí přímo 

do haly. Vyuţívá se jen v době evakuace zimního stadionu, za normálního stavu je 

permanentně uzamčen.  

Na západní straně objektu je situován vstup D, dále se zde nachází budova hotelu Sport (její 

zabezpečení není předmětem diplomové práce), správní budova zimního stadionu, kde sídlí 

vedení správy Sportovního areálu, a parkoviště č. 2, které je určené pro zaměstnance  

a pracovní návštěvy. Vstup D se vyuţívá pro vstup fanoušků hokejových utkání  

a krasobruslařských vystoupení. Ústí do chodby, po jejíţ pravé straně se nachází místnost 

pokladny č. 2, která slouţí k placení vstupného na zmíněné sportovní události. Chodba dále 

ústí do haly. 

Severní strana objektu zahrnuje vymezený oplocený prostor, ve kterém se pohybuje rolba. 

Do tohoto prostoru ústí vstupy E a F. Vstup E slouţí k vjezdu a výjezdu rolby z haly stadionu 
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a vstup F ústí do chodby v budově strojovny chladicího systému zimního stadionu (dále jen 

strojovna), odkud vede další vstup do vlastní místnosti strojovny. Ve vymezeném oploceném 

prostoru se rovněţ nachází garáţ pro rolbu. Celý tento prostor je obehnán pletivovým plotem 

výšky 2 metry. Do vymezeného oploceného prostoru vedou ze Sportovního areálu dva vstupy 

– západní brána č. 1 a východní brána č. 2. Obě brány zůstávají po celý den zamčeny, 

odemykají se jen při průchodu oprávněných osob a při průjezdu rolby. 

V hale uvnitř budovy zimního stadionu se nachází sportovní ledová plocha, jiţní a severní 

tribuna a vstupy do pokladny č. 1 a č. 2. Mezi částmi severní tribuny se nachází dva vstupy. 

První z nich ústí do chodby, která dále ústí do šatny č. 1 a šatny č. 2. Druhý vstup vede do 

chodby, která slouţí jako rozcestí se vstupem do místnosti strojovny a vstupem F. 

V objektu je zřízen stálý celodenní dozor jednočlenné fyzické ostrahy, která je prováděna 

na vrátnici a formou pravidelných pochůzek v oblasti Sportovního areálu. PZTS není 

v objektu instalován. 

Grafické schéma objektu Zimního stadionu v Orlové je součásti přílohy č. 3. 
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8 Finanční zhodnocení chráněných aktiv 

Pro návrh zabezpečovacího systému je důleţité znát hodnotu aktiv, která bude systém chránit. 

V případě Zimního stadionu v Orlové se bude jednat o hodnotu objektu jako celku, tj. 

chráněných budov a prostorů a veškerého jejich vybavení. 

Protoţe vyčíslit přesnou hodnotu aktiv větších a sloţitějších  objektů je velmi problematické, 

bude tato diplomová práce vycházet z hrubého odhadu, který byl poskytnut SMO, akciovou 

společností Orlová, která objekt spravuje, a to částky 230 milionů korun. Přesnost této 

hodnoty je pro účely výpočtu maximálních přípustných nákladů pro pořízení a zavedení 

kamerového systému IP pro Zimní stadion v Orlové naprosto dostačující. 

Maximální přípustné náklady na kamerový systém vycházejí z tzv. pravidla ALARA, 

které v praxi znamená, ţe finanční náklady na zabezpečovací systém by neměly překročit  

10 % hodnoty chráněných aktiv, v případě praktického návrhu kamerového systému IP tedy 

dle tohoto pravidla náklady nesmí překročit částku 23 milionů korun. 
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9 Analýza rizik 

Analýza je krokem k vytvoření priorit v oblasti rizik a jejich zdrojů v konkrétním objektu. 

Výsledky takové analýzy pak mohou slouţit jako opora při návrhu vlastního zabezpečení, 

v případě této diplomové práce návrhu zabezpečení objektu Zimního stadionu v Orlové 

kamerovým systémem IP. 

Prvním krokem analýzy bude identifikovat rizika, konkrétně činnosti vedoucí k poškození či 

zcizení majetku spojeného s objektem zimního stadionu s ohledem na umístění tohoto rizika. 

K tomuto kroku poslouţí Ishikawův diagram.  

Druhým krokem bude tato rizika kvantifikovat pomocí metody FMEA a poté verifikovat 

pomocí Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky a vybrat ta prioritní rizika, jejichţ 

zabezpečení bude předmětem vlastního návrhu kamerového systému. 

9.1 Ishikawův diagram 

Pro tuto metodu určenou především k modelování rizika se pro její tvar grafického znázornění 

rovněţ někdy uţívá název „diagram rybí kosti“. Tento grafický diagram slouţí k hledání 

moţných příčin určitého předem daného problému a rozdělení těchto příčin na jednotlivé 

větve do skupin podle zvoleného kritéria. 

Vstupní informace bývají získávány nejčastěji formou brainstormingu, při kterém skupina 

vhodně zvolených osob pomocí diskuze vytváří soubor všech moţných příčin bez ohledu na 

pravděpodobnost jejich výskytu. [13] 

Pro pokrytí charakteristik všech základních variací nezákonné činnosti, které jsou relevantní 

v případě zabezpečení zimního stadionu kamerovým systémem, bylo výchozím následkem 

pro Ishikawův diagram zvoleno poškození či zcizení majetku. Jednotlivé větve diagramu 

budou znázorňovat fyzické umístění daného problémového místa v objektu. Větví diagramu 

bude celkem sedm. Větve „východní strana“, „západní strana“, „severní strana“ a „jiţní 

strana“ představují venkovní prostory objektu a některé vnitřní prostory blízké plášti objektu. 

Větve „hala“, „strojovna“ a „šatny“ představují vnitřní prostory objektu. 

Brainstorming pro účely vytvoření Ishikawova diagramu proběhl za účasti vedoucího  

a mistra střediska Sportovního areálu. Ishikawův diagram z něj získaný je znázorněn na 

obrázku 9.1. 
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Obr. 9.1 Ishikawův diagram poškození či zcizení majetku [vlastní zpracování] 
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9.2 Analýza metodou FMEA 

Metoda pro analýzu rizik FMEA (Analýza selhání a jejich důsledků) je strukturovaná metoda, 

která umoţňuje odhalit a hodnotit určité problémy nebo rizika a jejich následky, nejčastěji 

vyuţívaná pro zavádění nového výrobního procesu, systému či projektu. 

Základem této metody jsou tři parametry: 

 S značí závaţnost (z anglického slova severity), jeţ je hodnocena stupnicí 1 aţ 10, 

přičemţ 1 vyjadřuje nejniţší moţnou závaţnost dopadů zkoumaného rizika a 10 

vyjadřuje naopak závaţnost nejvyšší. 

 O je výskyt (z anglického slova occurrence), jinak řečeno pravděpodobnost vzniku  

a existence rizika. Stupnice je opět desítimístná, přičemţ číslo 1 značí nejniţší moţnou 

pravděpodobnost výskytu zkoumaného rizika a číslo 10 pravděpodobnost nejvyšší.  

 D označuje odhalitelnost rizika (z anglického slova detection). Na desítimístné 

stupnici číslo 1 značí nejvyšší míru odhalitelnosti v nejkratším moţném čase a číslo 10 

značí neodhalitelnost problému. [13] 

Tyto tři parametry slouţí k výpočtu míry rizika a její priority (z anglického Risk Priority 

Number), neboli RPN. Výpočet je proveden pomocí vzorce: 

          [13] 

Nebezpečí, která byla identifikována, v případě vlastní analýzy se jedná o data získané 

brainstormingem pro účely Ishikawova diagramu, se zapisují do tabulky rozdělené do 

několika subsystémů. Subsystémy budou pro přehlednost rozděleny stejně jako větve 

Ishikawova diagramu, tedy na sekce objektu nazvané „východní strana“, „západní strana“, 

„severní strana“, „jiţní strana“, „hala“, „strojovna“ a „šatny“. Jednotlivá rizika jsou poté 

hodnocena dle parametrů závaţnosti S, výskytu O a odhalitelnosti D. Dalším krokem po 

zhodnocení všech parametrů je výpočet jednotlivých hodnot míry rizika a její priority RPN 

pro kaţdé z rizik. 

Konkrétní hodnocení jednotlivých parametrů závaţnosti S, výskytu O, odhalitelnosti D  

a vypočtené hodnoty míry rizika a její priority RPN pro jednotlivá rizika související 

s poškozením či zcizením majetku spadajícího pod objekt Zimního stadionu v Orlové jsou 

obsahem tabulky 9.1. 
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Tab. 9.1 Analýza metodou FMEA [vlastní zpracování] 

Č. Riziko poškození či zcizení majetku S O D RPN 

Východní strana 

01 Poškození skleněné výplně vstupu A 7 9 6 378 

02 Poškození vnějšího okna vrátnice 6 8 2 96 

03 Překonání vstupu A 9 9 7 567 

04 Překonání vnitřního vstupu na vrátnici 8 7 9 504 

05 Poškození vnitřního okna vrátnice 7 7 8 392 

06 Zcizení majetku z vrátnice 10 7 7 490 

07 Poškození okna skladu 6 6 4 144 

08 Překonání vstupu do skladu 8 7 6 336 

09 Zcizení majetku ze skladu 9 6 9 486 

10 Poškození oken fitcentra 5 6 3 90 

11 Překonání vstupu do fitcentra 8 5 6 240 

12 Zcizení majetku z fitcentra 10 5 8 400 

13 Poškození automobilů na parkovišti č. 1 9 9 8 648 

14 Zcizení automobilů na parkovišti č. 1 10 7 7 490 

Jiţní strana 

15 Poškození skleněné výplně vstupu B 7 9 6 378 

16 Překonání vstupu B 9 7 7 441 

17 Poškození okna pokladny č. 1 6 7 6 252 

18 Překonání okna pokladny č. 1 8 6 5 240 

19 Zcizení majetku z pokladny č. 1 10 6 7 420 

20 Poškození oken jiţní tribuny - zvenku 3 9 3 81 

21 Překonání vstupu C 8 2 4 64 

Západní strana 

22 Poškození skleněné výplně vstupu D 7 9 6 378 

23 Překonání vstupu D 8 7 8 448 

24 Poškození okna pokladny č. 2 6 4 6 144 

25 Překonání okna pokladny č. 2 8 3 5 120 

26 Zcizení majetku z pokladny č. 2 10 3 5 150 

27 Poškození oken správní budovy 6 8 5 240 

28 Překonání vstupu do správní budovy 9 6 8 432 

29 Zcizení majetku ze správní budovy 10 6 7 420 

30 Poškození automobilů na parkovišti č. 2 9 9 7 567 

31 Zcizení automobilů na parkovišti č. 2 10 9 7 630 
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Severní strana 

32 Překonání brány č. 1 4 3 7 84 

33 Překonání brány č. 2 4 2 8 64 

34 Překonání vstupu E 7 2 7 98 

35 Překonání vstupu F 10 6 7 420 

36 Překonání vstupu do garáţe 9 7 8 504 

37 Zcizení majetku z garáţe 10 7 7 490 

38 Poškození rolby 10 6 7 420 

39 Zcizení rolby 10 7 3 210 

Hala 

40 Překonání vstupu do pokladny č. 1 8 2 5 80 

41 Zcizení majetku z pokladny č. 1 10 2 5 100 

42 Překonání vstupu do pokladny č. 2 8 3 4 96 

43 Zcizení majetku z pokladny č. 2 10 3 4 120 

44 Poškození mantinelů 2 6 1 12 

45 Poškození ledové plochy 3 4 1 12 

46 Poškození oken jiţní tribuny - zevnitř 3 6 2 36 

47 Výtrţnosti na jiţní tribuně 7 9 1 63 

48 Výtrţnosti na severní tribuně 7 9 1 63 

49 Překonání vstupu do strojovny 9 7 7 441 

Strojovna 

50 Poškození strojovny 10 7 7 490 

51 Zcizení majetku ze strojovny 10 8 6 480 

52 Sabotáţ a vyvolání úniku amoniaku 10 4 6 240 

Šatny 

53 Překonání vstupu do šatny č. 1 8 8 9 576 

54 Zcizení majetku z šatny č. 1 10 8 8 640 

55 Překonání vstupu do šatny č. 2 8 8 9 576 

56 Zcizení majetku z šatny č. 2 10 8 8 640 

 

Díky analýze metodou FMEA byly získány hodnoty míry rizika a její priority RPN pro 

jednotlivá rizika. Metoda svou desítimístnou stupnicí pro všechny tři parametry S, O a D 

umoţňuje teoreticky interval míry rizika a její priority RPN <1; 1000>. Výsledné hodnoty 

RPN všech 56 rizik se pohybují v intervalu <12; 648>.  
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9.3 Vyhodnocení pomocí Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky 

Vyhodnocení analýzy FMEA pomocí Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky je zaloţeno na 

grafickém zobrazení, které vychází z předpokladu, ţe 80 % důsledků pramení z 20 % příčin. 

Metoda spočívá ve výpočtu kumulativních četností hodnot míry rizika a její priority RPN, 

jejich procentuálních vyjádření, nastavení hranice na 80 % a oddělení významných rizik od 

méně významných, viz obrázek 9.2. Jednotlivé hodnoty analýzy jsou k dispozici v příloze  

č. 4. 

 

Obr. 9.2 Paretova analýza a Lorenzova křivka [vlastní zpracování] 

Mezi rizika, která jsou dle analýzy relevantní pro návrh kamerového systému IP pro zimní 

stadion, patří rizika uvedená v tabulce 9.2. Rizika jsou v tabulce pro přehlednost seřazena ve 

stejném pořadí jako v tabulce 9.1, tj. dle jejich umístění v objektu zimního stadionu.  
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Tab. 9.2 Analýzou zjištěná relevantní rizika [vlastní zpracování] 

Východní strana 

Poškození skleněné výplně vstupu A 

Překonání vstupu A 

Překonání vnitřního vstupu na vrátnici 

Poškození vnitřního okna vrátnice 

Zcizení majetku z vrátnice 

Zcizení majetku ze skladu 

Zcizení majetku z fitcentra 

Poškození automobilů na parkovišti č. 1 

Zcizení automobilů na parkovišti č. 1 

Jiţní strana 

Poškození skleněné výplně vstupu B 

Překonání vstupu B 

Zcizení majetku z pokladny č. 1 

Západní strana 

Překonání vstupu D 

Překonání vstupu do správní budovy 

Zcizení majetku ze správní budovy 

Poškození automobilů na parkovišti č. 2 

Zcizení automobilů na parkovišti č. 2 

Severní strana 

Překonání vstupu F 

Překonání vstupu do garáţe 

Zcizení majetku z garáţe 

Poškození rolby 

Hala 

Překonání vstupu do strojovny 

Strojovna 

Poškození strojovny 

Zcizení majetku ze strojovny 

Šatny 

Překonání vstupu do šatny č. 1 

Zcizení majetku z šatny č. 1 

Překonání vstupu do šatny č. 2 

Zcizení majetku z šatny č. 2 
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10 Umístění komponentů kamerového systému IP 

S pomocí výsledků analýzy je nyní moţné začít navrhovat umístění jednotlivých komponentů 

kamerového systému v objektu. Návrh bude zpracován tak, aby kamery účelně pokryly 

kritická místa uvedená v tabulce 9.2 a aby s jejich pomocí bylo moţné zjistit probíhající 

narušení prostoru a identifikovat narušitele. Umístění kamer, rozvaděče CCTV, kabelových 

rozvodů a bezdrátových systémů v objektu zimního stadionu je znázorněno na obrázku 10.1. 

10.1 Umístění kamer 

Na východní straně objektu budou umístěny celkem tři kamery. První z nich, kamera č. 1, 

se bude nacházet vně objektu na rohu protější budovy restaurace tak, aby v jejím zorném poli 

bylo moţné zachytit vcházející a vycházející osoby vstupem A, vstupem do fitcentra, a okna 

fitcentra a vrátnice. Kamera č. 2 bude umístěna v chodbě vedle vrátnice, do které ústí vstup 

A, konkrétně v rohu místnosti nad vstupem do haly. Její zorné pole bude zachycovat vstup A, 

okno vrátnice a vstup do vrátnice. Díky jejímu umístění bude rovněţ moţné identifikovat 

případného narušitele vstupujícího do místnosti skladu, i kdyţ tato kamera v zorném poli 

vstup do skladu nebude přímo zachycovat. Účelem kamery č. 3 bude hlídat parkoviště  

a umoţnit tak efektivně zjistit probíhající nezákonnou činnost na této ploše. Kamera bude 

umístěna na rohu východní a jiţní strany objektu blízko vchodu B. Naklonění kamery bude 

fixováno tak, aby kamera zachycovala pouze plochu parkoviště a nezasahovala tak do 

soukromí procházejících osob víc, neţ je pro bezpečnostní účely nutné. 

Dle výsledků analýzy na jiţní straně postačí pouze jedna kamera na efektivní pokrytí všech 

důleţitých aktiv. Kamera č. 4 zde bude umístěna stejně jako kamera č. 3 na rohu objektu 

mezi jeho východní a jiţní stranou, její směrování však bude opačné – bude zachycovat 

prostor s oknem pokladny č. 1 a vstupem B. 

Západní strana objektu bude opatřena dvěma kamerami. Kamera č. 5 bude umístěna na 

protějším rohu budovy hotelu Sport tak, aby její zorné pole zachycovalo vstup D, vstup do 

správní budovy a prostor před těmito vstupy, kde hojně dochází k výtrţnostem mezi 

hokejovými fanoušky před nebo po utkání. Kamera č. 6 bude umístěna na správní budově 

směrem kolmo na parkoviště č. 2 tak, aby efektivně zachycovala protizákonné chování 

v tomto prostoru. 
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Na severní straně objektu se bude nacházet jedna kamera – kamera č. 7. Zařízení bude 

umístěno na venkovní straně zdi dělicí severní tribunu od venkovního prostoru. Kamera bude 

směrována tak, aby její zorné pole zachycovalo vstup F a garáţ pro rolbu, zejména její vstup. 

Další dvě kamery budou umístěny uvnitř objektu. V chodbě vedle strojovny se bude 

nacházet kamera č. 8 umístěna v zadní části místnosti. Kamera bude zachycovat pohled na 

všechny tři vstupy – vstup do strojovny, vstup do haly a vstup F. Kamera č. 9 bude chránit 

chodbu u šaten. Bude umístěna rovněţ na konci místnosti a bude zachycovat vstupy do šatny 

č. 1 a 2 a vstup do haly. 

10.2 Umístění řídících prvků kamerového systému 

Přestoţe IP kamery mají tu výhodu, ţe dokáţou pracovat kaţdá samostatně, je zde stále 

potřeba pro účely vybudování kvalitního kamerového systému zřídit místnost pro umístění 

řídících prvků, tedy zejména záznamového zařízení NVR, které bude srdcem kamerového 

systému. 

Místnost, která je k uloţení řídících prvků vhodná, by neměla mít ţádná okna nebo mít okna 

dobře zabezpečená tak, aby přístup do této místnosti byl co nejvíce omezen a nemohlo tak 

dojít k zneuţití dat obsahujících záznamy z kamer. S tím souvisí i poţadavek na zabezpečení 

vstupů do této místnosti. Místnost by měla být po většinu času uzamčena pevnými 

neprůhlednými dveřmi a měla by slouţit jen k účelu uskladnění citlivých komponentů 

kamerového systému, čímţ by došlo k dalšímu omezení osob, které přijdou s řídícími prvky 

do styku. 

V kapitole 7.1 byla lokalizována vhodná místnost pro zmíněné účely, která splňuje všechny 

výše uvedené podmínky. Jedná se o místnost, do které je přístup pouze z vrátnice objektu  

a pro účely návrhu bude označována jako technologická místnost. 

V místnosti budou umístěny tyto prvky kamerového systému IP: záznamové zařízení NVR, 

PoE switch, záloţní napájecí zdroj UPS a Wi-Fi router. Komponenty budou uloţeny 

v uzamykatelném skříňovém rozvaděči, který bude pořízen spolu s dalšími prvky a bude 

slouţit jako základní rozvaděč CCTV. Rozvaděč CCTV bude napájen z elektrického 

rozvaděče, který se v technologické místnosti nachází. 
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10.3 Umístění kabelových rozvodů a bezdrátových systémů 

Kabelové rozvody budou začínat v technologické místnosti. Záznamové zařízení NVR bude 

UTP kabelem připojeno k PoE switchi, z něhoţ jeden UTP kabel povede k Wi-Fi routeru 

uvnitř rozvaděče CCTV a svazek dalších kabelů směrem ven z rozvaděče k jednotlivým 

kamerám či Wi-Fi routerům. Kabely budou vedeny z rozváděcí skříně do lišty u stropu 

místnosti. Komponenty v rozvaděči budou napájeny z elektrického rozvaděče v místnosti 

kabelem CYKY 3C×1,5. Kamery, které nebudou napájeny z místní rozvodné sítě, budou 

napájeny pomocí UTP a PoE switche. 

Wi-Fi router uvnitř rozvaděče CCTV bude zajišťovat komunikaci mezi NVR a kamerou č. 1. 

Wi-Fi router na druhé straně spoje bude umístěn uvnitř budovy na stěně v místě blízko 

kamery (ke kameře bude připojen skrz stěnu pomocí UTP kabelu) a bude napájen ze 

stávajícího elektrického rozvodu z budovy restaurace, který bude napájet i kameru č. 1. 

Kabeláţ povede dále z technologické místnosti skrz stěnu do haly, kde se rozdělí na dva 

svazky, jeden vedený podél stěny haly směrem na jih a jeden na sever.  

Jiţní svazek kabelů povede směrem k místnosti pokladny č. 1, odkud bude veden skrz zeď do 

dělící průchozí místnosti vstupu B. Zde povede kolem stěny aţ k oknu, kde bude průrazem 

stěny napojen na kameru č. 3 a kameru č. 4. 

Jednotlivé UTP kabely severního svazku se budou na různých místech větvit k příslušným 

kamerám. K prvnímu větvení dojde těsně před severní tribunou, kde kabel povede skrz stěnu 

pro napojení kamery č. 2. Zbytek svazku povede aţ ke konci východní stěny v hale. Zde 

dojde k devadesáti stupňovému odklonu směrem na západní stranu haly. Těsně před vstupem 

do chodby u šaten dojde k oddělení dalšího kabelu, který bude veden průrazem stěny aţ ke 

kameře č. 9. Obdobně se oddělí další UTP kabel před vstupem do chodby u strojovny a bude 

rovněţ veden aţ ke kameře v této místnosti – kameře č. 8. Zbývající dva kabely povedou aţ 

k místu, kde je na opačné straně zdi umístěna kamera č. 7. Jeden z kabelů povede skrz stěnu 

k této kameře. Druhý z nich bude napojen k Wi-Fi routeru, který bude umístěn na vnitřní 

straně zdi. Kamery č. 5 a č. 6 budou napojeny bezdrátově pomocí Wi-Fi spojení. Stejně jak 

tomu bude u kamery č. 1, i kamery č. 5 a č. 6 budou mít vlastní Wi-Fi routery umístěné uvnitř 

budov, na kterých se nacházejí (hotel Sport a správní budova), napájené ze stávajícího 

elektrického rozvodu budov, který bude dodávat elektrickou energii i vlastním kamerám.  

Ke kamerám budou Wi-Fi routery připojeny pomocí UTP kabelů. 
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Obr. 10.1 Schéma návrhu kamerového systému pro zimní stadion [vlastní zpracování] 
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11 Výběr komponentů navrhovaného kamerového systému 

Dalším krokem po návrhu umístění všech komponentů kamerového systému je výběr 

konkrétních typů zařízení, které budou vhodné pro dané umístění a pro bezproblémový chod 

celého kamerového systému IP v objektu Zimního stadionu v Orlové. 

11.1 Kamery pro exteriérové pouţití 

Kapitola popisuje kamery, které jsou určené pro pouţití ve venkovních podmínkách. Budou 

zde uvedeny všechny výrobky, které se objeví v některém z návrhů kamerového systému IP 

pro zimní stadion. 

11.1.1 Venkovní kamera AVTECH AVM457A 

Díky infračervenému přísvitu na 20 m a objektivu s pevnou ohniskovou vzdáleností 3,8 mm 

je kamera vhodná pro snímání na kratší vzdálenosti. Základní technické údaje kamery jsou 

uvedeny v tabulce 11.1. Na obrázku 11.1 je znázorněn vzhled kamery. [7] 

Tab. 11.1 Venkovní kamera AVTECH AVM457A [7] 

Rozlišení 1920×1080 px 

Snímková frekvence 25 fps 

Optický snímač 1/2.9" SONY H.R. image sensor 

Objektiv Pevný 3.8 mm 

Kodeky H.264/MPEG-4, MJPEG 

Světelná citlivost 0,1 lux 

Dosah IR přísvitu 20 m 

Externí paměť Nepodporuje 

Interní paměť Integrovaná 20 MB 

 

 

Obr. 11.1 Venkovní kamera AVTECH AVM457A [7] 
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11.1.2 Venkovní kamera AVTECH AVM552B 

Zařízení umoţňuje snímat na delší vzdálenosti – objektiv je varifokální, infračervený přísvit 

pro snímání v noci má dosah aţ 35 m. Disponuje funkcní Wide Dynamic Range, která 

vyrovnává výrazné jasové rozdíly v obraze. Základní technické údaje kamery jsou uvedeny 

v tabulce 11.2. Na obrázku 11.2 je znázorněn vzhled kamery. [7] 

Tab. 11.2 Venkovní kamera AVTECH AVM552B [7] 

Rozlišení 1920×1080 px 

Snímková frekvence 25 fps 

Optický snímač 1/2.8" SONY H.R. image sensor 

Objektiv Varifokální 2.8 - 12 mm 

Kodeky H.264/MPEG-4, MJPEG 

Světelná citlivost 0,1 lux 

Dosah IR přísvitu 35 m 

Externí paměť Slot pro paměťovou kartu micro SDHC (max. 32GB) 

Interní paměť Integrovaná 20 MB 

 

 

Obr. 11.2 Venkovní kamera AVTECH AVM552B [7] 

11.1.3 Venkovní kamera AVTECH AVM561 

Kamera s desetinásobnou funkcí zoom a 60 m infračerveným přísvitem je vhodná pro kvalitní 

snímání i poměrně vzdálených objektů. Disponuje funkcí Wide Dynamic Range. Základní 

technické údaje kamery jsou uvedeny v tabulce 11.3. Na obrázku 11.3 je znázorněn vzhled 

kamery. [7] 
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Tab. 11.3 Venkovní kamera AVTECH AVM561 [7] 

Rozlišení 1920×1080 px 

Snímková frekvence 25 fps 

Optický snímač 1/2.8" SONY H.R. image sensor 

Objektiv Varifokální Motor Zoom 6 - 60 mm 

Kodeky H.264/MPEG-4, MJPEG 

Světelná citlivost 0,1 lux 

Dosah IR přísvitu 60 m 

Externí paměť Nepodporuje 

Interní paměť Integrovaná 20 MB 

 

 

Obr. 11.3 Venkovní kamera AVTECH AVM561 [7] 

11.2 Kamery pro interiérové pouţití 

Kamery určené pro pouţití uvnitř budov a objektů, kde nejsou vystaveny vnějším 

atmosférickým podmínkám. Kapitola popisuje všechny typy zařízení, které budou součástí 

některé z varianty návrhu kamerového systému IP pro zimní stadion. 

11.2.1 Vnitřní kamera AVTECH AVM428A 

Jednoduchá kamera v provedení DOME (stropní, polokulovitý tvar) s infračerveným 

přísvitem na 10 m. Objektiv je pevný, ohniskovou vzdálenost tedy nelze nastavovat. Kamera 

disponuje PIR detektorem pro detekci pohybu osob. Základní technické údaje kamery jsou 

uvedeny v tabulce 11.4. Na obrázku 11.4 je znázorněn vzhled kamery. [7] 
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Tab. 11.4 Vnitřní kamera AVTECH AVM428A [7] 

Rozlišení 1920×1080 px 

Snímková frekvence 25 fps 

Optický snímač 1/2.9" SONY H.R. image sensor 

Objektiv Pevný 3.8 mm 

Kodeky H.264/MPEG-4, MJPEG 

Světelná citlivost 0,1 lux 

Dosah IR přísvitu 10 m 

Externí paměť Nepodporuje 

Interní paměť Integrovaná 20 MB 

 

 

Obr. 11.4 Vnitřní kamera AVTECH AVM428A [7] 

11.2.2 Vnitřní kamera VIVOTEK FD8162 

Kamera je v DOME provedení. Ohnisková vzdálenost je nastavitelná v rozmezí 3 aţ 9 mm. 

Infračervený přísvit je dimenzován na 15 m. Kamera disponuje PIR čidlem pro detekci 

pohybu a systémem pro detekci sabotáţe. Základní technické údaje kamery jsou uvedeny 

v tabulce 11.5. Na obrázku 11.5 je znázorněn vzhled kamery. [7] 

Tab. 11.5 Vnitřní kamera VIVOTEK FD8162 [7] 

Rozlišení 1920×1080 px 

Snímková frekvence 30 fps 

Optický snímač 1/2,7" Progressive Scan CMOS 

Objektiv Varifokální 3 - 9 mm 

Kodeky H.264/MPEG-4, MJPEG 

Světelná citlivost 0,08 lux 

Dosah IR přísvitu 15 m 

Externí paměť Slot pro paměťovou kartu micro SDHC (max. 32GB) 

Interní paměť Integrovaná 20 MB 
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Obr. 11.5 Vnitřní kamera VIVOTEK FD8162 [7] 

11.3 PoE switch 

Zařízení, které slouţí k zajištění komunikace mezi kamerami a záznamovým zařízením NVR 

a rovněţ k napájení kamer a jiných komponentů (např. Wi-Fi routerů). Pro navrhovaný 

kamerový systém IP bude pouţit typ PoE switch FPS12GS (viz obrázek 11.6). Jedná se  

o zařízení s moţností připojení aţ 12 kamer či jiných komponentů pomocí UTP a jejich 

následnému napájení. Zařízení chrání porty před zkratem a vzájemnou interferencí mezi nimi. 

Komponent bude napájen z místní rozvodné sítě 230 V / 50 Hz. [7] 

 

Obr. 11.6 PoE switch FPS12GS [7] 

11.4 Záznamové zařízení NVR 

Pro záznam jednotlivých kamer, vzdálený přístup k jejím výstupům, ovládání a dalším 

funkcím bude slouţit zařízení NUUO NVRmini2 NE-4120 (viz obrázek 11.7). NVR pracuje 

na operačním systému Linux Embedded a umoţňuje připojení aţ 12 kamer. 

 

Obr. 11.7 Záznamové zařízení NUUO NVRmini2 NE-4120 [7] 
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Zařízení umoţňuje místní přístup a vysoce zabezpečený vzdálený přístup pomocí 

softwarového rozhraní nebo webového prohlíţeče, či připojení z mobilního telefonu pomocí 

aplikace pro iPhone, iPad, Android a Blackberry. Pro záznam zařízení umoţňuje připojení aţ 

čtyř pevných disků typu SATA.  

Zařízení bude napájeno z místní rozvodné sítě 230 V / 50 Hz. [7] 

11.5 Další komponenty 

Kapitola je určená pro výpis a základní specifikaci dalších komponentů pouţitých v návrhu 

kamerového systému IP pro zimní stadion. 

Wi-Fi router Ubiquiti UniFi AP (viz obrázek 11.8) slouţí k umoţnění bezdrátové 

komunikace na frekvenci 2,4 GHz mezi záznamovým zařízením NVR a kamerami 

navrhovaného systému v místech, kde by zřízení UTP kabeláţe bylo příliš problematické.  

 

Obr. 11.8 Wi-Fi router Ubiquiti UniFi AP [7] 

Záloţní napájecí zdroj UPS 1500VA LED Interactive pro napájení kamerového systému 

v případě výpadku proudu a umoţnění jeho chodu po určitou dobu v těchto podmínkách. 

 

Obr. 11.9 Záloţní zdroj UPS 1500VA LED Interactive [7] 

Dále například skříňový rozvaděč pro uloţení zařízení v technologické místnosti, kabely 

(UTP, CYKY ), kabelové lišty, podruţný materiál (konektory, ukotvení apod.) a jiné.  
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12 Varianty návrhu kamerového systému a jejich ekonomické zhodnocení 

Kapitola blíţe specifikuje tři varianty návrhu kamerového systému a ekonomické zhodnocení 

jejich zhotovení. Varianty se liší pouţitými kamerami a některými jinými komponenty, čímţ 

je ovlivněno výsledné cenové ohodnocení. Počet komponentů a jejich umístění zůstává  

u všech variant stejné (viz kapitola 10). 

12.1 Varianta č. 1 

Cenově nejpřístupnější verze návrhu. V technologické místnosti bude uloţeno záznamové 

zařízení NUUO NVRmini2 NE-4120, PoE switch FPS12GS, záloţní napájecí zdroj UPS 

1500VA LED Interactive a Wi-Fi router Ubiquiti UniFi AP, který se bude vyskytovat ještě na 

dalších čtyřech místech objektu. Ve venkovních prostorách, tedy pro kameru č. 1, 3, 4, 5, 6  

a 7, bude pouţit typ AVTECH AVM457A. V interiérových částech objektu, tedy pro kameru 

č. 2, 8 a 9, bude pouţit typ AVTECH AVM428A. Pro účely zálohování záznamů z kamer 

bude NVR disponovat dvěma pevnými disky typu SATA o kapacitě 2 TB. 

Tab. 12.1 Zhodnocení varianty č. 1 [vlastní zpracování] 

Komponenty kamerového systému a pouţitý materiál 

Název 
Počet 

ks/m 

Cena za 

ks/m 

Cena 

celkem 

Venkovní kamera AVTECH AVM457A 6 6 699 Kč 40 194 Kč 

Vnitřní kamera AVTECH AVM428A 3 6 799 Kč 20 397 Kč 

Záznamové zařízení NUUO NVRmini2 NE-4120 1 27 999 Kč 27 999 Kč 

Pevný disk SATA 2 TB 2 2 987 Kč 5 974 Kč 

PoE switch FPS12GS 1 4 999 Kč 4 999 Kč 

Záloţní zdroj UPS 1500VA LED Interactive 1 2 862 Kč 2 862 Kč 

Wi-Fi router Ubiquiti UniFi AP 5 1 790 Kč 8 950 Kč 

Skříňový rozvaděč Datacom 15U 19“ 1 2 757 Kč 2 757 Kč 

Jistič 16 A + kryt a uchycení 1 158 Kč 158 Kč 

Jistič 6 A + kryt a uchycení 3 158 Kč 474 Kč 

Podruţný materiál (konektory, ukotvení apod.) 1 550 Kč 550 Kč 

Kabel UTP 152 7 Kč 1 064 Kč 

Kabel CYKY 3C×1,5 6 11 Kč 66 Kč 

Lišta LV 40×20 148 18 Kč 2 664 Kč 

Výstraţná samolepka 6 50 Kč 300 Kč 
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Výstraţná cedule 2 200 Kč 400 Kč 

Celkem bez DPH 119 808 Kč 

Práce 

Název Cena 

Montáţ a nastavení kamerových a bezdrátových prvků 6 400 Kč 

Průraz zdivem 1 760 Kč 

Montáţ lišty LV 40×20 5 920 Kč 

Montáţ kabelových rozvodů UTP 4 256 Kč 

Montáţ kabelových rozvodů CYKY 3C×1,5 168 Kč 

Nastavení kamerového systému 2 400 Kč 

Zaškolení obsluhy 500 Kč 

Doprava 1 200 Kč 

Celkem bez DPH 22 604 Kč 

Celková cena 

Název Cena  

Komponenty kamerového systému a pouţitý materiál 119 808 Kč 

Práce 22 604 Kč 

Celkem bez DPH 142 412 Kč 

Celkem včetně DPH 163 774 Kč 

12.2 Varianta č. 2 

Rozmístění a typy nekamerových komponentů budou stejné jako u varianty č. 1. Rozdíl bude 

v pouţitých typech kamer a v počtu pevných disků pro účely zálohování záznamů. Co se týče 

exteriérových kamer, pro kameru č. 1, 3, 5, 6 a 7 bude pouţit typ AVTECH AVM552B, pro 

kameru č. 4 typ AVTECH AVM457A. Pro účely interiérových kamer č. 2, 8 a 9 byl vybrán 

typ VIVOTEK FD8162. NVR bude disponovat třemi 2 TB pevnými disky typu SATA. 

Tab. 12.2 Zhodnocení varianty č. 2 [vlastní zpracování] 

Komponenty kamerového systému a pouţitý materiál 

Název 
Počet 

ks/m 

Cena za 

ks/m 

Cena 

celkem 

Venkovní kamera AVTECH AVM457A 1 6 699 Kč 6 699 Kč 

Venkovní kamera AVTECH AVM552B 5 8 699 Kč 43 495 Kč 

Vnitřní kamera VIVOTEK FD8162 3 11 721 Kč 35 163 Kč 
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Záznamové zařízení NUUO NVRmini2 NE-4120 1 27 999 Kč 27 999 Kč 

Pevný disk SATA 2 TB 3 2 987 Kč 8 961 Kč 

PoE switch FPS12GS 1 4 999 Kč 4 999 Kč 

Záloţní zdroj UPS 1500VA LED Interactive 1 2 862 Kč 2 862 Kč 

Wi-Fi router Ubiquiti UniFi AP 5 1 790 Kč 8 950 Kč 

Skříňový rozvaděč Datacom 15U 19“ 1 2 757 Kč 2 757 Kč 

Jistič 16 A + kryt a uchycení 1 158 Kč 158 Kč 

Jistič 6 A + kryt a uchycení 3 158 Kč 474 Kč 

Podruţný materiál (konektory, ukotvení apod.) 1 550 Kč 550 Kč 

Kabel UTP 152 7 Kč 1 064 Kč 

Kabel CYKY 3C×1,5 6 11 Kč 66 Kč 

Lišta LV 40×20 148 18 Kč 2 664 Kč 

Výstraţná samolepka 6 50 Kč 300 Kč 

Výstraţná cedule 2 200 Kč 400 Kč 

Celkem bez DPH 147 561 Kč 

Práce 

Název Cena 

Montáţ a nastavení kamerových a bezdrátových prvků 6 400 Kč 

Průraz zdivem 1 760 Kč 

Montáţ lišty LV 40×20 5 920 Kč 

Montáţ kabelových rozvodů UTP 4 256 Kč 

Montáţ kabelových rozvodů CYKY 3C×1,5 168 Kč 

Nastavení kamerového systému 2 400 Kč 

Zaškolení obsluhy 500 Kč 

Doprava 1 200 Kč 

Celkem bez DPH 22 604 Kč 

Celková cena 

Název Cena  

Komponenty kamerového systému a pouţitý materiál 147 561 Kč 

Práce 22 604 Kč 

Celkem bez DPH 170 165 Kč 

Celkem včetně DPH 195 690 Kč 
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12.3 Varianta č. 3 

Rozdíl mezi předchozími variantami je opět pouze v typech pouţitých kamer. Pro exteriérové 

kamery č. 1, 3, 5, 6 a 7 bude pouţit typ AVTECH AVM561, pro kameru č. 4 typ AVTECH 

AVM457A. Do interiérových částí objektu, tj. pro kamery č. 2, 8 a 9 byl vybrán typ 

VIVOTEK FD8162. NVR bude záznam z kamer ukládat na celkově čtyři pevné disky typu 

SATA o kapacitě 2 TB. 

Tab. 12.3 Zhodnocení varianty č. 3 [vlastní zpracování]  

Komponenty kamerového systému a pouţitý materiál 

Název 
Počet 

ks/m 

Cena za 

ks/m 

Cena 

celkem 

Venkovní kamera AVTECH AVM457A 1 6 699 Kč 6 699 Kč 

Venkovní kamera AVTECH AVM561 5 11 499 Kč 57 495 Kč 

Vnitřní kamera VIVOTEK FD8162 3 11 721 Kč 35 163 Kč 

Záznamové zařízení NUUO NVRmini2 NE-4120 1 27 999 Kč 27 999 Kč 

Pevný disk SATA 2 TB 3 2 987 Kč 8 961 Kč 

PoE switch FPS12GS 1 4 999 Kč 4 999 Kč 

Záloţní zdroj UPS 1500VA LED Interactive 1 2 862 Kč 2 862 Kč 

Wi-Fi router Ubiquiti UniFi AP 5 1 790 Kč 8 950 Kč 

Skříňový rozvaděč Datacom 15U 19“ 1 2 757 Kč 2 757 Kč 

Jistič 16 A + kryt a uchycení 1 158 Kč 158 Kč 

Jistič 6 A + kryt a uchycení 3 158 Kč 474 Kč 

Podruţný materiál (konektory, ukotvení apod.) 1 550 Kč 550 Kč 

Kabel UTP 152 7 Kč 1 064 Kč 

Kabel CYKY 3C×1,5 6 11 Kč 66 Kč 

Lišta LV 40×20 148 18 Kč 2 664 Kč 

Výstraţná samolepka 6 50 Kč 300 Kč 

Výstraţná cedule 2 200 Kč 400 Kč 

Celkem bez DPH 161 561 Kč 

Práce 

Název Cena 

Montáţ a nastavení kamerových a bezdrátových prvků 6 400 Kč 

Průraz zdivem 1 760 Kč 

Montáţ lišty LV 40×20 5 920 Kč 

Montáţ kabelových rozvodů UTP 4 256 Kč 

Montáţ kabelových rozvodů CYKY 3C×1,5 168 Kč 
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Nastavení kamerového systému 2 400 Kč 

Zaškolení obsluhy 500 Kč 

Doprava 1 200 Kč 

Celkem bez DPH 22 604 Kč 

Celková cena 

Název Cena  

Komponenty kamerového systému a pouţitý materiál 161 561 Kč 

Práce 22 604 Kč 

Celkem bez DPH 184 165 Kč 

Celkem včetně DPH 211 790 Kč 
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13 Návaznost kamerového systému na fyzickou ostrahu objektu 

Pro zefektivnění bezpečnostních funkcí kamerového systému je výhodné, kdyţ je do systému 

začleněn lidský prvek, který výstupy z kamer v reálném čase v určitých intervalech pozoruje. 

Protoţe Zimní stadion v Orlové disponuje jednočlennou fyzickou ostrahou, bude tato ostraha 

vyuţita k pravidelné dálkové kontrole různých míst stadionu pomocí kamerového systému. 

Výhodou oproti klasickým pochůzkám (které však zůstanou zachovány) je fakt, ţe osoba 

můţe v reálném čase pozorovat více i velmi vzdálených míst objektu najednou. 

Ke sledování obrazu kamer bude vyuţit osobní počítač na vrátnici objektu. Počítač bude 

k záznamovému zařízení NVR připojen pomocí Wi-Fi routeru, který se nachází v rozvaděči 

CCTV v technologické místnosti. Obsluha počítače (fyzická ostraha objektu) bude disponovat 

uţivatelským účtem a přístupovým heslem k softwaru, který je součástí zařízení NUUO 

NVRmini2 NE-4120, s jehoţ pomocí můţe sledovat výstupy kamer v reálném čase. 

Uţivatelský účet fyzické ostrahy nebude disponovat přístupem k video záznamům kamer, 

k těm bude mít přístup pouze vedoucí střediska Sportovního areálu (správce osobních údajů 

objektu Zimního stadionu v Orlové), který záznamy zpřístupní Policii České republiky 

v případě výskytu nezákonné činnosti na půdě objektu. 

Pro splnění podmínek ZOOÚ bude fyzická ostraha objektu povinna: 

 udrţovat technologickou místnost kamerového systému IP uzamčenou a uzamčení 

pravidelně jednou za směnu kontrolovat; 

 před vzdálením se z vrátnice uzamknout tuto místnost a zamezit tak přístupu 

neoprávněných osob k osobnímu počítači; 

 vţdy se před opuštěním vrátnice odhlásit z uţivatelského účtu osobního počítače. 
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14 Závěr 

Kamerové systémy jsou v dnešní době uţ i v rámci České republiky všudypřítomným 

bezpečnostním prvkem, který má své nepopiratelné kvality. Kamery mohou uţ jen svým 

umístěním potenciálního pachatele nezákonné činnosti od takového konání odradit, jejich 

hlavní výhodou je však právě probíhající nezákonnou činnost vzdáleně zjistit, zabránit jejímu 

dokončení a v ideálním případě i pachatele s pomocí Policie České republiky zadrţet.  

U kamer je však moţné kromě sledování dění v reálném čase i dohledávat záběry z minulosti, 

čímţ se kamerový systém stává nenahraditelným prvkem pro identifikaci osob, které se jiţ na 

místě činu nevyskytují. S touto funkcí kamerových systémů přichází problém zasahování do 

soukromí osob a zpracování osobních údajů. V rámci České republiky neexistuje ţádná 

jednoznačná právní úprava, která by popisovala zákonem povolené moţnosti provozování 

kamerových systémů s ohledem na zásah do soukromí. Veškeré navrhované systémy se 

opírají o zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších změn a doplnění, který je příliš všeobecný, čímţ se kaţdý kamerový systém 

stává individuální záleţitostí a je jen na Úřadu pro ochranu osobních údajů, zda konkrétní 

kamerový systém schválí nebo provozovateli nařídí, aby některé skutečnosti v rámci 

provozování kamerového systému poupravil tak, aby zásah do soukromí osob byl co nejniţší. 

Technologie a lidský pokrok se vyvíjí a stoupá exponenciálně, proto i v oblasti kamerových 

systémů jsou nároky rok od roku vyšší a vše směřuje ke kompletní digitalizaci, co 

nejkomfortnějším moţnostem ovládání a k co nejvyšší dostupnosti dat oprávněným osobám. 

Po vzoru celého světa se i v České republice pomalu přechází ze starších nedostačujících 

uzavřených analogových systémů ke kamerovým systémům IP zaloţených na digitálních 

počítačových sítích, které nabízejí vše výše zmíněné. Zavedený kamerový systém IP je moţné 

zároveň s vývojem technologie pravidelně dle potřeby obohacovat o nové, dokonalejší 

technické prvky, ať uţ se jedná o kamery, záznamová zařízení či jiné komponenty. 

Kamerový systém IP pro Zimní stadion v Orlové, který je předmětem této diplomové práce, 

byl navrţen tak, aby pokryl všechna slabá místa objektu, která byla identifikována v analýze 

rizik, ve všech třech cenově odlišných variantách návrhu. Vyšší kvalita přináší vyšší finanční 

nároky, ale i vyšší moţnosti zjištění nezákonné činnosti a identifikace pachatele. Varianty se 

liší zejména v typech pouţitých kamer. Kaţdá z nich umoţňuje okamţité rozšíření o další tři 

kamery. 
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Variantu návrhu č. 1 je moţné označit za variantu základní. Díky cenově méně náročnějším 

kamerám jsou i technické moţnosti snímání značně omezeny oproti dalším dvěma variantám. 

Kamerový systém je však navrţen tak, aby výstupy z kamer byly k identifikaci osob 

pouţitelné, doporučuje se však do budoucna velmi jednoduchým zásahem některé z kamer 

vyměnit za typy vyšší řady.  

Varianta č. 2 přináší technicky dokonalejší kamery jak do venkovních tak do vnitřních prostor 

objektu. Identifikace můţe být v případě této varianty mnohem úspěšnější a to i ve špatných 

světelných podmínkách. Kamerový systém je na takové úrovni, ţe ho není nutné v blízké 

budoucnosti nijak upravovat. 

Varianta č. 3 je rozšířením druhé varianty o vyšší řadu kamer pouţitých ve venkovních 

prostorách. Tyto kamery nabízejí kvalitnější infračervený přísvit s vyšším dosahem pro špatné 

světelné podmínky, čímţ vyzdvihují moţnosti identifikace osob na vyšší úrovni. Kamerový 

systém těchto kvalit bude zabezpečovat svou funkci po dlouhá léta bez nutnosti zásahu. 

Pro splnění podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, bude objekt označen na kaţdém vstupu do 

budovy výstraţnou samolepkou, která bude vstupující osoby upozorňovat na to, ţe objekt je 

monitorován kamerovým systémem se záznamem, dále zde budou uvedeny kontaktní údaje 

správce osobních údajů (vedoucího střediska Sportovního areálu). Protoţe kamery monitorují 

i některé venkovní prostory, budou u vstupů do Sportovního areálu umístěny výstraţné tabule 

se stejnými údaji. 

Kaţdá z variant návrhu splňuje pravidlo ALARA stanovené v kapitole 8. Je jen na 

zákazníkovi, kterou z variant kamerového systému IP pro Zimní stadion v Orlové s ohledem 

na pořizovací cenu a kvalitu vybere a jak s ní bude do budoucna nakládat. 

Navrţený kamerový systém můţe kromě praktického vyuţití v případě konkrétního objektu 

slouţit jako opora pro obor při navrhování moderního kamerového systému i pro další 

objekty, kdy se nemusí jednat pouze o zimní stadiony. Díky poměrně univerzální struktuře 

objektu, kterým se diplomová práce zabývá, je moţné s oporou této práce navrhnout  

i kamerový systém IP pro různé typy administrativních budov, firemních sídel, výrobních  

a jiných objektů. 
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Z pohledu vědy a technologického vývoje můţe tento návrh kamerového systému slouţit jako 

šablona pro testování moţností nových typů kamer a jejich vhodností pro pouţití jak do 

exteriérových prostor, tak do prostor interiérových. Kromě jiţ navrţených umístění kamer by 

bylo moţné otestovat i dokonalejší typy přístrojů, které by byly schopné efektivně střeţit 

velmi rozsáhlé prostory, jako je například prostor haly stadionu s ledovou plochou  

a tribunami, jak v osvětlených podmínkách v době utkání a soutěţí, tak ve špatných 

světelných podmínkách mimo provozní hodiny. 
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NVR  Síťový video rekordér 

O  Výskyt 
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Příloha č. 1: České technické harmonizované normy v oblasti kamerových 

systémů 

ČSN EN 60065 - Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Poţadavky na 

bezpečnost, 

ČSN EN 60950-1 ed.2 - Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné 

poţadavky,  

ČSN EN 55022 ed.2 - Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze 

a metody měření, 

ČSN EN 61000-6-1 ed.2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové 

normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu, 

ČSN EN 61000-6-2 ed.3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové 

normy - Odolnost pro průmyslové prostředí, 

ČSN EN 61000-6-3 ed.2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové 

normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu, 

ČSN EN 61000-6-4 ed.2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové 

normy - Emise - Průmyslové prostředí, 

ČSN EN 50130-4 - Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma 

skupiny výrobků: Poţadavky na odolnost komponentů poţárních systémů, zabezpečovacích 

systémů a systémů přivolání pomoci, 

ČSN EN 50130-5 - Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí. 

ČSN EN 50132 - Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích 

[LOVEČEK, Tomáš a Peter NAGY. Bezpečnostné systémy: Kamerové bezpečnostné systémy. 

Ţilina: Ţilinská univerzita v Ţilině, 2008. ISBN 978-80-8770-893-1.] 

  



 

 

Příloha č. 2: Nařízení vlády spjaté s provozováním kamerových systémů 

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na elektrická zařízení 

nízkého napětí, ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických poţadavcích na výrobky z hlediska jejich 

elektromagnetické kompatibility, ve znění pozdějších změn a doplnění.  

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na rádiová  

a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších změn a doplnění  

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., které stanovuje technické poţadavky na zařízení  

a ochranné systémy určené pro pouţití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších 

změn a doplnění. 

[LOVEČEK, Tomáš a Peter NAGY. Bezpečnostné systémy: Kamerové bezpečnostné systémy. 

Ţilina: Ţilinská univerzita v Ţilině, 2008. ISBN 978-80-8770-893-1.] 

 

  



 

 

Příloha č. 3: Grafické schéma objektu Zimního stadionu v Orlové 

 

[vlastní zpracování]  
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Příloha č. 4: Výpočet hodnot pro Paretovu analýzu a Lorenzovu křivku  

Číslo rizika RPN Kumulativní četnost Relativní kum. četnost [%] 

13 648 648 3,67743 

54 640 1288 7,30946 

56 640 1928 10,94149 

31 630 2558 14,51677 

53 576 3134 17,7856 

55 576 3710 21,05442 

3 567 4277 24,27218 

30 567 4844 27,48993 

4 504 5348 30,35015 

36 504 5852 33,21037 

6 490 6342 35,99115 

14 490 6832 38,77192 

37 490 7322 41,55269 

50 490 7812 44,33347 

9 486 8298 47,09154 

51 480 8778 49,81556 

23 448 9226 52,35798 

16 441 9667 54,86068 

49 441 10108 57,36337 

28 432 10540 59,81499 

19 420 10960 62,19851 

29 420 11380 64,58203 

35 420 11800 66,96555 

38 420 12220 69,34907 

12 400 12620 71,61909 

5 392 13012 73,84371 

1 378 13390 75,98888 

15 378 13768 78,13404 

22 378 14146 80,27921 

8 336 14482 82,18603 

17 252 14734 83,61614 

11 240 14974 84,97815 

18 240 15214 86,34016 

27 240 15454 87,70217 

52 240 15694 89,06418 

39 210 15904 90,25594 

26 150 16054 91,1072 

7 144 16198 91,92441 

24 144 16342 92,74162 



 

 

25 120 16462 93,42262 

43 120 16582 94,10363 

41 100 16682 94,67113 

34 98 16780 95,22729 

2 96 16876 95,77209 

42 96 16972 96,31689 

10 90 17062 96,82765 

32 84 17146 97,30435 

20 81 17227 97,76403 

40 80 17307 98,21804 

21 64 17371 98,58124 

33 64 17435 98,94444 

47 63 17498 99,30197 

48 63 17561 99,6595 

46 36 17597 99,8638 

44 12 17609 99,9319 

45 12 17621 100 

 

[vlastní zpracování] 
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