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ANOTACE  

 Předložená diplomová práce se věnuje navržení kamerového systému v městském 

obvodu Radvanice a Bartovice. Cílem práce bylo vyhodnotit bezpečnostní situaci v obci 

Radvanice a Bartovice, zajistit kritická místa z hlediska bezpečnosti a navrhnout 

vybudování kamerového systému v obci za účelem potírání trestné činnosti.  Teoretická 

část se zabývá legislativou dané problematiky, kamerovým systémem s komponenty 

a bezpečnostní analýzou. Pozornost byla zaměřena na popis problematických míst 

a vyhodnocení bezpečností situace v městském obvodě Radvanice a Bartovice. Stěžejní 

části bylo zpracování třech analýz bezpečnostních rizik v městském obvodu Radvanice 

a Bartovice. Závěrem diplomové práce je zpracování návrhů vhodných opatření a výběr 

nejvhodnější varianty na základě teoretických znalostí a praktických poznatků. 

Klíčová slova: bezpečnostní analýza, kamerový systém, kriminalita, prevence, městský 

obvod Radvanice a Bartovice  

 

ABSTRACT  

This diploma thesis focuses on the design of a camera system in Radvanice and 

Bartovice. The aim of the study was to evaluate the security situation in the municipality of 

Radvanice and Bartovice, to ensure the critical areas in terms of safety and to design the 

construction of camera system in municipal district in order to  eliminate criminal 

activities. The theoretical part deals with thelegislation of the issue, the camera system 

with its components and safety analysis. The attention was focused on the description of 

problem areas and the evaluation of the security situation in the municipal districts 

Radvanice and Bartovice. The core part was the processing of three analyzes of security 

risks in the municipal districts Radvanice and Bartovice. The conclusion of the diploma 

thesis  includes the design of appropriate measures and the selection of the best solution on 

the basis of theoretical and practical knowledge. 

Keywords: security analysis, camera system, criminality, prevention, 

municipal district, Radvanice, Bartovice 
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1 Úvod 

 Pocit ohrožení a obavy z trestných činů není jistě ve 21. stolení novým fenoménem. 

Každý z nás se tak či onak s tímto jevem setkal, ať již ve své pracovní roli nebo jako 

občan. Pocit bezpečí patří mezi základní lidskou potřebu. Z tohoto důvodu se klade stále 

větší důraz na ochranu osob a majetku. Do popředí se dostávají nové technologie 

kamerových systémů, které prochází značným vývojem. V současné době v celosvětovém 

měřítku značně stoupá zájem o kamerové systémy z prvku technické ochrany komplexního 

zabezpečení objektu.  

Kamerové systémy byly původně určeny pouze pro identifikaci, rekognici, 

a monitorování skupin osob. S postupem času lze tyto systémy využít také pro širší pole 

působnosti, a to v oblastech průmyslové bezpečnosti, jako je podezřelé chování osob, 

biometrická identifikace osob, sledování osob, rozpoznávání předmětu, sledování 

a vyhodnocování dopravních nehod. Prakticky se dnes s kamerovým systémem můžeme 

setkat ve všech oborech, v kterých se lidé pohybují, od veřejných prostranství počínaje, až 

po prostory pracovišť všech kategorií konče. Takový rozvoj je způsoben hlavně 

dynamickým vývojem v oblasti informačně-komunikačních prostředků a audio vizuální 

techniky.  

Předložená diplomová práce vedle vymezení cílů práce a rámcové osnovy pro její 

dosažení rovněž shrnuje poznatky ve využití kamerového systému v městském obvodu 

Radvanice a Bartovice. Záměrem diplomové práce je zhodnocení stávající situace 

v městském obvodu Radvanice a Bartovice z hlediska bezpečnosti. Na základě 

zpracovaných analýz bezpečnostních rizik došlo ke zpracování návrhů variant kamerového 

systému v městském obvodě Radvanice a Bartovice za účelem potírání trestné činnosti. 

Hlavní pozornost byla věnována rozdělení městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

na jednotlivé části, podle podobnosti objektů a vytipování kritických lokalit. Dále také na 

výběr komponentů kamerového systému v jednotlivých variantách.  
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2 Rešerše 

Podkladem k vypracování této diplomové práce bylo studium odborné literatury, ve 

které jsem načerpal teoretické znalosti. Jedná se především o následující odbornou 

literaturu: 

 

KONÍČEK, Tomáš, KOCÁBEK, Pavel, KRICNER, Václav, KALIVODOVÁ, Zoja, 

ŠTĚPÁNEK, Pavel. Operátor městských kamerových systému. PRAHA: Armex 

Publishing, 2005, 131s, ISBN 80-86795-18-7. 

 

V této publikaci nalezneme ucelený pohled na komplexní činnost městského 

kamerového systému včetně jeho obsluhy a jeho využití v systému prevence kriminality. 

Popisuje situace operátora, s kterými se v rámci své práce setkává, a to od technické 

stránky věci po psychologické aspekty až po právní normy.  

 

JANEČKOVÁ, Eva, BARTÍK, Václav. Kamerové systémy v praxi – Právní režim 

z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti. PRAHA: Linde Praha, 2011, 

240s, ISBN 978-80-7201-850-5. 

 

 Publikace zaměřená na právní stránku nasazení kamerových systému. Cílem této 

publikace je komplexní pohled na právní stránku provozování kamerového systému 

v rámci využití v jednotlivých oblastech jak veřejného tak soukromého práva. Popisuje 

povinnosti a práva provozovatelů kamerových systému. 

 

LUDĚK, Lukáš a kolektiv, Bezpečnostní technologie, systémy a management II., 

ZLÍN, VeRBuM, 2012, 387s, ISBN 978-80-87500-19-4. 
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Literatura se věnuje zejména kamerovým systémům, informacím a novým trendům 

v oblasti převážně již IP kamer, řízením rizik v bezpečnostním inženýrství, bezpečnostním 

managementem, zabezpečovací technikou pro osobní bezpečnost a ochranu majetku. 

KŘEČEK, Stanislav a kolektiv, Příručka zabezpečovací techniky, 2. vydání, Cricetus, 

2003, 350s, ISBN 80-902938-2-4. 

 

Literatura se svým obsahem, v jednotlivých kapitolách převážně zaměřuje na 

systémy průmyslové televize, elektrickou požární a elektronickou zabezpečovací 

signalizaci. V kapitole systému průmyslové televize jsem načerpal detailně teoretické 

základy samotné videotechniky od snímání obrazu, přenosu videosignálu, záznamu obrazu 

až po zřizování systému průmyslové televize. 

 

BRABEC, František, LATAL, Ivo, MUSIL, Rudolf, URAN, Miloš, VEJLUPEK, 

Tomáš, PILNÝ, Ivan, Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, 2001, Public History, 

PRAHA, ISBN 80-86445-04-06. 

 

Tato publikace se zabývá problematikou bezpečnosti prevenci kriminality. Dále jsou 

zde popsány bezpečnostní expertízy, ochrana majetku a osob a informace o městské 

a obecní policii.   

 

VEČERKA, K. a kol., Prevence kriminality v teorii praxi, MV ČR, odbor prevence 

kriminality, Praha, 1997, ISBN 80-85821-48-6.  
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3 Právní předpisy a technické normy související s kamerovými 

systémy 

 K tomu abychom mohli instalovat a následně provozovat kamerové systémy, musíme 

dodržovat příslušnou legislativu České republiky. Právní předpisy a normy musí být 

dodržovány i vzhledem k tomu, že při pořizování záznamů z kamerových systémů se jedná 

o určitý zásah do soukromí občanů a dotčení jejich práv.  

3. 1 Ústava České republiky  

 Ústava České republiky je nejvyšší právní předpis České republiky. Byla přijata 

Českou národní radou dne 16. prosince 1992 a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod 

č. 1/1993 Sb. Ústava je souborem ústavních zákonů a dokumentů ústavního významu. 

Ústava je tvořena preambulí a osmi hlavami [1].  

3. 2 Listina základních práv a svobod 

Součásti Ústavy České republiky je Listina základních práv a svobod, která byla 

vyhlášena ve Sbírce zákonů jako ústavní zákon České národní rady č. 2/1993 Sb., listina 

základních práv a svobod v platném znění [2]. Práva a svobody v ní obsaženy, jsou 

odvozeny z přirozeného práva, což znamená, že by nebyly vytvořeny zákonodárcem 

a tudíž je není možné zákonem zrušit nebo nad míru omezit. Tato práva jsou označována 

jako nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná.  

Podle článku 7 hlavy druhé listiny základních práv a svobod je nedotknutelnost 

osoby a jejího soukromí zaručena. Omezení může být v případech stanovených zákonem. 

Dalšími významnými články jsou článek 8 a článek 10 hlavy druhé listiny základních práv 

a svobod, zaručující osobní svobodu, právo na zachování lidské důstojnosti, dobré pověsti, 

právo na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného života a právo 

na ochranu před neoprávněným zveřejňováním, shromažďováním či jiným zneužíváním 

osobních údajů [2].  
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3. 3 Zákon o ochraně osobních údajů  

 Jedná se o zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, popisující nakládání s osobními 

údaji či jejich zneužití. Vzhledem k tomu, že bývá tento zákon často v rozporu s ostatními 

právními předpisy zabývající se kamerovými systémy je nutné na něj při instalaci 

a následném provozování brát zřetel [3]. 

3. 4 Zákon o obcích 

 S obecním majetkem musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 182/2000 Sb., 

v platném znění. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími 

zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat 

o zachování a rozvoj svého majetku a zároveň jej musí chránit před poškozením, 

odcizením, zničením či zneužitím [4]. 

3. 5 Zákon o obecní policii 

 Dalším právním předpisem je zákon č. 553/1991 Sb., v platném znění, zabývající se 

problematikou kamerových systémů je zákon o obecní policii (dále jen ZoOP). Jedná se 

o orgán obce, který je zřizován a rušen zastupitelstvem obce. Účelem zřízení je 

zabezpečení veřejného pořádku v obci. V souladu s § 24 b) odst. 1 může obecní policie 

pořizovat zvukové a obrazové záznamy z veřejně přístupných míst v rámci zajišťování 

bezpečnosti v obci [5].  

3. 6 Zákon o Policii České republiky 

 Tak jako v předchozím zákoně, může policie pro plnění jejich úkolů, pořizovat 

obrazové, zvukové či jiné záznamy osob, které se nacházejí na místě veřejně přístupném 

a v souladu se zákonem č.  273/2008 Sb., v platném znění. Policie je oprávněna 

zpracovávat osobní údaje v souladu se zákony v rámci plnění úkolů. Zároveň je dána 

povinnost tyto zjištěné údaje zabezpečit proti zneužití či jinému neoprávněnému 

zpracování [6]. 
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3. 7 Občanský zákoník 

 Zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění zachycuje jakýmkoli způsobem podobu 

člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho 

svolením a v souladu s tímto zákonem. V § 86 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění se 

uvádí, že pokud není zákonný důvod, nesmí nikdo zasáhnout do soukromí jiného. Bez 

souhlasu člověka není možné sledovat jeho soukromý život, nelze pořizovat zvukové ani 

obrazové záznamy. Výjimkou jsou případy, kdy se zvukové a obrazové záznamy pořizují 

a používají na základě zákona pro úřední účely, anebo pro vědecké či umělecké účely [7].  

3. 8 Norma ČSN EN 50 132 

 Při zpracování návrhů kamerových systémů můžeme vycházet z doporučení 

evropské normy a to především z nejvýznamnější části 7 – Pokyny pro aplikaci normy 

ČSN EN 50-132 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích.  

 Jedná se o doporučení při volbě, plánování a následné instalaci systémů, zahrnující 

např. kamery s monitory či další pomocná a řídící zařízení nutná pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Tato norma také pomáhá projektantům a uživatelům při volbě 

optimální varianty návrhů systémů [8].  

Norma je rozdělena do sedmi částí:   

 ČSN EN 50132-1 - Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

 ČSN EN 50132-5 – Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 5: Přenos videosignálu  

 ČSN EN 50132-5-1 - Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 5-1: Video přenosy - obecné provozní požadavky 

 ČSN EN 50132-5-2 - Poplachové systémy – CCTV dohledové systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 5-2: IP video přenosové protokoly  

 ČSN EN 50132-5-3 - Poplachové systémy – CCTV dohledové systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 5-3: Video přenosy – Analogový a digitální video 

přenos  
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 ČSN EN 50132-7 - Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace 

3. 9 Kamerové systémy pro zpracování osobních údajů 

 Výše uvedené právní předpisy [1] - [7] a technické normy [8] jsou určitými pravidly 

pro provoz kamerových systémů se záznamem. Důležitým hlediskem je zda, kamerový 

systém je provozován soukromým subjektem anebo orgánem veřejné správy V tomto 

případě se jedná o obecní a státní policii. Provoz a následná instalace kamerových systémů 

musí být v souladu s uvedenými právními předpisy.  

 Subjekt provozující kamerový systém musí dodržovat práva a povinnosti vymezené 

příslušným právním předpisem [3]. 

 Stanovení účelu, pro nějž se osobní údaj zpracovává, 

 Stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů, 

 Stanovení doby, po kterou se budou osobní údaje uchovávat, 

 Informační povinnost, 

 Přístup subjektu k informacím, 

 Ochrana záznamů o osobních údajích, 

 Oznamovací povinnost ÚOOÚ. 

 

Subjekt provozující kamerový systém může zpracovávat osobní údaje jen v případech, 

stanovených zákonem:  

 Pokud je osobní údaj důležitým pro plnění úkolů, které jsou uloženy zákonem 

(např. použití záznamu obecnou policii nebo policií České republiky a to v mezích 

zákonů). 

 Pokud je dán souhlas daného subjektu se zpracováním osobních údajů. 

 Pokud je využito ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních 

údajů, kterým je stanoveno, souhlas subjektu není nutný, je-li to nezbytné pro 

ochranu práv a právem chráněných zájmů subjektu provozující kamerový systém 
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nebo jiné dotčené osoby. Toto zpracování nemůže být v rozporu s právem 

subjektu na ochranu osobního či soukromého života [3]. 

 Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) vydal několik stanovisek 

k problematice kamerových systémů v souladu s právními předpisy. K možnosti obcí 

provozovat kamerový systém se záznamem na veřejných prostranstvích je vydáno ÚOOÚ 

stanovisko č. 9/2012 z března 2012 (viz příloha 1) [9]. Toto stanovisko bylo vydáno jako 

reakce na dotazy týkající se provozování kamerových systémů v praxi v jednotlivých 

obcích. ÚOOÚ v tomto stanovisku popsal problematiku provozování kamerových systémů 

se záznamem v obci dle příslušných právních předpisů. ÚOOÚ dospěl k závěru, že 

používání kamerových systémů se záznamem v obci je v nesouladu s článkem 10 odst. 3 

Listiny základních práv a svobod [2], neboť lze vyvodit porušení práva na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním osobních údajů. Jakékoliv zpracování osobních údajů, 

pořízených kamerovým systémem umístěných na veřejném prostranství, provozovaným 

subjektem, jenž není ze zákona zmocněn, a za účelem zajištění bezpečnosti občanů žijících 

v obci, je zásahem do soukromého a osobního života subjektů, pohybujících se ve 

sledovaném prostoru.  

 Návrhem kamerového systému pro zajištění bezpečnosti subjektů, nesmí být 

zasahováno do práv a svobod subjektů. Kamerový systém může být zřízen na veřejně 

nepřístupných místech pro vlastní potřebu a jen se souhlasem subjektu nebo v souladu 

s ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů. Vzhledem k výše 

uvedenému je nutno zvážit, zda nevyužít jiná zařízení k zajištění bezpečnosti subjektů, 

jako instalace elektronických zabezpečovacích systémů anebo mechanických zábranných 

systémů. Následně přistoupit k analýze a n vyhodnocení využití těchto variantních řešení. 

Jestliže jsou tato řešení nedostačující, lze přistoupit k návrhu na zřízení kamerového 

systému se záznamem. 
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4 Kamerový systém a jeho využití 

 V dnešní době se kamerové systémy využívají v mnoha oblastech, většinou pro 

zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Základní činností je monitorování 

vybraných míst, pořizování zvukových a obrazových záznamů, které jsou vyhodnoceny 

a uchovávány. Kamerové systémy jsou realizovány jak v soukromé sféře, tak i ve sféře 

veřejné správy. V této kapitole se zaměříme především na sféru veřejné správy.  

Kamerový systém slouží především k těmto účelům:  

 ochraně obyvatel, 

 ochraně majetku, 

 ochraně veřejného zájmu, 

 odhalování, ochraně a postihu trestné činnosti, 

 sběru důkazů, 

 jiným legitimním zájmům. 

4. 1  Využití kamerového systému v soukromé sféře 

 Kamerové systémy v soukromé sféře jsou využívány především pro zajištění ochrany 

majetku a osob v souladu s právními předpisy. Kamerové systému bývají často využívány 

i pro zefektivnění práce na pracovištích V současné době jsou kamerové systémy cenově 

dostupnější oproti minulým let. Z tohoto důvodu, jsou využívány v kombinaci s ostatními 

elektronickými zabezpečovacími systémy nebo mechanickými zábrannými systémy. 

Vzhledem k využití průmyslové televize (dále jen CCTV) je možné monitorovat kterékoliv 

pracoviště a přenášet záznamy do monitorovacího střediska. 

Kamerový systém je využíván: 

 k dohledu při vstupu a odchodu do práce jak u osob tak automobilů, 

 k pozorování a ochraně parkoviště, 

 k ochraně areálu vč. skladovacích prostor, 

 k zvýšení produktivity práce. 



10 

 

4. 2 Kamerový systém provozován obcí 

 Kamerový systém je provozován obcí, resp. obecní policií. Obecní policie je  orgán 

obce, který je zřizován a rušen zastupitelstvem obce. Účelem zřízení obecní policie je 

zabezpečení veřejného pořádku v obci, prevence kriminality v obci a odhalování přestupků 

a správních deliktů. Dohlíží také na dodržování pravidel občanského soužití, obecně 

závazných vyhlášek a nařízení obce, a dodržování bezpečnosti při provozu na pozemních 

komunikacích v souladu s § 24 b) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii [5].  

4. 3 Kamerový systém provozován Policií České republiky  

 Kamerové systémy jsou používány obdobně jako u obecní policie. Rozdílem je, že 

PČR má kamerové systémy umístěny na rychlostních komunikacích a objektech ve správě 

České republiky. Kamerové systémy se využívají k identifikaci pachatelů, pohřešovaných 

osob, k hledání kradených věcí či automobilů, přestupků na pozemních komunikacích 

a k zaznamenání dopravních nehod. V  některých případech je možné dle dané situace a za 

pomocí dalších subjektů ovládat světelné signalizační zařízení v křižovatkách. Policie 

může pro plnění jejich úkolů, pořizovat obrazové, zvukové či jiné záznamy osob, které se 

nacházejí na místě veřejně přístupném v souladu s § 62 zákona č.  273/2008 Sb., v platném 

znění [6].  

4. 4 Městský kamerový dohlížecí systém 

 Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) je provozován městem či 

obci, tedy jimi zřízenou městskou či obecní policii. Mezi hlavní využití patří dohlížení 

vybraných lokalit s velkým hromaděním návštěvníků a snížení trestné činnosti v daných 

lokalitách. Jedná se o místa, jako jsou např. frekventované ulice, náměstí, dopravní uzly, 

nákupní centra, parky, hřiště, nádraží, školy, úřady či jiná odlehlá místa, kde hrozí pohyb 

nebezpečných osob. Městský kamerový dohlížecí systém se instaluje za účelem 

předcházení trestné nebo přestupkové činnosti. Využitím MKDS dochází ke snížení 

kriminality v dané lokalitě, avšak za předpokladu, že se stane MKDS součástí strategie 

prevence kriminality. Kamerovým monitoringem dochází ke snižování kriminality, ale 

také zvyšuje pocit bezpečí občanů a podílí se na vytvoření bezpečné lokality. Tím vzrůstá 

důvěra občanů v PČR. Mimo základní funkci, kterou je dohlížení na bezpečností situaci 

v konkrétním místě, plní i funkci preventivní a to k odstrašování potenciálních pachatelů. 
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Tyto kamerové dohlížecí systémy jsou využívány integrovaných záchranným systémem 

(dále jen IZS). MKDS může být zařazen i do městského geografického informačního 

systému (dále jen GIS), který je nápomocen obecní i městské policii.  

 Před zahájením přípravy projektu MKDS je potřeba posoudit, zda je kamerové 

bezpečnostní opatření vhodné a v obci využitelné. Je potřeba identifikovat možné druhy 

rizik a jejich následná řešení. Následně se provádí a vyhodnocují bezpečnostní a hodnotové 

analýzy. Bezpečnostní analýza se zabývá nejzávažnějšími bezpečnostními problémy 

v obci, která poukáže na předměty zájmu a možné cíle útoků pachatelů, následně naznačí, 

kdo může být potencionálním pachatelem a kdo jeho obětí. Míru pravděpodobnosti vzniku 

škod na zdraví osob či škod na majetku a na jakou míru je možné snížit pravděpodobnost 

vzniku těchto škod, dokáže hodnotová analýza. 

Výsledkem těchto dvou analýz je určení rizik pro danou lokalitu a prostředkem jak 

daná rizika minimalizovat na přijatelnou úroveň. Zda je MKDS tím správným prostředkem 

je nutno splnit další kroky. Níže jsou uvedeny kroky pro zhodnocení přiměřenosti a 

využitelnosti městského kamerového dohlížecího systému [14][15]. 

 Výběr týmu – je nutné, aby vytvořený tým byl složen ze subjektů všech zájmových 

skupin, podílejících se na rozhodování o případném vybudování MKDS. Jedná se 

především o zástupce samospráv krajů, měst a obcí, zástupce příslušných 

stavebních úřadů, zástupce organizací, které se podílejí na prevenci kriminality, 

příslušníky PČR, příslušníky obecní policie a zástupce soukromých bezpečnostních 

služeb (dále jen SBS). 

 Identifikace vzniklých situací – jedná se o identifikaci situací, které se vztahují 

k prevenci kriminality a bezpečnosti. Těmito situacemi, jsou např. odcizení 

motorových vozidel, krádeže věci z motorových vozidel, vloupání do obydlí, 

soukromých chat a chalup, násilné činy, výtržnictví, opilství a jiné, které vznikly 

v daném městě či obci. Tyto situace je možné zjistit ze statistik PČR.  

 Identifikace řešení – jedná se o způsob řešení vzniklých situací. Výsledkem 

identifikace by měl být definován účel a cíl využití MKDS. Pokud nebude jasně 

vymezen cíl využití MKDS, může nastat stav, kdy instalovaný kamerový systém 

v daném místě a za určitých podmínek může mít sníženou účinnost.  
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 Volba nejvhodnějšího řešení – jde o zvážení situace a posouzení, zda MKDS je 

nejvhodnějším řešením.  

4.4.1 Kamerový dohlížecí systém města Ostravy  

 Městská policie Ostrava využívá řadu technických prostředků, v rámci plnění služby 

zajišťující bezpečnost osob, ochranu majetku a zabezpečení veřejného pořádku. 

V současné době disponuje městská policie Ostravy 183 kamer obsluhovaných na 9 

stanovištích. Strážníci, obsluhující jednotlivá kamerová stanoviště nepřetržitě sledují 

a vyhodnocují záběry na monitorech Městský kamerový monitorovací systém je používán 

městskou policii Ostrava již několik let. Tento systém pružně a efektivně reaguje na 

zjištěná protiprávní jednání a v některých případech nahrazuje také absenci svědků. 

Významně přispívá i k prevenci kriminality či jiného protiprávního jednání [10]. 

4.4.2  Městský integrovaný kamerový systém města Ostravy  

 Společnost Ova.net, a.s. je městskou společnosti a provozuje městský integrovaný 

kamerový systém Statutárního města Ostravy (dále jen SMO) v rozsahu cca 400 kamer, 

které jsou umístěny ve vybraných rizikových místech po celé Ostravě. Jedná se 

o křižovatky, veřejná prostranství, kde plní úlohu při ochraně bezpečnosti osob a majetku. 

Kamerové systémy jsou jednou z nejdynamičtějších se rozvíjejících oblastí zabezpečovací 

techniky. V datovém centru je zajišťován přenos či archivace záznamu. Kamerové systémy 

jsou provozovány pomocí bezdrátových rádiových spojů a to v rámci vlastní optické sítě, 

jejichž součástí jsou i přenosové trasy využívané městským integrovaným kamerovým 

systémem (dále jen MIKS) [11]. 
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Obrázek 1: Dopravní situace na ulici 28. října/Mariánskohorská [11] 
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5 Prevence kriminality v České republice  

 Prevence kriminality je standardní součást práce všech podstatných subjektů. Cílem 

prevence kriminality je eliminace sociálně patologických jevů, snížení míry a závažnosti 

trestní činnosti a zvýšení pocitu bezpečí občanů. Prevence kriminality je jistým způsobem 

legislativně ukotvena v právním řádu ČR. Prevence kriminality využívá aktivity vytvořené 

státními, veřejnoprávními či soukromoprávními subjekty. Preventivní opatření musí být 

vždy podmíněna součinností veškerých zainteresovaných subjektů [12]. 

5. 1 Prevence kriminality a její rozdělení  

Strukturu prevence kriminality lze rozdělit dle jednotlivých objektů a to na prevenci: 

 sociální – která se zabývá prvotními příčinami vedoucí ke kriminálnímu chování. 

Sociální prevence se snaží o identifikaci rizikových faktorů (především u dětí 

a mladých lidí), a následné vytvoření faktorů ochranných v procesu socializace 

jedince. Prostřednictvím socializace pomáhá strategie sociální prevence mladým 

lidem odolávat negativním vlivům ze strany vrstevníků a jejich okolí a odmítat 

delikventní a asociální chování.  

 situační – oproti sociální prevenci se situační prevence nezabývá pachatelem, ale 

pomocí režimové, fyzické a technické ochrany se snaží o minimalizaci možností 

spáchat trestný čin. Za použití adekvátního výběru opatření, finančních 

a personálních prostředků je situační prevence velmi úspěšná.      

 viktimnosti a pomoci obětem trestných činů – obsahuje prvky situační a sociální 

prevence. Tato prevence se zakládá na konceptech bezpečného chování. Jde 

o zdravotní, psychologické a právní poradenství a propagaci technických možností 

ochrany před trestnou činností [13]. 

 Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární 

prevenci.  

Prevenci lze uskutečňovat ve 3 základních stupních:  
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 primární úroveň – říká, nám jak se má občan chovat, aby se nestal obětí trestného 

činu. Používá k tomu např. policejní přednášky ve školách, upozorňuje nájemníky 

o zamykání vchodových dveří do domu, různé mediální kampaně. 

 sekundární úroveň – se zabývá skupinou osob, jejichž povolání je rizikovější 

a tudíž se častěji mohou stát obětí trestného činu. Jedná se např. o obsluhu 

čerpacích stanic, řidičů dopravy, pracovníků nočních podniků a bezpečnostních 

složek. 

 terciární úroveň – jedná se pomoc obětem, které se staly obětí trestného činu nebo 

se mohou stát opakovanou obětí trestného činu. Pomoc se poskytuje 

prostřednictvím psychologického a právního poradenství [13]. 

V ČR je prevence kriminality seskupována do třech úrovní a to na úroveň: 

 meziresortní – spočívá ve vytváření preventivní politiky vlády ve vztahu k obecné 

kriminalitě a koordinace preventivních činností jednotlivých resortů, které jsou 

zastoupený v Republikovém výboru pro prevenci kriminality a podněcování 

nových aktivit. Situační prevenci kriminality se věnuje Poradní sbor pro situační 

prevenci kriminality. 

 resortní – programy prevence kriminality vycházejí z působnosti jednotlivých 

ministerstev, obohacují jejich běžné činnosti o nové prvky a přístupy a ovlivňují 

tvorbu příslušné legislativy. 

 místní – do níž jsou zapojeny orgány veřejné správy, policie, nevládní organizace 

a další instituce působící v daných obcích. Podstatou systému prevence kriminality 

na místní úrovni je optimální rozložení působnosti v oblastech prevence sociální 

a situační, s ohledem na místní situaci, potřeby a možnosti [14]. 

Grafické zobrazení Systému koordinace prevence kriminality v ČR je uveden v obrázku 2. 

 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/rvppk-republikovy-vybor-pro-prevenci-kriminality.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-poradni-sbor-pro-situacni-prevenci-kriminality.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-poradni-sbor-pro-situacni-prevenci-kriminality.aspx
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Obrázek 2: Systém koordinace prevence kriminality v ČR [14]  

5. 2 Prevence kriminality z oblasti místní úrovně  

 Prevence kriminality z oblasti místní úrovně je základem systému prevence 

kriminality. Zabývá se mimo jiné i rizikovou skupinou jedinců, sociálními skupinami 
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a oběťmi trestných činů. Hlavní odpovědnost za přípravu a realizací nesou samosprávy 

měst a obcí s tím, že Policie ČR plní funkci konzultační a Republikový výbor pro prevenci 

kriminality (RVPPK), respektive Ministerstvo vnitra odpovídá za tvorbu metodických 

pokynů. Podkladem pro vyhotovení preventivního programu samosprávy města či obce je 

analýza bezpečnostní situace. Jedná se o rozklad kriminálních statistik, průzkum aktivit 

orgánů státní správy, samosprávy, policie a dalších souvisejících institucí. V souvislosti 

s metodickými pokyny, lze vyhotovit koncepci prevence kriminality. Takto navržený 

komplexní materiál je předložen ke schválení orgánům města či obce. Od roku 1996 jsou 

Ministerstvem vnitra ČR vyhlašovány Programy prevence kriminality na místní úrovni, do 

které se mohou přihlásit města a obce, mající problém v dané oblasti, a to předložením 

projektu [15]. 

Cíle programu prevence kriminality jsou: 

 snížit závažnost trestné činnosti, zvýšit pocit bezpečí u občanů, 

 u daných skupin snížit případy delikventní činnosti, 

 zajištění koordinovaného systému prevence kriminality, 

 zajištění spolupráce jednotlivých měst či obci, Policie ČR a dalších 

zainteresovaných subjektů. 

5. 3 Prevence kriminality v Moravskoslezském kraji  

 Ke spojení v městský obvod Radvanice a Bartovice došlo obecním zřízením a to 

dnem komunálních voleb dne 10.12.1990. Jedná se o část města Ostravy, která se nachází 

v Moravskoslezském kraji. Moravskoslezský kraj je nejvýchodnějším krajem v České 

republice o rozloze 5 421 km
2
. Skládá se ze šesti okresů – Karviná, Frýdek – Místek, 

Ostrava-město, Opava, Bruntál a Nový Jičín, dělící se na správní obvody obcí s rozšířenou 

působností a správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. Na území tohoto kraje je 

300 obcí. Moravskoslezský kraj se vzhledem k vysokému počtu evidovaných trestných 

činností za rok 2013 činí 42 853 a řadí se na druhé místo ze všech ostatních krajů. Na 

prvním místě je hlavní město Praha, které eviduje celkový počet trestných činnosti 82 005 

[16]. K negativním socio-demografickým činitelům patří vysoká míra nezaměstnanosti. 

Dalšími faktory ovlivňující oblast prevenci kriminality, jsou vysoký počet osob závislých 

http://www.mvcr.cz/clanek/rvppk-republikovy-vybor-pro-prevenci-kriminality.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/rvppk-republikovy-vybor-pro-prevenci-kriminality.aspx
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na pobírání sociálních dávek a osoby závislé na drogách. V tabulce 1 se uvádí celková 

kriminalita v ČR za rok 2013. 

 

Tabulka 1: Celková kriminalita v ČR za rok 2013 [16]  

  KRAJ  

Zjištění trestní 

činy 

Objasnění trestné 

činy 

POČET  INDEX POČET  % 

1 KŘP HL. M. PRAHY 82005 651 17754 22 

2 KŘP Jihomoravského Kraje 29811 256.1 11625 39 

3 KŘP Jihočeského Kraje 15020 236.3 8023 53 

4 KŘP Karlovarského Kraje 8198 270 5611 68 

5 KŘP Kraje Vysočina 8761 171.1 4641 53 

6 KŘP Královéhradeckého Kraje 10787 194.7 5526 51 

7 KŘP Libereckého Kraje 13963 318.9 6195 44 

8 KŘP Moravskoslezského Kraje 42853 335.8 17111 40 

9 KŘP Olomouckého Kraje 14768 231.2 7097 48 

10 KŘP Pardubického Kraje 9092 171 4805 53 

11 KŘP Plzeňského Kraje 13713 235.8 7384 54 

12 KŘP Středočeského Kraje 37350 286.9 14036 38 

13 KŘP Zlínského Kraje 9197 155.9 4997 54 

14 KŘP Ústeckého Kraje 29848 360.3 14376 48 

 

 Město Ostrava je jedním z okresů Moravskoslezského kraje, kde se Městská policie 

potýká s vysokým výskytem trestné činnosti. Vzhledem k četné sídlištní zástavbě, zástavbě 

nákupních středisek a center, zábavních podniků dochází ke spáchání trestných činů. 

Bezpečnostní situace v Ostravě je možno porovnat s ostatními městy v celé ČR v letech 

2011-2013. Z následující tabulky 2 lze vyvodit, že v roce 2012 došlo k mírnému poklesu 

celkové kriminality, ale zároveň došlo ke zvýšení celkové počtu objasněných trestných 

činů. V roce 2013 došlo k mírnému nárůstu zjištěných trestných činů a zároveň také ke 

zvýšení počtu objasněných případů trestných činů oproti roku 2012. V tabulce 2 je 

uvedeno srovnání trestných činů na území měst v letech 2011-2013. 

 

http://www.mapakriminality.cz/
http://www.mapakriminality.cz/
http://www.mapakriminality.cz/
http://www.mapakriminality.cz/
http://www.mapakriminality.cz/
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Tabulka 2: Srovnání trestné činnosti na území měst v letech 2011-2013 [17] 

Kriminalita za rok 2011 Plzeň Brno Ostrava Praha 

Zjištěné trestné činy 6146 15476 18242 74122 

Objasněné trestné činy 2467 4590 4602 15584 

% 40,14% 29,66% 25,23% 21,02% 

Kriminalita za rok 2012 Plzeň Brno Ostrava Praha 

Zjištěné trestné činy 5827 15424 16765 72345 

Objasněné trestné činy 2584 4689 4656 15964 

% 44,30% 30,40% 27,80% 22,10% 

Kriminalita za rok 2013 Plzeň Brno Ostrava Praha 

Zjištěné trestné činy 6362 15560 17630 82005 

Objasněné trestné činy 2621 5063 5652 17754 

% 41,20% 32,54% 32,06% 21,65% 

 

 Prevence kriminality se na území Ostravy řídí Plánem prevence kriminality 

statutárního města Ostravy na léta 2012-2014. Jde o souhrn aktivit, které slouží ke snížení, 

odstranění příčin kriminality. Snaží se předcházet kriminalitě, snížit výskyt trestných činů, 

snižovat patologické jevy, zvýšení pocitu bezpečí občanů, omezovat příležitosti ke 

spáchání trestných činů, zvýšit možnost dopadení pachatele, pravidelné poradenství či 

informování občanů o ochraně před trestnými činy. Předmětný plán obsahuje bezpečnostní 

analýzu, sociálně demografickou analýzu, analýzu institucionální a dále stanoví priority 

v oblasti prevence kriminality a návrhy řešení k dosažení stanovených cílů. Policie ČR 

Ostrava zaznamenává od roku 2006 zvýšený nárůst trestné činnosti majetkového povahy. 

Pro srovnání byly využity statistické přehledy kriminality v letech 2011 až 2013 v Ostravě 

[17]. viz graf 1. 
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Graf 1: Celková kriminalita v Ostravě v letech 2011-2013 [17] 

 

 Celková kriminalita je složena z několika jednotlivých odvětví. V rámci těchto 

odvětví se používají kamerové systémy, které pomáhají k dopadení pachatelů či odhalení 

trestných činů. Odvětvími jsou např. násilné činy, mravní činy, hospodářské činy, vojenské 

činy. U hospodářských činů je omezení použití kamerových systémů. Následující graf 

ukazuje rozdělení jednotlivých odvětví v Ostravě v roce 2013. V Ostravě se během roku 

2013 zaznamenalo celkem 17630 případů trestného činu a z toho bylo celkem 12825 

majetkových činů, tedy 72,75% z celkové kriminality v Ostravě v roce 2013 viz graf 2.  

 

Graf 2: Kriminalita v Ostravě v roce 2013 [17] 
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 Následující graf 3 znázorňuje celkovou majetkovou kriminalitu v Ostravě v letech 

2011-2013 [17]. 

 

Graf 3: Majetkové činy celkem v Ostravě v letech 2011-2013 [17] 

 Dalším odvětvím s velkým počet případů jsou krádeže, vloupání do restauračních 

zařízení, obchodů, bytů, rodinných domů, chalup či chat. Graf 4 znázorňuje Vloupání 

v Ostravě v letech 2011-2013 [17]. 

 

 

Graf 4: Vloupání v Ostravě v letech 2011-2013 [17] 
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 Ostrava je z hlediska Městské policie rozdělena do čtyř oblastí a rozčleněna na 205 

okrsků. Městská policie Ostrava zajišťuje i některá pracoviště, která nepřímo spadají pod 

její výkon služby. Výkon služby je zajišťován strážníky (okrskáři) městské polici, 

provádějící výkon služby ve svých okrscích. V případě potřeby jsou povoláni strážníci 

operativního oddílu, kteří zajišťují výkon služby na území celého města Ostravy. 

Pracoviště, která nespadají pod přímý výkon služby městské policie jsou např. pracoviště 

zelené linky a tísňového volání, pracoviště útulku a odchytu, která jsou díky strážníkům 

zabezpečována. Městský obvod Radvanice a Bartovice mimo jiné spadá do oblasti Slezská 

Ostrava. Strážníci se v této oblasti zaměřují při výkonu služby na eliminaci krádeží 

kovového materiálu, vloupáním do motorových vozidel, rodinných domů či zahradních 

chat. Strážnící v  oblasti spolupracují s mysliveckými svazy a lesní oblastní správou.  
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6 Komponenty kamerového systému  

 Kamerový systém slouží k ochraně majetku, sledování prostoru, zobrazení 

kamerových záběrů a archivaci zajištěných kamerových záběrů. Kamerový systém neboli 

CCTV (pochází z angl. Closed Circuit Television, v překladu znamená uzavřený televizní 

okruh). Obraz CCTV je určen tomu, kdo je napojen do CCTV okruhu, oproti veřejnému 

televiznímu vysílání. Obraz je určen pro každého, kdo vlastní televizor. Můžeme se také 

setkat s označením průmyslové kamery nebo průmyslová televize, neboť pojem 

průmyslový, vyjadřuje jejich prvotní použití. Jde o systém, který je ideálním doplňkem 

k elektrickému zabezpečení firem, domácnosti nebo jako samostatný prvek pro vnitřní 

a vnější ochranu svého majetku. Mezi přednosti těchto kamerových systémů patří 

dlouhodobý bezporuchový provoz, kvalitní výrobní technologie a vysoká technická úroveň 

zařízení. 

V následujících podkapitolách si popíšeme základní části kamery.  

6.1 Kamery 

 Kamera se dělí na část snímací, zobrazovací a vyhodnocovací. Nejdůležitějším 

prvkem kamery je snímací senzor umístěn za objektivem pro záznam obrazu. Snímací 

senzor převede dopadající fotony do elektrické podoby. Elektronická část 

s mikroprocesorem poté zajistí digitalizaci informací ze snímače, jejich kompresi a uložení 

na předem dané médium, případně přenos kanálem na vzdálené záznamové zařízení [18]. 

 Jedná se o nejdůležitější komponent kamerového systému. Hlavní úlohou kamery je 

snímání dané lokality ve svém zorném poli a jeho přenos do zobrazovacího zařízení.  

Klasická CCTV kamera se skládá: 

 Objektiv – shromažďující světlo ze scény, 

 Obrazový snímač – přenos tohoto světla do elektrického signálu, 

 Signálový procesor – optimalizuje a zpracování elektrický signál, 

 Obvod regulace výkonu – přizpůsobuje napětí požadavkům kamerového obvodu. 
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Na obrázku 3 jsou zobrazeny hlavní komponenty CCTV kamery [18]. 

 

Obrázek 3: Hlavní komponenty CCTV kamery [18] 

6.1.1 Druhy kamer 

Kamery se dělí podle různých kritérií. 

Prvotním kritériem je volba prostředí, do kterého bude kamera instalována.  

 Kamery pro vnitřní prostory – tyto kamery se používají v interiérech objektů. 

Kamery jsou konstruovány co nejmenší, z důvodu umístění do vzhledu daného 

interiéru. I přes malý rozměr kamer se jedná o kamery, které jsou schopny zajistit 

obraz v kvalitním rozlišení. Tyto kamery lze používat i v noci za pomocí 

automatického přepínaní na noční režim nebo za použití infra přísvitu. Používají se 

pro monitorování např. skladů, kanceláři a obchodů.  

 Kamery pro venkovní prostory – podobají se kamerám vnitřním a pracují na 

stejném principu. Rozdíl je v použití krytu, který chrání kameru proti klimatickým 

podmínkám. Dále jsou vybaveny vlastním vyhříváním a také ventilací, zajišťující 

ochranu před vlhkosti [19]. 

Kamery se dále dělí podle zpracování obrazového signálu: 
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 Analogové kamery – stále patří mezi nejpoužívanější CCTV kamery, které se 

používají v různých aplikacích. K dispozici jsou jak černobílé tak i barevné 

provedení. Snímací čipy daných rozměrů umožňují těmto analogovým kamerám 

dosažení nejrůznějších citlivostí. U těchto analogových kamer je omezení 

spočívající ve velikosti snímku. Formát snímku je max. 704 x 576 obrazových 

části.  

 Digitální IP kamery – již podle názvu jde o kamery, které přenášejí záznam vlastní 

IP adresou. Využívají Internet protokol (dále jen IP), tzn., připojením k internetu je 

možné sledovat obraz z vybrané kamery. Za pomoci web serverů je možno připojit 

analogové kamery do sítě IP [19]. 

Podle konstrukčního provedení:  

 Standardní kamery – tyto kamery jsou krabicové tvaru a jsou bez objektivu. Při 

volbě objektivu, je důležitým kritériem, prostředí, do kterého bude kamera 

instalována. Připojovací konektory a spínače jsou umísťovány v zadní části 

kamery. Tyto kamery jsou většinou určeny pro vnitřní prostředí, a v případě, že by 

byly použity do prostředí venkovního je nutno kameru opatřit krytem zajišťující 

ochranu před klimatickými podmínkami [19]. Na obrázku 4 je uvedeno standardní 

provedení kamery [21][1]. 

 

 

 

Obrázek 4: Standardní provedení kamery [21] 
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 Kompaktní kamery – jsou dodávány jako komplet a tudíž není možní měnit jejich 

parametry. Vzhledem k výše uvedenému je nutno, před pořízením takovéto kamery 

si dobře rozmyslet do jakého prostředí a pro jaký účel bude kamery použita. Tedy 

i použití kamery v noci [19]. Na obrázku 5 je zobrazeno kompaktní provedení 

kamery [21]. 

 

Obrázek 5: Kompaktní provedení kamery [21] 

 

 Dome kamery – někdy jsou označovány jako stropní kamery a jsou dodávány 

v kopulovitém krytu pro použití do stropů či na stěny. Vzhledem ke kopulovitému 

krytu není možné určit jakým směrem je kamera namířena. Kryty mohou být 

provedeny se zesílenou konstrukci krytu tzv. antivandal a toto provedení je schopno 

odolat i útoku kovovou tyčí [19]. Na obrázku 6 je zobrazení Dome provedení 

kamery [21]. 

 

Obrázek 6: Dome provedení kamery [21] 
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 Otočné kamery – jde o nejuniverzálnější kamery. Také označovány jako Pan Tilt 

Zoom kamery (dále jen PTZ kamery), kde slovo „Pan“ znamená pohyb doprava 

a doleva, „Tilt je pohyb nahoru a dolů a „Zoom“ je přiblížení či oddálení. Za 

pomocí softwaru je možno s těmito kamery otáčet až o 360° a zajistit pohled přímo 

pod kameru. Do těchto kamer je možné uložit prepozice, které umožní natáčení 

daného místa automaticky. Tyto kamery se používají jak pro vnitřní tak i venkovní 

prostory [19]. Na obrázku 7 je zobrazeno otočné provedení kamery [22]. 

 

Obrázek 7: Otočné provedení kamery [22] 

 

 Bezdrátové kamery – se používají v místech se složitou možností vedení kabeláže 

anebo pro mobilní kamerové systémy. Vzhledem k tomu, že tyto kamery 

nepotřebují kabeláž, je problematičtější přenos signálu a tedy i dosah [19]. Na 

obrázku 8 je zobrazeno bezdrátové provedení kamery [22]. 
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Obrázek 8: Bezdrátové provedení kamery [22] 

 

 Deskové kamery – jsou konstrukčně menší a jsou používány pro zabudování do 

různých částí nábytku či částí zařízení [19]. Na obrázku 9 je zobrazeno deskové 

provedení kamery [23]. 

 

Obrázek 9: Deskové provedení kamery [23] 

 

 Speciální skryté kamery – jedná se o miniaturní kamery, které jsou již zabudované, 

např. detektory EZS, brýle, zapalovače, psacím peru, klíčenkách, hodinkách či 

hodinách [19]. Na obrázku 10 je zobrazena skrytá kamera v kouřovém čidle [22]. 
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Obrázek 10: Skrytá kamera v kouřovém čidle [22] 

6.1.2 Technické parametry kamer  

 V současné době kamery využívají snímací čip Charge Coupled Divice (dále jen 

CCD) v barevném či černobílém provedení. Důležitými parametry při výběru kamery jsou 

rozlišení, citlivost, výběr objektivu, přenos videosignálu a výběr záznamového zařízení.  

 Rozlišovací schopnost – jedná se o základní parametr u kamery, udávající 

schopnost snímacího čipu. Při použití analogových kamer jde o rozlišení 704 x 576 

obrazových bodů, tedy omezení možnostmi obrazového formátu PAL. U IP kamer, 

které jsou digitální, je rozlišení omezeno jen možnostmi v použité technologii. Lze 

tedy říci čím lepší je u kamery rozlišení, tím bude kvalitnější detail. 

 Citlivost – udává za jakých světelných podmínek je čip kamery schopen snímat 

obraz. Každá kamera má svou hranici tzv., intenzita světla při, které je kamera 

schopna ještě snímat obraz. Jednotka světelné citlivosti je v Luxech (Lx).   

 Snímací čip – jde o polovodičový prvek, obsahující světlocitlivé body, označovány 

jako pixely. Velikost snímacího čipu, velikost a počet světlocitlivých buněk určují 

rozlišení kamery. U čipů se používají dvě technologie a těmi jsou CMOS a CCD. 

U technologie CCD je zaručen kvalitní obraz než u technologie CMOS, z tohoto 

důvodu jsou v praxi používaný především čipy s technologií CCD [19]. 

 Odstup signál/šum – každý elektrický obvod, který pracuje při teplotě vyšší, než je 

teplota absolutní nule, bude zdrojem šumového napětí. Poklesem světla se šumové 

napětí superponuje na užitečný signál a při zpracování signálu se projeví jako 

zrnitost či sníh na obrazovce. Odstup signál/šum je uváděn v decibelech (dále jen 

dB). U většiny kamer se dá považovat dostatečná kvalita obrazu nad 48dB. 
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 Napájení kamer – nám stanovuje výrobce. Nejčastěji se používá stejnosměrně 

napětí 12V nebo střídavé napětí 12V až 24V. Pro pěvně instalované kamery se 

používá napájení 230V.  

 Synchronizace – jedná se o způsob jakým lze u jednotlivých kamer zajistit 

synchronizaci signálu se signály jiných kamer, které jsou využívány v celkovém 

systému CCTV [18] [20].  

6.1.3 Příslušenství kamer 

 Jde o příslušenství, které kamery chrání před klimatickými podmínkami a k otáčení 

kamer na potřebné místo záběru [20]. 

Mezi příslušenství kamer lze zařadit: 

 Kamerové kryty – v systému CCTV jsou tyto kryty velmi důležité, z důvodu 

ochrany kamery před klimatickými podmínkami.  

 Polohovací hlavice – jde o elektromechanické zařízení, obsahující dva reverzibilní 

motory umožňující pohyb kamery.  

 Systémy dálkového ovládání – používá se v případech, kde není možné přímo 

specifikovat směr, vzdálenost objektu a velikost snímaného objektu [20]. 

6.2 Druhy objektivů 

 Objektiv je složen z několika čoček a dalších kompaktních částí, které jsou sestaveny 

v optické ose. Kompaktní části objektivu se během zoomování či ostření pohybují.  

Mezi hlavní parametry objektivu, na které je třeba se zaměřit, patří: 

 Ohnisková vzdálenost – je značena f (fokus) a uvádí se v milimetrech. Jedná 

se o imaginární vzdálenost za objektivem. Tato vzdálenost se měří od optického 

středu. Tento parametr ovlivňuje šířku a také úhel záběru. Lze říci, že čím kratší je 

ohnisková vzdálenost, tím je úhel záběru větší. U některých objektivů se může 

vzdálenost měnit. Zařízení, u kterých se může tato vzdálenost změnit, se nazývá 

transfokátor.  

 Světelnost – hodnota světelnosti je označována bezrozměrným clonovým číslem k. 

Tato hodnota vyjadřuje poměr ohniskové vzdálenosti k průměru vstupní pupily. Jde 
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o důležitý parametr objektivu, vyjadřující množství světla, tzn., využívá dopadající 

světlo a koncentruje ho do vytvářeného obrazu. Lze říci, že čím menší je 

bezrozměrné číslo k, tím je světelnost větší.  

 Clona – je mechanickým zařízením, řídící množství procházejícího světla 

objektivem a udává množství dopadajícího světla na fotocitlivý prvek. Clona 

ovlivňuje rozlišovací schopnost objektivu. Je možné ji nastavit ručně nebo 

motoricky. 

 Hloubka ostrosti – tento parametr ovlivňuje ostrost objektů, pořízených kamerou. 

Zvětšováním ohniskové vzdálenosti či snižováním clonového čísla dochází 

k poklesu hlouby ostrosti.  

 Uchycení objektivu – pro uchycení objektivu se používá dva typu uchycení, 

u kterých se používá stejný typ závitu. Typy uchycení se označují jako C a CS. 

Rozdíl je ve vzdálenosti mezi čočkou objektivu a plochou fotocitlivého prvku 

[18][20]. 

6.3 Zařízení pro přenos a zpracování videosignálu 

 Jedná se o přenos videosignálu, který je snímám kamerou k záznamovému zařízení. 

Přenos videosignálu můžeme řešit pomocí koaxiálního, optického, strukturovaného kabelu 

nebo bezdrátovým přenosem. Při zvolení z některého z druhu napojení je nutno brát zřetel 

na tom, kolik budeme mít napojených kamer, vzdálenost jednotlivých objektů, druh 

prostředí a také ekonomické hledisko. 

Pro přenos videosignálu je možné využití následujících možností: 

 Koaxiální kabel – je nejběžnější metodou přenosu analogového video signálu. 

Nejčastěji se používá 75Ω koaxiální kabel. Nevýhodou tohoto vedení je omezení 

vzdálenosti omezení přenosu vlivem úbytku signálu a tendence rušení okolním 

prostředím. Přenos videosignálu lze řešit na vzdálenost max. několika set metrů 

v opačném případě je zapotřebí použití dalších zesilovacích prvků. 

 Datový kroucený kabel – strukturovaná kabeláž – jedná se o přenos analogového 

videosignálu a nejčastěji se používá datový UTP nebo STP kabel s kroucenými 

páry. Oproti koaxiálnímu kabelu lze přenos videosignálu přizpůsobit na větší 
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vzdálenosti, řádově se jedná o stovky až tisíce metrů. Tato kabeláž se používá 

v kancelářských budovách a výrobních objektech. 

 Optická kabeláž – funguje obdobně jako předchozí varianty. Na rozdíl od 

předchozích variant používá převodníky po optickém vláknu, které jsou umístěny 

na obou koncích dané trasy. Takto lze videosignál přenášet až na vzdálenost 

několika kilometrů. Výhodou je i odolnost proti rušení a dielektricitě. 

 Digitální IP kamerové systému – jde o přenos, který využívá počítačové sítě LAN. 

Přenos je omezen vzdálenosti a to 90-100m k nejbližšímu prvku počítačové sítě. 

V případě, že budeme chtít přenos videosignálu přenést na větší vzdálenost je nutno 

použít další bezdrátové prvky. Za pomocí počítače je možné videosignál přenést 

kamkoliv. Vzhledem k velkému počtu přenosových toků, které mohou způsobit 

zhroucení počítačové sítě, je vhodné tento přenos řešit pomocí samotné oddělené 

počítačové sítě. 

 Bezdrátový přenos obrazu CCTV – tento způsob vedení se používá v případech, 

kde není možné použít kabelové vedení videosignálu. Frekvence, které se používají 

u tohoto typu vedení, jsou 2,4GHz a 5,8GHz. Tímto způsobem je možné 

videosignál přenést až na vzdálenost několika kilometrů. Pro spolehlivou funkci 

videosignálu je nutná viditelnost mezi přijímací a vysílací anténou [19]. 

 Pro zpracování videosignálu z kamer se používají zobrazovací zařízení. 

Zobrazovacím zařízením se říká monitory či televizory. Nejčastější variantou jsou 

v současné době LCD monitory a televize. Na obrázku 11 je uvedeno zobrazovací zařízení 

[24]. 

 

Obrázek 11: Zobrazovací zařízení [24] 
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 Monitory – jedná se o výstupní zařízení, do kterého přichází videosignál 

a zobrazuje daný obraz. Na monitoru můžeme sledovat obraz přímo z kamery nebo 

obraz pořízený ze záznamového zařízení. Velikost obrazovky monitoru je udávána 

v palcích. Pro zobrazení videosignálu se používají monitory s VGA vstupem.  

 

 Aby při zobrazení z více kamer nebylo nutné mít ke každé kameře samostatný 

monitor či televizi, používají se zařízení, které umožňují zobrazení z více kamer na jeden 

monitor či televizi. Takovým zařízením se říká Kvadrátory. 

 Kvadrátory – převážně se používají v kvádru mřížky 2,4,8. Kromě této hlavní 

funkce umožňují plné zobrazení jednotlivých kamer s manuálním nebo 

automatickým přepínáním mezi jednotlivými vstupy. Určité typy nám dále 

umožňují vložení titulku do obrazu např. s názvem kamery, údajem o datu a čase 

[24]. 

6.4 Zařízení pro kamerový záznam 

 Primárně se používá záznamové zařízení k zálohování záznamu z kamer. Nejstarším 

typem záznamového zařízení, který se používal v minulých letech, bylo zálohování na 

pomaloběžné videorekordéry, které umožňovaly záznam ve formátu VHS na kazety. 

Základními druhy současných záznamových zařízení jsou digitální rekordéry (dále jen 

DVR) a síťové rekordéry (dále jen NVR). 

 Digitální rekordéry – se používají zejména k záznamu analogového obrazu 

snímaného CCTV kamerami. V současných letech dochází k nejrozšířenějšímu 

používání takzvaných hybridních rekordéru. Tyto rekordéry dokážou uchovávat 

záznam jak z analogových kamer tak digitálních IP kamer. Výhoda použití je 

v modernizaci při postupném přechodu z analogového na modernější digitální 

systém. DVR rekordéry pro uchovávaný záznam používají klasický počítačový 

pevný disk určité kapacity. Čím větší kapacita, tím delší doba záznamu. Kromě 

záznamu obrazu DVR rekordéry disponují dalšími možnými funkcemi např. 

záznam opatřený časovou stopou, sepnutí nahrávaní záznamu pomocí detekce 

pohybu, funkce časového plánu a další. 
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 Síťové rekordéry – zaznamenávají digitální obraz u IP kamer. Záznam obrazu je 

ukládán na počítačový pevný disk, stejně jako u DVR rekordéru. NVR jsou 

umisťovány většinou samostatně mimo místo monitoringu, kde se mohou 

připojovat na počítačovou síť. Slouží tedy jako datové úložiště. Monitoring se poté 

provádí pomocí PC, které je připojeno do počítačové sítě.  
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7 Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 

 Významným rozhranním v historii městského obvodu Radvanice a Bartovice se staly 

volby do Obvodního národního výboru (dále jen ObNV), po kterých došlo ke sloučení 

obou obcí a to dne 12. června 1960. V následujícím roce 1961 proběhlo sčítání lidu, s tím, 

že v Radvanicích mělo trvalé bydliště 7613 obyvatel a v Bartovicích 1774 obyvatel. 

Zároveň byl v tomto roce zřízen Místní lidový soud a v jeho kompetenci bylo stíhání 

protispolečenských činů menšího významu, tzv. provinění a určité méně závažné trestné 

činy. Rozhodnutí probíhala bez účasti soudců z povolání. Místní lidové výbory byly 

zrušeny v roce 1970. V souvislosti s novou územně správní organizací Národních výborů 

na území města Ostravy zanikly ObNV. V letech 1972-1990 byl městský obvod Radvanice 

a Bartovice součástí správního celku Slezská Ostrava 2. Ke spojení v městský obvod 

Radvanice a Bartovice došlo obecním zřízením a to dnem komunálních voleb 

dne 10.12.1990. Od roku 1990 se obec stala samostatnou městskou části Ostravy. Jedná se 

o část města Ostravy, která se nachází v Moravskoslezském kraji. V dalších letech došlo 

v městském obvodu Radvanice a Bartovice k vybudování plošné plynofikace, 

k rekonstrukci společenského domu, k rekonstrukci hasičské zbrojnice, k výstavbě léčebny 

dlouhodobě nemocných, domu s pečovatelskou službou a dalších [1]. Dalším významným 

prvekm tohoto obvodu je vodní tok Lučina, která pramení na svazích Prašivé v Beskydech 

a ústí do řeky Ostravice. 

 

 Městský obvod se nachází na dvou katastrálních územích a to Radvanice a Bartovice. 

Jde o celkovou rozlohu 16,66 km
2 
[25]. viz obrázek 12.  
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Obrázek 12: Mapa městského obvodu Radvanic a Bartovic [26] 

 

 Znak viz obrázek 13 a prapor viz obrázek 14 byly uděleny usnesením Rady města 

Ostravy číslo 3581/90 a to ze dne 04.10.1994. Znak městského obvodu Radvanice 

a Bartovice je znázorněn na štítu s modrým podkladem. Na tomto podkladě je zlato-

stříbrný korunovaný gryf s červenou zbrojí držící v pařátech stříbrný štítek s červenými 

majuskulními písmeny RB. Avers opakuje znak, revers tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, 

bílý a modrý [26]. 
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Obrázek 13: Znak městského obvodu Radvanice a Bartovice [26] 

 

Obrázek 14: Prapor městského obvodu Radvanice a Bartovice [26] 

7.1 Situace v městském obvodu Radvanice a Bartovice z pohledu bezpečnosti  

 Porovnání počtu trestných činů v jednotlivých městských obvodech jsem znázornil 

v grafu 5.  

 

Graf 5: Přestupky proti majetku § 50 zákona č. 200/1990 Sb., v období 2011- 2013 [27] 

6
1

6
 

6
6

8
 

7
2

0
 8

2
7

 9
1

5
 

5
7

5
 6
6

1
 

1
8

1
 

7
8

1
 

9
2

1
 

8
 

4
0

6
 

5
4

8
 6
2

1
 

6
0

3
 7

0
7

 8
0

5
 

6
3

9
 

7
8

6
 

1
5

1
 

8
1

0
 

9
7

8
 

8
 

2
6

7
 

5
4

3
 

7
0

8
 7
7

8
 

6
9

7
 

6
3

2
 

6
5

9
 

7
9

5
 

1
4

2
 

7
7

8
 

7
8

0
 

1
 

4
2

8
 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 
PŘESTUPKY PROTI MAJETKU § 50 ZÁKONA Č. 200/1990 

Sb., O PŘESTUPCÍCH) V OBDOBÍ 2011-2013 

2012 2013 2011 

OOP - Obvodní  oddělení Police ČR   

PS - Policejní stanice (teritoriálně spadá pod příslušné OOP                                                                    

PS Radvanice teritoriálně spadá pod OOP Slezská Ostrava                  

PS Velká Polom teritoriálně spadá pod OOP Poruba 2 



38 

 

 Z grafu 5 je patrné, že městský obvod Radvanice a Bartovice patří mezi klidnější 

městské části Ostravy. Tento městský obvod je tvořen převážně zástavbou rodinných domů 

a zahradkářských kolonií.  

 Městský obvod Radvanice a Bartovice mimo jiné spadá do oblasti Slezská Ostrava. 

Tato oblast zahrnuje tři obvody a to Slezská Ostrava, Michálkovice a Radvanice 

a Bartovice. V obvodě Slezská Ostrava jsou zřízena dvě pracoviště Městské policie 

Ostrava a to na ul. Čs. Armády 20a, kde se nachází integrované výjezdové centrum (dále 

jen IVC) a druhé pracoviště se nachází v městské části Hrušov. Integrované výjezdové 

centum zajišťuje nepřetržitý provoz a jedná se o stanoviště monitorovacího kamerového 

systému. V obvodě Radvanice a Bartovice je zřízeno pracoviště Městské policie Ostrava – 

Radvanice [10]. 

 Mezi rizikové oblasti v tomto obvodě patří část Trnkovec a Lipina, kde dochází 

k devastaci bytových domů, sociálně slabými občany. Dalším problémem tohoto obvodu 

jsou krádeže kovového materiálu, zakládání černých skládek, vykrádání motorových 

vozidel, vloupání do rodinných domů a zahradkářských chatek. 

 Na mnou zaslanou žádost o sdělení informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění (viz příloha 2), jsem obdržel sdělení 

s celkovým přehledem počtů přestupků v letech 2010 – 2013 dle ust. § 50 odst. 1 písm 

a) zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění (viz příloha 3). Dle předmětného sdělení bylo 

v roce 2013 zaznamenáno celkem 151 přestupků a z tohoto počtu bylo vedeno řízení v 66 

případech podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění. ( viz 

příloha 3). Návrh kamerového systému by v tomto městském obvodě sloužil k dohledání 

pachatelů trestných činností.  

7.2 Popis problematických míst v městském obvodu Radvanice a Bartovice 

 Příjezd do městského obvod Radvanice a Bartovice je možný ze směrů všech 

světových stran. Příjezd do části Radvanice je z místní komunikace Radvanická směr 

Michálkovice, z komunikace Těšínská ze směru Slezská Ostrava, z komunikace I/59 

Fryštátská ze směru Karviná a z komunikace I/11 Rudná, na kterou se napojuje I/59 

Fryštátská. Příjezd do části Bartovice je z komunikace II/479 Těšínská ze směru Slezská 
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Ostrava a ze směru Šenov. Do městského obvodu vedou i pěší komunikace a cyklostezky, 

které však nejdou brát jako hlavní trasy a tudíž je monitorovat.  

 Přes městský obvod vedou tři významné tepny a to komunikace II/479 Těšínská, 

směr Šenov a komunikace I/11 Rudná směr Havířov, na kterou se napojuje komunikace 

I/59 Fryštátská, směr Karviná. Komunikace jsou využívány občany žijícími v městském 

obvodě i občany, kteří přes tento obvod pouze projíždí. Kolem těchto tepen je umístěn 

největší výrobce oceli v České republice – ArcelorMittal Ostrava a.s., objekt Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, objekty soukromých firem, nákupní střediska 

Penny Market a Tesco expres, radnice, restaurace, autobazar a benzínová pumpa. Objekty 

soukromých subjektů nebudou předmětem návrhu kamerového systému, neboť návrh se 

zabývá pouze dohledem nad veřejným pořádkem. Soukromé objekty jsou specifické svými 

riziky, a tudíž by zabezpečení těchto objektů měli subjekty zajistit svými prostředky. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., má na katastrálním území městského obvodu pouze 

část svého závodu a to železniční depo.  

Městský obvod Radvanice a Bartovice jsem rozdělil na šest části podle podobnosti objektů 

a kritických lokalit:  

 Objekty k bydlení – jedná se o lokality určené k bydlení. Jde o lokality se zástavbou 

stávajících rodinných domů, zahrádkářských kolonií a zástavbou novostaveb. 

Novostavby jsou pro zloděje velmi atraktivní, neboť se jedná o rodinné domy 

s modernějším vnitřním vybavením. Zároveň je u těchto domů zaparkováno více 

jak jedno motorové vozidlo. Dle sdělení místních obyvatel dochází ke vloupání do 

těchto objektů, a tudíž si majitelé začínají své nemovitosti zabezpečovat různými 

zabezpečovacími zařízeními či prvky. 

 Objekty k podnikání – jde o větší i menší provozovny soukromých subjektů. Dále 

zde zařadíme restaurace a obchody. Tyto objekty jsou zabezpečeny svými vlastními 

zabezpečovacími zařízeními. 

 Objekty občanského vybavení – tyto objekty jsou důležité pro občany žijící 

v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Tyto objekty bývají financovány nebo 

provozovány samotným městským obvodem Radvanice a Bartovice. Do této 

skupiny jsem zařadil objekty mateřské školy, základní školy, kulturní středisko, 
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knihovnu, kino, církevní stavby, hasičkou stanici apod. Jde o objekty, kde dochází 

k velkému shromáždění obyvatel.  

 Objekty městského obvodu – v této části nalezneme úřad městského obvodu 

Radvanice a Bartovice a pobočku České pošty. V těchto zmiňovaných objektech se 

nacházejí důležité dokumenty, týkající se městského obvodu Radvanice 

a Bartovice, a v neposlední řadě také finanční obnosy, lákající potencionální 

pachatele.  

 Veřejná prostranství – jde o místa, kde se uskutečňují různé akce jako poutě 

s umístěním kolotočů apod. Do části Veřejná prostranství jsem zařadil parky, 

parkoviště, zastávky městské hromadné dopravy, vlakové nádraží v Bartovicích.  

 Inženýrské sítě – v městském obvodu Radvanice a Bartovice byla postupně 

zavedena plynofikace, elektrické vedení, rozhlasové vedení. Vodovodní 

a kanalizační řad je realizován pouze v některých částech městského obvodu 

Radvanice a Bartovice. Chybějící lokality jsou předmětem studií či přípravy 

projektů.  

 

 Výše uvedené částí jsou zahrnuty v níže uvedené tabulce 3 společně s vyjmenováním 

možné ohrožení dané části.  
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Tabulka 3: Přehled jednotlivých části a jejich možné ohrožení [autor] 

Označení 

části 

Název 

části 
Objekty Možné ohrožení 

a) 
Objekty k 

bydlení 

Stávající rodinné domy 
Krádeže vloupáním do obydlí. 

Krádeže automobilů.                    

Krádeže věcí z automobilů 

Novostavby s ČOV, bazény 

Dům s pečovatelskou službou 

Zahrádkářské kolonie 

b) 
Objekty k 

podnikání 

Sídla firem Krádeže vloupáním do 

objektů.  

Krádeže mezi zaměstnanci.                

Vloupání do pokladen  

Výrobny 

Restaurace 

Obchody 

c) 

Objekty 

občanského 

vybavení 

Mateřské školy 

Krádeže vloupáním do 

objektů.  

Krádeže vnitřního zařízení 

budov.  

Odcizení finanční hotovosti. 

Poškozování cizí věci.                  

Ohrožení života a zdraví. 

Základní školy 

Kulturní středisko 

Knihovna 

Kino 

Církev československá husitská 

Kostel Neposkvrněného početí 

Panny Marie 

Léčebna dlouhodobě 

nemocných 

Hasičská stanice 

Policejní stanice 

d) 

Objekty 

městského 

obvodu 

Úřad městského obvodu 
Odcizení dokumentů 

týkajících se městského 

obvodu.                                               

Odcizení finanční hotovosti. 

Radnice 

Pobočka pošty 

e) 
Veřejná 

prostranství 

Zastávky hromadné dopravy 
Výtržnictví.                                        

Sprejerství.                                             

Rušení veřejného pořádku.     

Poškozování vybavení 

městského obvodu.                                                 

Ohrožení života a zdraví. 

Parkoviště 

Park 

Hřbitov 

Vlaková stanice 

f) 
Inženýrské 

sítě 

Plynovod 

Poškozování.                                                       

Poruchy a havárie vedení. 

Elektřina 

Sdělovací síť - internet 

Veřejné osvětlení 

Místní rozhlas 

Kanalizace 

Vodovod 
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8 Bezpečnostní analýza 

 Základem pro stanovení bezpečnostních opatření je vypracování bezpečnostní 

analýzy. Bezpečnostní analýzu používáme tam, kde jsou současné bezpečnostní 

zabezpečení nedostačující anebo nejsou navržena vůbec. K řešení bezpečnostní analýzy 

v oblasti ochrany osob a majetku se volí postup, který spočívá v definování problému 

zranitelnosti, analýze současného stavu a návrhu na jeho optimalizaci. Prvním krokem 

bezpečnostní analýzy je stanovení kritérií. Prvním kritériem je co má být chráněno, 

druhým kritériem je před čím se chráníme a poslední kritérium je, jakým způsobem bude 

ochrana zajištěna.  

 Cílem bezpečnostní analýzy je identifikace zranitelnosti, zjištění možných rizik 

a hrozeb a zjištění stávajícího stavu zabezpečení. Tyto rizika by měla být následně 

efektivně snížena na akceptovatelnou úroveň. Analýzy vycházejí ze statistických údajů, 

subjektivního mínění, vlastních zkušeností a jsou podkladem pro vyhotovitele [28]. 

8.1 Analýzy navržené pro městský obvod Radvanice a Bartovice 

 Na základě analýz srovnání trestných činů, popisu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice a jeho bezpečnostní situaci jsem se rozhodl pro městský obvod Radvanice 

a Bartovice využít následující analýzy.  

 Metoda CARVER 

 SWOT analýza 

 Analýza souvztažnosti 

8.1.1 Metoda CARVER 

 Metoda CARVER (criticality, accessibility, recognizability, vulnerability, effect on 

population, recognizability) byla vytvořena za války ve Vietnamu, kde byla používána 

elitními jednotkami námořními, vzdušnými a pozemními týmy Námořnictva Spojených 

státu amerických - SEALS. Jedná se o orientační analýzu, která nám určí klíčová místa 

nejatraktivnější pro potencionální pachatele. Každý potencionální cíl se k zatřídění 
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CARVER faktorů ohodnotí pomocí číselných hodnot (např. 1 až 5). V systému číslo 5 

znamená velmi žádoucí hodnocení, avšak od čísla 1 odráží nežádoucí hodnocení [29]. 

Metoda CARVER se skládá ze šesti faktorů, kterými jsou: 

 Kritičnost (Criticality) – význam pro systém, podsystém, celek nebo jeho součást. 

Pokud dojde ke značnému zničení nebo poškození, mající značný dopad na výkon 

systému, podsystému či jeho součásti jde o cíl kritický na nejvyšší úrovni ohrožení 

viz tabulka 4. 

 Přístupnost (Accessibility) – snadnost, s jakou může být dosaženo cíle. Přístupnost 

závisí na schopnosti pachatele, jak do daného objektu vnikne a jak je následně 

opustí. Záleží také na bezpečnostní cestě do objektu nebo z objektu a na překonání 

možných umístěných překážek viz tabulka 5.  

 Obnovitelnost (Recuperability) – měří čas, který je potřebný pro opravu, nahrazení 

poškozeného cíle. Závisí na dostupnosti získání náhradních součástí poškozeného 

cíle viz tabulka 6. 

 Zranitelnost (Vulnerability) – míra schopnosti konání prvku při použití dostupných 

prostředků vedoucí k poškození cíle. Závisí na dostupnosti prostředků, konstrukci 

cíle či výši škody viz tabulka 7. 

 Vliv na obyvatelstvo (Effect on Population) – ohlas obyvatelstva na výsledek 

přijatého opatřené viz tabulka 8. 

 Rozpoznatelnost (Recognizability) – do jaké míry můžeme rozpoznat cíl za 

klimatických podmínek, tak aby zároveň nedošlo k záměně cíle. Záleží na velikosti 

a složitosti cíle, rozlišovacích znaků, technických znalostí pachatelů viz tabulka 9. 

 

Tabulka 4: Definice a klasifikace kritéria kritičnosti metody CARVER [autor]  

Kritičnost  Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Objekty menšího významu 

Nízká 2 Obchody a restaurace 

Střední 3 Rodinné domy 

Vysoká 4 Objekty obecní a občanského vybavení 

Velmi vysoká 5 Inženýrské sítě 
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Tabulka 5: Definice a klasifikace kritéria přístupnosti metody CARVER [autor] 

Přístupnost Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Velmi vysoká za použití násilí 

Nízká 2 Vysoká 

Střední 3 Střední 

Vysoká 4 Snadná 

Velmi vysoká 5 Velmi snadná 

 

Tabulka 6: Definice a klasifikace kritéria obnovitelnosti metody CARVER [autor] 

Obnovitelnost Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Do půl dne 

Nízká 2 Do dvou dnů 

Střední 3 Do týdne 

Vysoká 4 Do měsíce 

Velmi vysoká 5 Do třech měsíců 

 

Tabulka 7: Definice a klasifikace kritéria zranitelnosti metody CARVER [autor] 

Zranitelnost Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Velmi vysoké nasazení s min. účinkem 

Nízká 2 Vysoké nasazení s min. účinkem 

Střední 3 Střední nasazení se středním účinkem 

Vysoká 4 Nízké nasazení s vysokým účinkem 

Velmi vysoká 5 Velmi nízké nasazení s max. účinkem 

 

Tabulka 8: Definice a klasifikace kritéria vlivu na obyvatelstvo metody CARVER [autor] 

Vliv na obyvatelstvo Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Nezaznamenatelný  

Nízká 2 Nezájem 

Střední 3 Obava 

Vysoká 4 Strach 

Velmi vysoká 5 Panika 
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Tabulka 9: Definice a klasifikace kritéria rozpoznatelnosti metody CARVER [autor] 

Rozpoznatelnost Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 
Min. počet klíčových prvků při velmi 

vysoké snaze 

Nízká 2 
Nízký počet klíčových prvků při 

vysoké snaze 

Střední 3 
Střední počet klíčových prvků při 

střední snaze 

Vysoká 4 
Vysoký počet klíčových prvků při 

nízké snaze 

Velmi vysoká 5 
Max. počet klíčových prvků při min. 

snaze 

 

 Na základě stanovených kritérií jsem do tabulky 10 dosadil číselné hodnoty a na 

závěr jsem provedl sečtení číselných hodnot v příslušné části. 

 

Tabulka 10: Vyhodnocení metody CARVER [autor]  

  

Název části viz tabulka 3 

a) b) c) d) e) f) 

C 3 2 4 4 1 5 

A 4 2 3 3 5 2 

R 3 2 2 3 4 3 

V 3 3 3 4 3 2 

E 3 2 5 3 3 2 

R 2 3 1 4 3 3 

∑ 18 14 18 21 19 17 

 

 Z vyhodnocení metody CARVER lze konstatovat, že je nutno věnovat velkou 

pozornost částem (skupinám) d) objektem městského obvodu, e), veřejným prostranstvím, 

c) objektem občanského vybavení a a) objektem k bydlení.  

 Do části d) – Objekty městského obvodu patří úřad městského obvodu Radvanice 

a Bartovice a pobočka pošty, které jsou umístěny důležité doklady městského obvodu 

a finanční obnosy, které mohou být pro pachatele velmi atraktivní. Do části e) – Veřejná 
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prostranství patří zastávky městské hromadné dopravy, parky, parkoviště a vlakové 

nádraží, kde dochází ke shromáždění obyvatelů městského obvodu Radvanice a Bartovice 

v rámci různých akcí pořádaných městským obvodem. Do části c) – Objekty občanského 

vybavení patří mateřské školy, základní školy, knihovna, kino apod., kde obdobně jako 

v předchozí části dochází ke shromáždění obyvatel městského obvodu Radvanice 

a Bartovice. Do části a) – Objekty k bydlení patří stávající rodinné doma, zahrádkářské 

kolonie a novostavby s modernějším vybavením, což může být pro potencionální pachatele 

velmi lákavé.  

 Za méně lákavé a zajímavé, části pro pachatele vyšly části f) a b). Do části f) – 

Inženýrské sítě patří vedení plynovodu, kanalizace, vodovodu, telekomunikačního vedení, 

místní rozhlasu, u kterých je napadení velmi nepravděpodobné. Do části b) – Objekty 

k podnikání, do které patří výrobny, obchody, restaurace, které jsou zabezpečeny svými 

vlastními zabezpečovacími zařízeními a tudíž nejsou pro pachatele tolik atraktivní. 

Vzhledem k tomu, že část b) – Objekty k podnikání jsou zajišťovány svými vlastními 

zabezpečovacími zařízeními, a tudíž se v dalších analýzách nebudu touto části nadále 

zabývat.  

8.1.2 SWOT analýza 

 Analýza SWOT je zkratka z anglických slov Strenghts – Weaknesses – Opportunities 

– Threats, v překladu silná stránka – slabá stránka – možnost – ohrožení. Jde o standardní 

metodu regionálního rozvoje. Základem této metody je odhalení a porovnávání silných 

a slabých stránek daného objektu a možností a hrozeb, působící na něj zvenčí. Podstata této 

analýzy spočívá v akceptaci silných stránek daného objektu a omezení či snížení slabých 

stránek daného objektu, a tím se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace případných 

možností, a omezuje se dopad pojmenovaných hrozeb. Výsledky analýzy jsou základem 

pro určení problémových lokalit, zaměření rozvojového plánu daného objektu či dalšího 

analyzování daného objektu. Pro její relativní jednoduchost lze metodu provádět často 

a opakovaně [30]. 

 

 Následuje odhalení a porovnávání silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení 

pro jednotlivé části městského obvodu Radvanice a Bartovice.  
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d) Objekty městského obvodu 

Silné stránky Slabé stránky 

 Výrazné využívání dotačních 

prostředků pro rozvoj obce, uložení 

důležitých materiálu na úřadě 

 Investiční aktivita obce  

 Veškeré potřebné doklady jsou 

umístěné na jednom místě 

 Vysoký podíl obyvatel v 

produktivním věk 

 Existence pobočky České pošty 

 Umístění u hlavního komunikace 

vedoucí přes městský obvod  

 Finanční hotovost v trezoru 

pobočky pošty a úřadu  

 Omezení finančních prostředků na 

realizaci nezbytných záměrů  

 Chybějící mechanické a elektrické 

zabezpečení 

Příležitosti  Ohrožení 

 Snaha rozšířit služby pro obyvatele 

městského obvodu  

 Založení neziskových organizací pro 

seniory 

 Příležitost spolupráce městského 

obvodu se zahraničím 

 Dotační prostředky pro realizaci 

potřebných projektů  

 Možnost využití slunečních 

kolektorů na objektech  

 Zvyšování nezaměstnanosti 

 Vloupání do objektů  

 Vandalismus 

 Poničení, poškození důležitých 

dokumentů 

 

 

e) Veřejná prostranství  

Silné stránky Slabé stránky 

 Vymezení míst pro parkování 

 Zajištění protipovodňové ochrany – 

vybudování hráze, úprava koryta 

toku Lučina 

 Znečištěné ovzduší 

 Málo míst veřejné zeleně 

 Chybějící veřejné osvětlení  

 Chybějící zabezpečení  
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 Pravidelná údržba městského 

mobiliáře  

 Pěší komunikace  

 Zajištění dostupnosti z městské části 

do měst (MHD, vlak) 

 Vysoká denní mobilita obyvatel 

Příležitosti  Ohrožení 

 Likvidace zeleného odpadu 

 Úprava stávající nebo vybudování 

nové zeleně, v zastavěné části 

městského obvodu  

 Rozšíření systému pro třídění 

odpadů a (kontejnery, častější svoz) 

 Častější informovanost obyvatel 

ohledně třídění odpadů 

 Lepší využití pozemků určených 

k zemědělským účelům  

 Možnost využití dešťové vody (např. 

zavlažování fotbalového hřiště) 

 Velké znečišťování ovzduší a to 

především z provozoven 

umístěných v  městském obvodu  

 Znečišťování prostředí odpady v 

okolí městského obvodu  

 Vandalismus městského mobiliáře 

 Výtržnictví  

 Toxikomanie 

 Dopravní nehody 

 Úrazy 

 Krádež kapesní 

 Krádež motorových vozidel 

 Nedodržení veřejného pořádku 

 Sprejerství  

 Požár – hořící kontejnery 

 

c) Objekty občanského vybavení  

Silné stránky Slabé stránky 

 Umístění náboženských staveb 

(kostel) 

 Zajištění kvalitního vzdělání dětí a 

to v MŠ a ZŠ v přímo v městském 

obvodě  

 Mnoho společenských akcí pro děti 

či dospělé  

 Zajištění internetu veřejně 

 Klesající počet obyvatel, stárnutí 

obyvatelstva 

 Dojíždění studentů studujících na 

středních a vysokých školách 

 Chybějící služby pro občany  

(čistírna, opravna obuvi) 

 Nedostatečné osvětlení některých 

ulic v městském obvodu  
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dostupného v prostorách knihovny a 

školy  

 Možnosti využití sportovních 

zařízení v městském obvodě 

 Umístění pobočky policie ČR, 

hasičů 

 Umístění léčebny dlouhodobě 

nemocných 

Příležitosti  Ohrožení 

 Revitalizace objektů  

 Využití umístění solárních panelů na 

střechách budov,  

 Zkvalitnění služeb knihovny pro 

vzdělání občanů  

 Zapojení místních podnikatelů do 

společenských akcí  

 Zkvalitnění a rozšíření 

volnočasových aktivit 

 Převaha nezaměstnaných a 

nepřizpůsobivých občanů  

 Chybějící zabezpečení objektů  

 Vloupání do objektů 

 Výtržnictví 

 Vandalismus 

 Krádeže jízdních kol 

 

a) Objekty k bydlení  

Silné stránky Slabé stránky 

 Vysoká zástavba stávajících 

rodinných domů  

 Výstavba novostaveb s vlastní 

čistírnou odpadních vod, umístěním 

solárních kolektorů  

 Klidné místo pro bydlení se 

zajímavým okolím 

 Velká vzdálenost dojíždění do 

zaměstnání  

 Znečištěné životní prostředí 

 Velké vzdálenost dojíždění do 

nemocnice či běžnému ošetření  

 Chybějící osvětlení některých ulic 

Příležitosti  Ohrožení 

 Využití dotačních titulů pro 

sportovní využití, cyklostezky pro 

rodiče s dětmi  

 Využití ploch pro umístění 

 Vloupání do novostaveb 

 Výtržnictví  

 Krádež motorových vozidel u domů 

 Sprejerství  
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veřejných parků pro maminky s 

kočárky 

 Zlepšení zabezpečení ulic   

 Vandalismus  

 

 

f) Inženýrské sítě  

Silné stránky Slabé stránky 

 Komunikace II/479 procházející přes 

městský obvod 

 Připojení na celostátní síť 

 Místní rozhlas 

 Veřejné osvětlení 

 Plynofikace 

 Vysoká dopravní vytíženost 

komunikací v městském obvodě 

 Pravidelné opravy komunikaci 

Pravidelné opravy inženýrských sítí 

pod komunikací  

 Chybějící pouliční lampy a vedení 

veřejného osvětlení 

 Chybějící konkurence ohledně 

zajištění služeb – internet 

 Nedokončená kanalizace a vodovod  

Příležitosti  Ohrožení 

 Modernizace komunikací  

 Opravy stávajících inženýrských sítí 

 Využití dotačních prostředků pro 

obnovu  

 Vybudování chybějících komunikací 

pro pěší 

 Snížení dopravní obslužnosti   

 Poruchy a havárie zařízení  

 Krádež jednotlivých armatur 

 Nedostatek finančních prostředků 

na obnovu a údržbu  

 Sabotáž 

 Teroristický útok 

8.1.3 Analýza souvztažnosti 

 Metoda se používá nejen pro vyhledávání a hodnocení rizik, ale také pro hodnocení 

činnosti služby a pro posuzování celých objektů. Postup pro vyhledávání rizika je stanoven 

do několika etap. Základem je identifikace zdroje potenciálního rizika. Rizika zhodnotit 

a charakterizovat např. maticových vyjádřením a následně vypočítat koeficienty označené 

jako Kar a Kbr a také vypočítat osy označené jako O1 a O2. Získané hodnoty zobrazit v grafu 

a na závěr charakterizovat výsledná rizika. 
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 Identifikace rizik analýzou souvztažnosti jsou uvedeny v tabulkách 11, 14, 16, 18 

a 20. Svisle a vodorovně jsou uvedena stejná rizika, a pokud se daná rizika ovlivňují, 

volíme číslo jedna v opačném případě, volíme nulu. V dalším kroku provedeme součet 

číslic jak ve směru vodorovném tak svislém a vypočteme koeficienty Kar a Kbr podle níže 

uvedených vzorců (1) a (2). Následně vypočítáme osy O1 a O2 podle níže uvedených 

vzorců (3) a (4) při spolehlivosti systému „s“, který v tomto případě činí 80 %. Hodnoty 

z tabulek  12, 15, 17, 19, 21 a vypočítané osy O1 a O2 vyneseme do grafů, rozdělených na 

čtyři oblasti dle příslušných části. Tyto oblasti nám uvádějí, závažnost předmětných rizik 

viz tabulka 13.  

Analýzou souvztažnosti jsou zhodnocena rizika u následujících části:  

d) objekty městského obvodu, 

e) veřejná prostranství, 

a) objekty k bydlení,  

c) objekty občanského vybavení, 

f) inženýrské sítě.  
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d) objekty městského obvodu  

Tabulka 11: Identifikace rizik pro část – Objekty městského obvodu [autor] 

  

Rb Ra 

∑Kar 

Název 

části Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

O
b
je

k
ty

 m
ěs

ts
k
éh

o
 o

b
v
o
d
u

 

Krádež vloupáním do úřadu 

městského obvodu oknem 
  0 1 0 1 1 0 0 3 

2 
Krádež vloupáním do úřadu 

městského obvodu dveřmi 
0   0 1 1 1 0 0 3 

3 
Krádež vloupáním na pobočku pošty 

oknem 
1 0   0 1 1 0 0 3 

4 
Krádež vloupáním na pobočku pošty 

dveřmi 
0 1 0   1 1 0 0 3 

5 
Vandalismus - poničení fasády 

městského obvodu a pošty 
1 1 1 1   0 0 0 4 

6 
Sabotáž zaměstnanci 

1 1 1 1 0   1 0 5 

7 
Odcizení důležitých dokumentů 

1 1 1 1 0 1   1 6 

8 
Ztráta klíčů 

0 0 0 0 0 0 1   1 

∑Kbr 
4 4 4 4 4 5 2 1   

 

Výpočty koeficientů Kar a Kb  

 Kar…procentuální vyjádření počtu návazných rizik Rb, které mohou být vyvolána 

rizikem Ra 

 Kbr…procentuální vyjádření počtu vyvolaných rizik 

 x……počet hodnocených rizik 

100*
1

100*
1





























x

K
K

x

K
K
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Tabulka 12: Stanovení koeficientu rizika pro část – Objekty městského obvodu [autor] 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kar (%) x 43 43 43 43 57 71 86 14 

Kbr (%) y 57 57 57 57 57 71 29 14 

 

Výpočet os 

 Osa O1 je rovnoběžná s osou y  

 Osa O2 je rovnoběžná s osou x 

 s = spolehlivost (0 – 100) - v tomto případě 80 

s
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Graf 6: Graf matice rizik pro část – Objekty městského obvodu [autor] 
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Tabulka 13: Závažnost předmětných rizik [autor] 

  Závažnost předmětných rizik 

I. oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast relativní bezpečnost 

 

 Analýzou jsem identifikoval nejslabší místa pro část – Objekty městského obvodu, 

kterými jsou rizika spadající do oblasti I. a II. dle grafu 6. Do těchto dvou oblastí spadají 

rizika uvedená pod č. 1 až 6 dle tabulky 11. Do oblasti III. a IV. spadají rizika označená 

pod č. 7 a 8, která jsou vyhodnocena jako rizika relativně bezpečná nebo jako žádná 

primárně nebezpečná rizika.  
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e) veřejná prostranství 

Tabulka 14: Identifikace rizik pro část – Veřejná prostranství [autor]  

  

Rb Ra 

∑Kar 

Název 

části Identifikace rizik 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

9 

V
eř

ej
n
á 

p
ro

st
ra

n
st

v
í 

Dopravní nehody 
  1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

10 
Výtržnictví 

1   1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 7 

11 
Sprejerství 

0 1   0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 

12 
Toxikonamie (alkohol, 

drogy) 
1 1 0   1 1 1 0 0 0 1 1 7 

13 
Výtržnictví - útoky na 

příslušníky policie ČR, 

záchranáře 

1 0 0 0   1 1 0 0 0 0 1 4 

14 
Vandalismus 

1 1 1 1 1   1 0 1 0 1 1 9 

15 
Úrazy 

1 1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 3 

16 
Krádeže kapesní 

0 1 0 0 1 0 1   0 0 0 0 3 

17 
Krádeže motorových 

vozidel 
1 1 0 0 1 1 1 0   0 0 0 5 

18 
Chybějící osvětlení ulic 

1 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 2 

19 
Požár - hořící kontejnery 

0 1 0 0 1 1 1 0 0 0   1 5 

20 
Nedodržování veřejného 

pořádku 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0   5 

∑Kbr 
8 9 2 2 9 8 

1

0 
1 1 0 3 6   

 

Tabulka 15: Stanovení koeficientu rizika pro část – Veřejná prostranství [autor]  

Rizika 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kar (%) x 45 64 36 64 36 82 27 27 45 18 45 45 

Kbr (%) y 73 82 18 18 82 73 91 9 9 0 27 55 
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Graf 7: Graf matice rizik pro část – Veřejná prostranství [autor] 

 

 Nejslabšími místy v oblasti I. a II. dle grafu 7 jsou rizika uvedená pod č. 9, 10, 13, 

14, 15, 19, 20 (tabulka 14). Do oblasti III. a IV. spadají rizika označená pod č. 12, 11, 16, 

17, 18, která jsou vyhodnocena za rizika relativně bezpečná nebo jako žádná primárně 

nebezpečná rizika.  
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a) objekty k bydlení 

Tabulka 16: Identifikace rizik pro část – Objekty k bydlení [autor] 

  

Rb Ra 

∑Kar 

Název 

části Identifikace rizik 21 22 23 24 25 26 27 28 

21 

O
b
je

k
ty

 k
 b

y
d
le

n
í 

 

Krádeže vloupáním do 

rodinných domů dveřmi 
  0 1 0 0 0 1 0 2 

22 
Krádeže vloupáním do 

rodinných domů oknem 
0   1 0 0 0 1 0 2 

23 
Vandalismus - poničení fasády 

rodinného domu 
1 1   0 0 1 1 0 4 

24 
Krádeže motorových vozidel 

0 0 0   1 1 1 1 4 

25 
Ztráta a odcizení klíčů 

0 0 0 1   0 0 0 1 

26 
Nedostatečné zabezpečení 

1 1 1 1 0   1 0 5 

27 
Lidský faktor - neaktivování 

zabezpečovacího zařízení  
1 1 1 1 0 0   0 4 

28 
Nedostatečné osvětlení ulic 

1 1 1 1 0 0 0   4 

∑Kbr 
4 4 5 4 1 2 5 1   

 

Tabulka 17: Stanovení koeficientu rizika pro část – Objekty k bydlení [autor] 

Rizika 21 22 23 24 25 26 27 28 

Kar (%) x 29 29 57 57 14 71 57 57 

Kbr (%) y 57 57 71 57 14 29 71 14 
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Graf 8: Graf matice rizik pro část – Objekty k bydlení [autor] 

 

 Nejslabšími místy v části – „Objekty k bydlení“ spadající do oblasti I. a II. dle grafu 

8 jsou rizika uvedené pod č. 21 až 24, 27 dle tabulky 16. Do oblasti III. a IV. spadají rizika 

označená pod č. 25, 26, 28, která jsou vyhodnocena jako rizika relativně bezpečná nebo 

jako žádná primárně nebezpečná rizika.  

 

c) objekty občanského vybavení  

Tabulka 18: Identifikace rizik pro část – Objekty občanského vybavení [autor]  

  

Rb Ra 

∑Kar 

Název 

části Identifikace rizik 29 30 31 32 33 34 35 36 

29 

O
b
je

k
ty

 o
b
ča

n
sk

éh
o
 v

y
b

av
en

í Krádeže vloupáním oknem   0 1 0 0 1 0 1 3 

30 Krádeže vloupáním dveřmi 0   1 0 0 1 0 1 3 

31 Vandalismus - poničení fasády 1 1   1 0 1 0 1 5 

32 Výtržnictví 1 1 1   1 0 1 0 5 

33 Krádeže kapesní 0 0 0 1   0 0 0 1 

34 Nedostatečné zabezpečení 1 1 1 0 0   0 0 3 

35 Krádeže jízdních kol 0 0 0 1 0 1   0 2 

36 Ohrožení života a zdraví 1 1 1 0 1 0 0   4 

∑Kbr 4 4 5 3 2 4 1 3   
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Tabulka 19: Stanovení koeficientu rizika pro část – Objekty občanského vybavení [autor] 

Rizika 29 30 31 32 33 34 35 36 

Kar (%) x 43 43 71 71 14 43 29 57 

Kbr (%) y 57 57 71 43 29 57 14 43 

 

 

Graf 9: Graf matice rizik pro část – Objekty občanského vybavení [autor] 

 

 Nejslabšími místy v části – „Objekty občanského vybavení“ spadající do oblasti I. a 

II. dle grafu 9 jsou rizika uvedená pod č. 29, 30, 31, 34 (tabulka 18). Do oblasti III. a IV. 

spadají rizika označená pod č. 32, 33, 35, 36, která jsou vyhodnocena jako rizika relativně 

bezpečná nebo žádná primárně nebezpečná rizika.  

 

f) inženýrské sítě 

Tabulka 20: Identifikace rizik pro část – Inženýrské sítě [autor] 

  

Rb Ra 

∑Kar 

Název 

části Identifikace rizik 37 38 39 40 

37 

In
že

n
ý
rs

k
é 

sí
tě

 

Havárie a poruchy   1 1 1 3 

38 Krádeže jednotlivých armatur 1   1 0 2 

39 Sabotáž  1 0   0 1 

40 Teroristický útok 1 0 0   1 

∑Kbr 3 1 2 1   
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Tabulka 21: Stanovení koeficientu rizika pro část – Inženýrské sítě [autor] 

Rizika 37 38 39 40 

Kar (%) x 100 67 33 33 

Kbr (%) y 100 33 67 33 

 

 

Graf 10: Graf matice rizik pro část - Inženýrské sítě [autor] 

 

 Nejslabšími místy v části – „Inženýrské sítě“ spadající do oblasti I. a II. dle grafu 10 

jsou rizika uvedená pod č. 37, 39 (tabulky 20). Do oblasti III. a IV. spadají rizika označená 

pod č. 38 a 40, která jsou vyhodnocena za rizika relativně bezpečná nebo žádná primárně 

nebezpečná rizika.  

 Tato stať uvádí vyhodnocení pěti částí analýzou rizik pomocí metody souvztažnosti. 

Dle závěrů z jednotlivých částí lze konstatovat, že nejslabšími místy jsou, rizika uvedená 

v oblastech I. a II., kterými je nutno se dále zabývat. Návrhem kamerového systému nelze 

tato rizika snížit nebo eliminovat, avšak přítomnost tohoto systému může potencionálního 

pachatele odradit od spáchání protiprávního činu. Mezi nežádoucí nebo závažná rizika nám 

dle této analýzy vzešla rizika vloupáním do objektů (městského obvodu, pošty, rodinných 

domů, novostaveb, občanského vybavení) a to přes okno či dveře. Vloupáním do objektů 

dochází také k poničení důležitých dokumentů, poničení fasád objektů (městského obvodu, 

pošty, rodinných domů, novostaveb, občanského vybavení).  

 Dalšími riziky, kterými je nutno se také zabývat, jsou neaktivování zabezpečovacího 

systému a nedostatečné zabezpečení u rodinných domů, novostaveb, či objektů občanského 
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vybavení. U těchto rizik by mělo být zajištěno opatření a to prvky mechanického 

a elektrického zabezpečení. Na úrovni městského obvodu Radvanice a Bartovice nelze 

realizovat opatření u rodinných domů a novostaveb. Vzhledem k předchozí větě budou 

kamery umístěny na hlavních komunikacích vedoucích do městského obvodu Radvanice 

a Bartovice. Objekty městského obvodu jsou umístěny u hlavní komunikace, vedoucí přes 

městský obvod Radvanice a Bartovice je tedy vhodné do těchto míst umístit kamery 

a provádět monitoring. 

 Mezi další rizika patří vandalismus, výtržnictví, nedodržování veřejného pořádku, 

krádež motorových vozidel, hořící kontejnery, dopravní nehody, úrazy a taky havárie 

a poruchy u inženýrských sítí. Místa veřejného prostranství jsou vhodnými pro umístěny 

kamer a provádění monitoringu.  
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9 Návrh rozmístění kamerového systému pro městský obvod 

Ravdanice a Bartovice 

 Pro městský obvod Radvanice a Bartovice jsem navrhl celkem tři varianty návrhu 

rozmístění kamerového systému. Varianty návrhu kamerového systému budou mít za úkol 

plnit požadavky městského obvodu Radvanice a Bartovice, kterými jsou: 

 umístění kamer na místa, která zajistí možné potencionální pachatele přijíždějící 

po pozemních komunikacích, 

 snímání kamer i v noci, 

 kvalitní obraz při rozpoznávání motorových vozidel, 

 navržení systému se záznamem pro možnost dohledání potencionálního 

pachatele, 

 navržení systému s minimálními náklady.  

 Každá z variant obsahuje návrhy umístění kamer na hlavních a vedlejších pozemních 

komunikací, vedoucí do městského obvodu Radvanice a Bartovice. Účelem umístění 

kamer na pozemních komunikacích je kontrola a možná dohledání potencionálního 

pachatele a to i ve večerních hodinách. Vloupání, která se již v minulosti udála, proběhla 

ve večerních hodinách a pachatelé pro odvezení lupu použili motorová vozidla. Návrh na 

umístnění kamerových bodů v městském obvodu Radvanice a Bartovice je znázorněn 

v příloze 4. Každá z navržených variant obsahuje výběr kamer, výběr přenosové cesty, 

výběr záznamového zařízení a kamerové body. 

9.1 Varianta A 

 Ve variantě A jsem vycházel z vytipovaných rizik popsaných v kapitole 8. Navržený 

kamerový systém, obsahuje umístění kamer v části Trnkovec a na příjezdových pozemních 

komunikacích, vedoucích do městského obvodu Radvanice a Bartovice pro dohledání 

potencionálního pachatele. Kamery budou umístěny i v centru městského obvodu 

Radvanice a Bartovice a to na objektech úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

pobočkách pošty a základních školách. Výstup kamerového systému bude umístěn 

v technické místnosti budovy úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. V technické 
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místnosti budou umístěny monitory a záznamová zařízení pro nahrávání a archivování 

záznamu, pro případné protiprávné činy spáchané v městském obvodu Radvanice 

a Bartovice.  

9.1.1 Identifikace jednotlivých komponentů kamerového systému varianty A 

 Kamery – ve variantě A jsem navrhl celkem 16 kamerových bodů. V kamerových 

bodech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 (viz příloha 4) je umístěna jedna 

kamera v provedení IP kompaktní kamera s IR přísvitem. V kamerovém bodě č.  14 

jsou umístěny dvě kamery v provedení IP kompaktní kamera s IR přísvitem. 

Důvodem pro umístění dvou kamer je zajištění monitorování prostoru před 

mateřskou školou a pobočkou pošty. V kamerových bodech č. 5, 12, 13 (viz 

příloha 4) je umístěna jedna kamera, v provedení IP fixní DOME kamera. Celkem 

je použito 17 kamer. 

Základní vlastnosti a parametry vybraných kamer:  

 IP kompaktní kamera - Sunell SN-IPR54/14AKDN 

- Full HD 1080p v reálném čase  

- Dosvit IR přísvitu 25 metrů – 14 IR Super Flux LED + 3 Giant LED 

- Funkce den/ noc s automatickým odsuvným IR filtrem 

- Komprese H.264 / M-JPEG. 

- Obousměrné audio 

- Zálohování na Micro SD kartu 

- Funkce Antivandal 

- Krytí IP66, IK5 

- Ethernet 

- Duální napájení 12 V nebo PoE 

 IP fixní DOME kamera - Sunell SN-IPV54/14UDR 

- Full HD, 2 Mpix kamera 25fps  

- Dosvit IR přísvitu 25 metrů  
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- Funkce den/ noc s automatickým odsuvným IR filtrem 

- Komprese H.264 / M-JPEG. 

- Obousměrné audio 

- Zálohování na Micro SD kartu 

- Funkce Antivandal 

- Krytí IP66, IK5 

- Ethernet 

- Duální napájení 12 V nebo PoE 

 Přenos videosignálu – kamera v kamerových bodech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 15, 16 (viz příloha 4) bude vybavena venkovním přístupovým bodem pro 

bezdrátový IP přenos. Přenos bude pracovat na frekvenci 2,4 GHz, která dokáže 

spolehlivě přenést data na delší vzdálenosti i za nepříznivých klimatických 

podmínek. Venkovní přístupový bod má integrované duálně polarizované 12dBi 

antény, které umožní bezdrátově přenést data až na vzdálenost 15 km. Přijímač, 

záznamové zařízení, zobrazovací zařízení a síťový přepínač budou umístěny 

v technické místnosti budovy úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. 

Vzhledem k poloze umístění bude kamera v kamerových bodech č. 12, 13, 14 (viz 

příloha 4) vedena UTP kabelem, pro ušetření nákladů za bezdrátový přenos. 

Základní vlastnosti a parametry: 

 Venkovní přístupový bod pro přenos videosignálu TP-Link TL-WA7210N 

- Frekvenční rozsah 2,4 – 2,4835 GHz  

- Integrovaná duálně polarizovaná anténa se ziskem 12dBi 

- RP-SMA konektor pro připojení externí antény (zvýšení dosahu až na 

50km) 

- Bezdrátový přenos IEE 802.11 b/g/n rychlostí až 150 Mbit/s 

- Rozhraní 1x RJ45 10/100 BaseTX, WiFi 

 Síťový přepínač (Switch) TP-Link JwtStream TL-SG3424P 
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- Rozhraní 24x portů RJ45 LAN 10/100/1000Mbps  

- IEEE 802.at/af 100BASE-TX/ 1000BASE-T  

 Záznamové zařízení – bude sloužit pro archivaci video záznamu po dobu 10 dní. 

Vzhledem k většímu počtu IP kamer bude použito dvou síťových videorekordérů. 

Videorekordéry budou vybaveny hardiskem s kapacitou 3TB.  

Základní vlastnosti a parametry: 

 Síťový videorekordér AVH-312  

- Vstup/ Výstup -  až 12x IP kamer/ HDMI 

- Uložiště až 2x HDD do max. 3TB 

- Připojení do lokální sítě a internetu 

- Funkce PUSH message – upozornění výpadku signálu, plný HDD 

 HDD do síťového videorekordéru AVH-312 

- Kapacita 3TB 

 Kamery a jednotky pro přenos videosignálu budou napájeny z rozvaděčů pro veřejné 

osvětlení. Cena za náhradní zdroj a jeho instalace nebude zohledněna ve finančním 

zhodnocení. Pro správné fungování a plnohodnotnou kompatibilitu je nutno mnou 

navržené komponenty nejdříve odzkoušet.  

9.1.2 Vyhodnocení varianty A z finančního hlediska  

 Vybrané komponenty pro variantu A včetně uvedení počtu kusů a jednotkové ceny 

jsou uvedeny v tabulce 22.  
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Tabulka 22: Finanční vyhodnocení varianty A [autor]  

Název prvku Typ Počet 

kusů 

Cena za 

jednotku  

Cena 

celkem vč. 

DPH 

Kompaktní IP kamera 
SN-

IPR54/14AKDN 
14 8 304 Kč 116 256 Kč 

IP fixní DOME 

kamera 
SN-IPV54/14UDR 3 9 546 Kč 28 638 Kč 

Přenos signálu TL-WA7210N 14 1 349 Kč 18 886 Kč 

Switch TL-SG3424P 1 9 871 Kč 9 871 Kč 

Rekordér AVH-312  2 12 040 Kč 24 080 Kč 

Zobrazovací zařízení LCD panel  2 4 990 Kč 9 980 Kč 

HDD WD Purple 3T 2 3 499 Kč 6 998 Kč 

Kabeláž Solarix 300 m 9 Kč/m 2 700 Kč 

        217 409 Kč 

 

 Ceny jednotlivých komponentů byly zjištěny dle dostupných ceníků prodejců a jsou 

pouze orientační. Celková cena neobsahuje cenu za montáž a oživení systému. Zpracování 

technické specifikace a zhodnocení systému by bylo stanoveno v technické dokumentaci. 

9.2 Varianta B 

 V této variantě budou kamerové body navrženy pouze u příjezdových pozemních 

komunikací a to převážně k identifikaci motorových vozidel. Z tohoto důvodu dojde k 

minimalizaci finančních nákladů na vybudování kamerového systému. Tím dojde 

ke snížení počtu kamer a kvality obrazu a rozsahu pokrytí daných lokalit. Jedná o 

kamerové body č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 viz příloha 4. V technické 

místnosti budovy úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice bude umístěno 

nahrávací zařízení, které nebude mít výstup na monitor pro sledování. Nahrávací zařízení 

bude sloužit pouze pro uchování záznamu pro případ spáchání trestného činu a dohledání 

potencionálního pachatele. Celkem je navrženo 13 kamer. 
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9.2.1 Identifikace jednotlivých komponentů kamerového systému varianty B 

 Kamery – ve variantě B jsem navrhl celkem 13 kamerových bodů. V kamerových 

bodech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 viz příloha 4 je umístěna jedna 

kamera v provedení IP kompaktní kamera s IR přísvitem. Jedná se o kamery s nižší 

rozlišovací schopnosti avšak dostačující k identifikaci motorového vozidla.  

Základní vlastnosti a parametry vybrané kamery:  

 IP kompaktní kamera – AVTECH AVN-357 

- HD Ready 720p (1280x720) 

- Dosvit IR přísvitu 20 metrů  

- Funkce den/ noc s automatickým odsuvným IR filtrem 

- Komprese H.264 / M-JPEG/ MPEG – 4 

- Provedení outdoor s krytím IP66 

- Napájení 12V nebo PoE 

- Ethernet 10/100 Mbit/s 

 Přenos videosignálu – každá z kamer v kamerových bodech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 15, 16 (viz příloha 4) bude vybavena venkovním přístupovým bodem 

pro bezdrátový IP přenos. Přenos bude pracovat na frekvenci 2,4 GHz, která 

dokáže spolehlivě přenést data na delší vzdálenosti i za nepříznivých klimatických 

podmínek. Venkovní přístupový bod má integrované duálně polarizované 12dBi 

antény, které umožní bezdrátově přenést data až na vzdálenost 15 km. Přijímač 

a záznamové zařízení budou umístěny v technické místnosti budovy úřadu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice.  

Základní vlastnosti a parametry: 

 Venkovní přístupový bod pro přenos videosignálu TP-Link TL-WA7210N 

- Frekvenční rozsah 2,4 – 2,4835 GHz  

- Integrovaná duálně polarizovaná anténa se ziskem 12dBi 

- RP-SMA konektor pro připojení externí antény (zvýšení dosahu až na 

50km) 
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- Bezdrátový přenos IEE 802.11 b/g/n rychlostí až 150 Mbit/s 

- Rozhraní 1x RJ45 10/100 BaseTX, WiFi 

 Záznamové zařízení – bude typu IP rekordér a bude sloužit pro archivaci 

videozáznamu po dobu 10 dní. K IP rekordéru typu NAS bude připojen HDD 

o kapacitě 3TB. Jedná se o inteligentní datové úložiště, které svými funkcemi 

nahrazuje stolní počítač.  

Základní vlastnosti a parametry: 

 IP rekordér NAS SYNOLOGY DS 214+  

- připojení až pro 16 IP kamer 

- zálohování a správa veškerých dat 

- připojení HDD 

 HDD WD Purple 3T 

- kapacita 3TB 

 Kamery a jednotky pro přenos videosignálu budou napájeny z rozvaděčů pro veřejné 

osvětlení. Cena za náhradní zdroj a jeho instalace nebude zohledněna ve finančním 

zhodnocení. 

9.2.2 Vyhodnocení varianty B z finančního hlediska  

 Vybrané komponenty pro variantu B včetně uvedení počtu kusů a jednotkové ceny 

jsou uvedeny v tabulce 23.  
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Tabulka 23: Finanční vyhodnocení varianty B [autor] 

Název prvku Typ Počet 

kusů 

Cena za 

jednotku  

Cena 

celkem 

vč.DPH 

Kompaktní IP kamera 
AVTECH AVN-

357 
13 5 807 Kč 75 491 Kč 

Přenos signálu TL-WA7210N 14 1 349 Kč 18 886 Kč 

IP Rekordér  DS214+ 1 9 523 Kč 9 523 Kč 

Licence pro více 

kamer 
NAS 4 1 5 218 Kč 5 218 Kč 

HDD WD Purple 3T 1 3 499 Kč 3 499 Kč 

Kabeláž Solarix 20 m 9 Kč/m 180 Kč 

        112 797 Kč 

 

 V celkové ceně není započítaná instalace a oživení kamerového systému. Je také 

zapotřebí odzkoušení kompatibility všech komponentů. Výsledná cena se odráží v nižším 

počtu kamer, kvalitě obrazu a velikosti rozsahu pokrytí dané lokality.  

9.3 Varianta C  

 Varianta C vychází z varianty A. V této variantě jsou přidány dvě kamery. Jedna 

kamera označená č. 17 je umístěna v okružní křižovatce ulic Fryštátská a Těšínská a to 

z důvodu hlavních dopravních tepen, které procházejí městským obvodem Radvanice a 

Bartovice. Druhá kamera označená č. 18 je umístěna v místní části  Lipina. Důvodem 

umístění kamery č. 18 jsou devastace bytových domu a krádeže kovového materiálu 

sociálně slabými občany. V této variantě budou použity jiné typy kamer a jiný výstup ze 

zařízení. Vzhledem k tomu, že městský obvod Radvanice a Bartovice je součásti města 

Ostravy, navrhl jsem tuto variantu, spočívající ve spolupráci s provozovatelem 

kamerového systému města Ostravy. Návrh kamerového systému by byl v budoucnu 

propojen s kamerovým systémem města Ostravy, avšak za určitých podmínek. 

Provozovatel kamerového systému města Ostravy by na území městského obvodu 

Radvanice a Bartovice vybudoval optickou síť pro přenos signálu. Přenos signálu pomocí 

optické sítě je spolehlivější a kvalitnější než wi-fi přenos. Kamerový systém by byl 

umístěn v centru provozovatele kamerového systému města Ostravy. Z tohoto důvodu 
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nebude v této variantě navrženo žádné záznamové zařízení. Varianta C obsahuje pouze 

napojení kamer do budoucí páteřní sítě provozovatele kamerového systému města Ostravy, 

kde je situován videoserver. Ve variantě C je navrženo celkem 19 kamer. 

9.3.1 Identifikace jednotlivých komponentů kamerového systému varianty C 

 Kamery – ve variantě C je navrženo celkem 18 kamerových bodů. V kamerových 

bodech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18 (viz příloha 4) je umístěna jedna 

kamera v provedení IP kompaktní kamera s IR přísvitem. V kamerových bodech 

č. 5, 12, 13, 14, 17 (viz příloha 4) je umístěna jedna kamera, v provedení IP otočné 

kamery. Důvodem použití IP otočných kamer je zajištění většího rozsahu pokrytí 

daného místa. V kamerovém bodě č. 14, budou použity dvě IP otočné kamery, a to 

z důvodu zajištění monitorování prostoru před mateřskou školou a pobočkou pošty. 

Jedna kamera by byla v tomto prostoru nedostačující. Ve variantě C je tedy použito 

celkem 19 kamer. 

Základní vlastnosti a parametry vybraných kamer:  

 IP kompaktní kamera – VIVOTEK IP8362 

- 2 Mpix. Rozlišení Full HD 1920x1080 bod 

- Dosvit IR přísvitu 25 metrů, 12x IR LED  

- Funkce den/ noc s vysokou citlivostí v noci a sklopitelným IR filtrem 

- Komprese H.264 / M-JPEG / MPEG-4. 

- Obousměrné audio 

- Zálohování na SD kartu 

- Krytí IP66 

- Konektor RJ-45, Ethernet 10/100 Mbps 

- Duální napájení 12 V nebo PoE 

 IP otočná SpeedDome kamera – VIVOTEK SD8322E 

- PAL rozlišení 720x480 bodů 

- 28x optický zoom s elektronickou stabilizací obrazu 
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- Otáčení kolem své osy o 360 bez zarážky, naklopení o 220 

- Funkce den/ noc s automatickým odsuvným IR filtrem 

- Komprese H.264 / M-JPEG / MJPEG. 

- Obousměrné audio 

- Zálohování na Micro SD kartu 

- Krytí IP66 

- Konektor RJ-45, Ethernet 10/100 Mbps 

- Duální napájení 12 V nebo PoE 

 Přenos videosignálu – bude zajištěn po optické sítí. Každá z navržených kamer 

bude vybavena optokonvertorem. Optokonvertory zajistí kvalitní přenos z kamer do 

optické sítě. Optokonvertor je umístěn v rozvaděči, který je umístěn v dohledu 

kamer. Kamery a optokonvertory jsou propojeny UTP kabelem. Z optokonvertoru 

je vyveden optický kabel kterým se napojíme do optické sítě. Délka UTP 

a optického kabelu je odhadovaná.  Rozvaděč a  optická síť nejsou součástí tohoto 

návrhu. 

Základní vlastnosti a parametry: 

 Optokonvertor LAN – Optika TP-Link MC112CS  

- Převod z 10/100Base-TX na 100Base-FX a naopak   

- 1x port 100M RJ45 a 1x port 100M SC 

- Dosah optického vedení 20 – 60km 

 Optická kabeláž FLAT Drop FTTx  

- Průměr pláště 125µm, průměr jádra 90µm 

- Speciálně navržený pro venkovní instalace 

- Pevnost v tahu 1,2KN 

 Záznamové zařízení – není v tomto návrhu zohledněno, neboť umístění 

videoserveru bude v centru provozovatele kamerového systému města Ostravy. 
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V případě potřeby bude Městská policie žádat o stažení záznamů provozovatele 

kamerového systému města Ostravy. 

 

 Kamery a optokonvertory budou napájeny z rozvaděčů, které nejsou součástí celkové 

ceny. Tak jako vybudování optické sítě. Součástí celkové ceny není cenová nabídka 

provozovatele kamerového systému města Ostravy za provoz, údržbu a použití 

záznamového zařízení. V případě, že by provozovatel kamerového systému nevybudoval 

v městském obvodu Radvanice a Bartovice optickou síť, navrhl jsem kamery v IP 

provedení, tak, aby bylo možné tyto kamery použít pro přenos videosignálu přes wi-fi.  

9.3.2 Vyhodnocení varianty C z finančního hlediska  

 Vybrané komponenty pro variantu C včetně uvedení počtu kusů a jednotkové ceny 

jsou uvedeny v tabulce 24.  

Tabulka 24: Finanční vyhodnocení varianty C [autor] 

Název prvku Typ Počet 

kusů 

Cena za 

jednotku  

Cena 

celkem vč. 

DPH  

Kompaktní IP kamera VIVOTEK IP8362 13 18 527 Kč 240 851 Kč 

IP fixní DOME 

kamera 

VIVOTEK 

SD8322E 
6 40 102 Kč 240 612 Kč 

Optokonvertor  TP-Link MC112CS  19 890 Kč 16 910 Kč 

Optická kabeláž FLAT Drop FTTx 3 000 m 17 Kč/m 51 000 Kč 

Kabeláž Solaris 100 m 9 Kč/m 900 Kč 

        550 273 Kč 

 

 V celkové ceně není započítána instalace a oživení kamerového systému. Je také 

zapotřebí odzkoušení kompatibility všech komponentů. Variantu C jsem navrhl s ohledem 

nejúčinnější preventivní ochrany s možností vyššího zabezpečení a pokrytí daných lokalit.   

9.4 Kriteriální hodnocení jednotlivých variant  

 Z důvodu vyhodnocení jsem pro navržené varianty A, B a C zvolil metodu 

rozhodovací matice. Metoda rozhodovací matice je založena na zvolených znacích, na 
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základě kterých budou mnou navržené varianty A, B a C hodnoceny. Každý ze znaků se 

k zatřídění do metody rozhodovací matice ohodnotí pomocí číselných hodnot a to 1 – 5 

(viz tabulka 25). Číselná hodnota 5 znamená nejdůležitější znak předmětné varianty, 

naopak číslo 1 znamená nejméně důležitý znak předmětné varianty. Následně se ke 

každému znaku přiřadí pořadí znaku, které je určeno hodnotitelem dle závažnosti. Pořadí 

znaků se ohodnotí pomocí číselných bodů v rozmezí 1-5. Celkový součet číselných bodů 

se podělí jednotlivými číselnými body, kdy se získá váhu znaku, která je vyjádřena 

v procentuálním zastoupení (viz tabulka 26). Posledním krokem je vypočtení koeficientu 

váhy znaku, který získáme sečtením čísla 1 a váhy znaku, která je vyjádřena 

v procentuálním zastoupení. Takto získané koeficienty váhy znaku vynásobím číselnými 

hodnotami jednotlivých variant (viz tabulka 25). Na závěr se provede součet číselných 

hodnot u jednotlivých variant (viz tabulka 27).  

Výpis znaků:  

 Znak 1 - Celková cena navrhovaného kamerového systému 

 Znak 2 – Náklady na provoz  

 Znak 3 – Obtížnost vybudování kamerového systému 

 Znak 4 – Možný zákrok proti potenciálnímu pachateli  

 Znak 5 – Dostatečnost zabezpečení vyhodnocených míst 

 

Tabulka 25: Ohodnocení jednotlivých variant [autor] 

Číslo znaku 
Varianta 

A B C 

1 3 2 4 

2 3 2 3 

3 4 3 1 

4 3 2 4 

5 4 2 4 

∑ 17 11 16 
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Tabulka 26: Přiřazení váhy znaku [autor] 

Znak Pořadí Body %  

1 1. 5 33,33% 

2 5. 1 6,67% 

3 2. 4 26,67% 

4 4. 2 13,33% 

5 3. 3 20,00% 

∑ 15 100% 

 

Tabulka 27: Vyhodnocení jednotlivých variant metodou rozhodovací matice [autor] 

Znak Váha  
Varianta 

A B C A B C 

1 1,3333 3 2 4 4,0 2,7 5,3 

2 1,0667 3 2 3 3,2 2,1 3,2 

3 1,2667 4 3 1 5,1 3,8 1,3 

4 1,1333 3 2 4 3,4 2,3 4,5 

5 1,2000 4 2 4 4,8 2,4 4,8 

∑ 17 11 16 20,5 13,3 19,1 

Vyhodnocení variant 1. 3. 2. 

 

 Na základě vyhodnocení jednotlivých variant pomocí metody rozhodovací matice se 

jako nejvhodnější jeví varianta A, která získala v tabulce 27 nejvyšší bodové ohodnocení 

(20,5 bodů). Vyhodnocení varianty A je závislé na klasifikaci hodnotitelem a odvíjí se dle 

stanovení důležitosti jednotlivých znaků. Návrhy jsou zpracovány podle mnou zjištěných 

teoretických a praktických poznatků. V případě realizace kamerového systému v obvodu 

Radvanice a Bartovice, je nutné zpracovat technickou dokumentaci kamerového systému. 

Technická dokumentace bude zpracovaná odbornou firmou, která dokáže zajistit 

kompatibilitu jednotlivých komponentu kamerového systému. 
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10 Závěr  

 Diplomová práce byla zaměřena na zhodnocení stávající bezpečnostní situace 

v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Cílem diplomové práce bylo stanovení 

kritických míst v městském obvodu Radvanice a Bartovice a navržení jednotlivých variant 

kamerového systému za účelem potírání trestné činnosti.  

 Byla provedena rozsáhlá literární rešerše odborné literatury a legislativních pramenů 

zabývající se provozem kamerových systémů. 

 Na základě zjištěných poznatků z hlediska celkového počtu kriminality z dostupných 

Portálů veřejné správy lze konstatovat, že městský obvod Radvanice a Bartovice patří mezi 

„klidnější“ městské části Ostravy.  

 K navržení vhodného kamerového systému bylo nutno vybrat vhodné komponenty, 

kterými jsou především kamery, zařízení pro přenos a zpracování videosignálu a zařízení 

pro kamerový záznam. Tímto jsem načerpal informace o funkčnosti kamerového systému, 

které byly následně využity v návrzích kamerového systému pro  městský obvod 

Radvanice a Bartovice. 

 Městský obvod Radvanice a Bartovice jsem rozdělil do šesti částí, dle podobnosti 

objektů a kritických lokalit. Takto rozdělené částí jsem za pomocí metody CARVER, 

vyhodnotil a stanovil objekty, u kterých je velká pravděpodobnost napadení. SWOT 

analýzou jsem porovnal silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení u jednotlivých částí 

městského obvodu Radvanice a Bartovice a stanovil rizika. Stanovená rizika jsem následně 

za pomocí analýzy souvztažnosti vyhodnotil, zda jde o rizika relativně bezpečná nebo se 

jedná o primárně nebezpečná rizika. 

 Na základě vyhodnocených analýz bezpečnostních rizik jsem navrhl tři varianty 

rozmístění kamerového systému v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Varianty 

obsahují návrhy komponentů kamerového systému a jejich umístění ve stanovených 

částech městského obvodu Radvanice a Bartovice. Každá z variant je specifická, neboť se 

liší v počtu a kvalitě kamer a také ve způsobu přenosu videosignálu.  
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 Součásti diplomové práce je i kriteriální hodnocení navržených variant kamerového 

systému. Za nejvhodnější návrh z hlediska zvolených kritérií hodnotitelem, byla 

vyhodnocena varianta A.  

 Varianta A vycházela z vytipovaných rizik popsaných v této diplomové práci. Návrh 

varianty A, lze využít jako studii pro realizaci kamerového systému v městském obvodu 

Radvanice a Bartovice. V případě realizace kamerového systému v obvodu Radvanice 

a Bartovice, je potřeba zpracovat technickou dokumentaci kamerového systému odbornou 

firmou. 

 



77 

 

Použitá literatura  

[1] Zákon č. 1/1993 Sb., Ústavní zákon ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 

300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., a 515/2002 Sb. [online]. 1992. Dostupné 

na WWW:  <http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>. 

[2] Zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. [online]. 1992. 

Dostupné na WWW: <http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html>. 

[3] Zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění [online]. 

Dostupné na WWW:< http://business.center.cz/business/pravo/zakony/oou/>. 

[4] Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, v platném znění [online]. Dostupné na 

WWW:< http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-(obecni-

zrizeni).html>. 

[5] Zákon č. 553/1991 Sb., Zákon o obecní policii, v platném znění [online]. Dostupné 

na WWW:< http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553>. 

[6] Zákon č. 273/2008 Sb., Zákon o Policii České republiky, v platném znění [online]. 

Dostupné na WWW:< http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273>. 

[7] Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění [online]. Dostupné na 

WWW:< http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/>. 

[8] Česká technická norma ČSN EN 50132. Dostupné na WWW:< 

http://www.normy.cz/Vysledky.aspx>. 

[9] Stanovisko č. 9/2012, Úřad pro ochranu osobních údajů, [online]. 2012. Dostupné na 

WWW:< 

http://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_doku

menty=2767>. 

[10] Městská policie Ostrava [online]. Ostrava. Dostupné na WWW:< 

http://www.mpostrava.cz/WebForms/Stranky/Detail.aspx?Id=64&IdParent=0>. 

[11] OVA.net [online]. 2014. Dostupné na WWW:< http://www.ovanet.cz/cze/produkty-

a-sluzby/obrazove-sluzby/kamery-zive/art_197/kamery-zive.aspx>. 

[12] Veřejná správa, Prevence kriminality. [online]. 2014. Dostupné na WWW:< 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/system-prevence-kriminality-v-cr-

13172/>. 

[13] CHALUPOVÁ, Kateřina, PROCHÁZKA, Petr, ŘEZNÍK, Tomáš, ŠEJVL, Jaroslav, 

ŠTEFUNKOVÁ, Michaela, ŽUROVEC, Ivan. Základy prevence kriminality pro 

pedagogické pracovníky. Praha: TOGGA, spol. s r.o., 2012, 116 s. [online]. 

Dostupné na WWW: < 

http://www.pppkv.cz/dokumenty/ZAKLADY%20PREVENCE%20KRIMINALITY.

pdf >. 

[14] Prevence kriminality: Systém prevence kriminality v ČR. [online]. 2010. Dostupné 

na WWW:< http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-

kriminality.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d>. 

http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/oou/
http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html
http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/
http://www.normy.cz/Vysledky.aspx
http://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=2767
http://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=2767
http://www.mpostrava.cz/WebForms/Stranky/Detail.aspx?Id=64&IdParent=0
http://www.ovanet.cz/cze/produkty-a-sluzby/obrazove-sluzby/kamery-zive/art_197/kamery-zive.aspx
http://www.ovanet.cz/cze/produkty-a-sluzby/obrazove-sluzby/kamery-zive/art_197/kamery-zive.aspx
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/system-prevence-kriminality-v-cr-13172/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/system-prevence-kriminality-v-cr-13172/
http://www.pppkv.cz/dokumenty/ZAKLADY%20PREVENCE%20KRIMINALITY.pdf
http://www.pppkv.cz/dokumenty/ZAKLADY%20PREVENCE%20KRIMINALITY.pdf
http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d


78 

 

[15] KONÍČEK, Tomáš, KOCÁBEK, Pavel, KRICNER, Václav, KALIVODOVÁ, Zoja, 

ŠTĚPÁNEK, Pavel. Operátor městských kamerových systému. PRAHA: Armex 

Publishing, 2005, 131s, ISBN 80-86795-18-7>. 

[16] Celková kriminalita. [online]. Dostupné na WWW:< 

http://www.mapakriminality.cz/#tabulky >. 

[17] Statistické přehledy kriminality za rok 2011, 2012, 2013. Ministerstvo vnitra. 

[online]. Dostupné na WWW:< http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-

kriminality-za-rok-2011.aspx >. 

[18] LUDĚK, Lukáš a kolektiv, Bezpečnostní technologie, systémy a management II, 

ZLÍN, VeRBuM, 2012, 387s, ISBN 978-80-87500-19-4. 

[19] DELNET, s.r.o. [online]. Slaboproudé systémy. České Budějovice. Dostupné na 

WWW:< http://www.delnet.cz/ >. 

[20] KŘEČEK, Stanislav a kolektiv, Příručka zabezpečovací techniky, 2. vydání, 

Cricetus, 2003, 350s, ISBN 80-902938-2-4. 

[21] ELMI SYSTÉM, s.r.o. [online]. Montáže a projekce elektrických zařízení. Třebíč. 

2011. Dostupné na WWW:< http://www.elmisystem.cz/index.php/kamerove-

systemy/101-struktura-systemu-cctv  >. 

[22] OXE cctv systems, s.r.o. [online]. Jičín. 2014. Dostupné na WWW:< 

http://www.oxe.cz/oxe-16006-skryta-kamera-v-kourovem-cidle/ >. 

[23] ABBAS, a.s. [online]. Analýza obrazu. Brno. 2011 – 2014. Dostupné na WWW:< 

http://www.analyza-obrazu.cz/kamery/ >. 

[24] KLIMATRON Servis, s.r.o. [online]. Kroměříž. 2011. Dostupné na WWW:< 

http://www.cctv-kamerove-systemy.cz/zarizeni-pro-zobrazeni-videosignalu />. 

[25] JOKLOVÁ, Dagmar, SEMECKÝ, Jaroslava kolektiv, Radvanice a Bartovice 

v letopisech a obrazech. Kartis +Co,s.r.o. 2005 236s, ISBN 80-239-4869-5. 

[26] Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice. [online]. 2012. 

Dostupné na WWW:< http://radvanice.ostrava.cz/cs >. 

[27] POLICIE ČR, Celková kriminalita v Ostravě v letech 2011 – 2013. Interní 

dokument. Ostrava, 2014.  

[28] AEC. [online]. Bezpečnostní analýza. 2014. Dostupné na WWW:< 

http://www.aec.cz/cz >. 

[29] SCHMALZ, Michal. [online]. Metoda CARVER. Dostupné na WWW:< 

http://www.growjob.com/clanky-personal/metoda-carver/ >. 

[30] ZIKMUND, Martin. [online]. SWOT Analýza. 2010. Dostupné na WWW: < 

http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-vsemu-je-vlastne-

swot-analyza >. 

http://www.mapakriminality.cz/#tabulky
http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2011.aspx
http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2011.aspx
http://www.delnet.cz/
http://www.elmisystem.cz/index.php/kamerove-systemy/101-struktura-systemu-cctv
http://www.elmisystem.cz/index.php/kamerove-systemy/101-struktura-systemu-cctv
http://www.oxe.cz/oxe-16006-skryta-kamera-v-kourovem-cidle/
http://www.analyza-obrazu.cz/kamery/
http://www.cctv-kamerove-systemy.cz/zarizeni-pro-zobrazeni-videosignalu%20/
http://radvanice.ostrava.cz/cs
http://www.aec.cz/cz
http://www.growjob.com/clanky-personal/metoda-carver/
http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-vsemu-je-vlastne-swot-analyza
http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-vsemu-je-vlastne-swot-analyza


79 

 

Seznam zkratek  

 

PČR    Policie České republiky 

ČR    Česká republika 

ZoOP    Zákon o obecní policii 

ÚOOÚ    Úřad pro ochranu osobních údajů 

ZOOÚ    Zákon o ochraně osobních údajů 

CCTV    Closed Circuit Television  - uzavřené televizní okruhy 

MKDS    Městský kamerový dohlížecí systém 

IZS    Integrovaný záchranný systém 

GIS    Geografický informační systém 

SMO    Statutární město Ostrava 

MIKS    Městský integrovaný kamerový systém 

SBS    Soukromé bezpečnostní služby  

RVPPK   Republikový výbor pro prevenci kriminality 

CCD    Charge Coupled Divice  

IP    Internet protokol  

PTZ kamery   Pan Tilt Zoom kamery 

ObNV    Obvodní národní výbor  

WIFI    Wireless Fidelity  
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