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Anotace 

Pavlačka, Dominik. Projekt zabezpečení vícepodlažního obytného domu 

s využitím kamerových systémů. Ostrava, 2015. 45 s. Bakalářská práce. VŠB – TU 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství.  

Bakalářská práce si klade za cíl navrhnout kamerový systém pro vícepodlažní 

obytný dům tak, aby plně využíval maximálních identifikačních funkcí a umožňoval 

efektivní odhalování nezákonné činnosti. První část práce je zaměřena na problematiku 

právních a technických norem zabývajících se kamerovým systémem a popisem 

základních prvků kamerových systémů. Další část popisuje vybraný objekt a zabývá se 

analýzou rizik. Poslední část se zabývá zpracováním návrhů tří variant kamerového 

systému a následným ekonomickým zhodnocením. 

Klíčová slova: digitální videorekordér, IR reflektor, kamera, kamerový systém, 

zabezpečení. 

Annotation 

Pavlačka, Dominik. Security project of multi-storey residential house with the 

use of CCTV. Ostrava, 2015. 45 pages. Bachelor thesis. VŠB – TU Ostrava, Faculty 

of safety engeneering. 

Bachelor thesis aims to propose CCTV for multi-storey residential house so as to 

make full use of the maximum of the identification of the functions and allow for the 

effective detection of the illegal activity. The first part of the work is focused on the 

issue of legal and technical standards dealing with the CCTV and a description of the 

basic elements of CCTV systems. The next section describes the selected object and 

deals with risk analysis. The last part deals with the processing of proposals of the three 

variants of the CCTV and a subsequent economic evaluation. 

Key words: digital video recorder, IR reflector, camera, closed circuit television, 

security.  
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1 Úvod 

Pocit bezpečí v současné době nám pomáhají řešit kamerové systémy, jejichž snahou 

je pořizovat a uchovávat obrazové, zvukové nebo jiné záznamy z monitorovaných míst. 

Slouží ke sledování pohybu kolem nás a jako prevence proti nezákonné činnosti ve snaze 

chránit osoby, zdraví či majetek. Tato prevence je zajištěna instalací kamerového systému 

spolu se záznamovým zařízením. 

V bakalářské práci se chci zaměřit na znalosti, které jsem získal při studiu na Vysoké 

škole báňské v Ostravě ve studijních předmětech Zabezpečovací systémy, Technické 

prostředky bezpečnostních služeb. Hlavním cílem mé bakalářské práce bude navrhnout 

kamerový systém pro vícepodlažní obytný dům, tak aby plně využíval maximálních 

identifikačních funkcí a umožňoval efektivní odhalování nezákonné činnosti. Sekundárním 

cílem bude analýza rizik, která povede k ekonomickému zhodnocení navržených variant 

kamerového systému. 

Bakalářská práce bude rozdělena do třech tematických částí věnovaných kamerovým 

systémům. První část bude zaměřena na právní předpisy související s provozem a instalací 

kamerových systémů, na technické normy spřízněné s kamerovými systémy a popisem 

základních prvků kamerových systémů, jejich vlastnostem, funkcím a využití. Druhá část 

bude zaměřena na popis objektu, analýzu rizik újmy na majetku novostavby rodinného 

domu, který jsem si vybral do své bakalářské práce. V třetí části bude zpracován návrh 

kamerového systému a budou navrženy tři možnosti řešení kamerového systému a jejich 

následné ekonomické vyčíslení pro rodinný dům. 

V závěru práce bude provedeno ekonomické zhodnocení navržených variant 

a doporučeno ideální řešení zabezpečovacího kamerového systému pro novostavbu 

rodinného domu.  
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2 Rešerše 

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

z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011, 240 s. 

ISBN 978-807-2018-505. 

Kniha, která popisuje právní režim používání kamerového systému z pohledu 

ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti, práva a povinnosti provozovatele.  

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

systémy. Žilina:Žilinská univerzita v Žilině, 2008, s. ISBN 978-80-8770-893-1. 

Z této publikace bude čerpáno hlavně v teoretické oblasti. Tato kniha se kompletně 

zabývá kamerovými bezpečnostními systémy z hlediska požadavků, přenosem 

videosignálu, využívané technologie a samotnými prvky a příslušenstvím kamerového 

systému. 

KŘEČEK, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2. S.l.: Cricetus, 2003, 351 

s. ISBN 80-902-9382-4. 

Obsah této knihy se věnuje problematice mechanických zábranných systémů, 

elektronické požární a zabezpečovací signalizace, systémům průmyslové televize a IP 

kamerových systémů.  
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3 Základní pojmy 

IP kamerový systém – systém využívající jako přenosové médium mezi záznamovým 

zařízením a kamerami počítačovou IP síť. 

Kamera – základní prvek kamerového systému, sloužící k zachycení obrazu sledovaných 

prostor. 

Kamerový systém bez záznamu – kamerový systém, při kterém pořízená data a snímky 

nejsou archivovány, nelze je později přehrát či vyvolat. 

Kamerový systém se záznamem – kamerový systém, který svede ukládat snímky a data 

na záznamová zařízení k pozdějšímu vyvolání či přehrání záznamu. 

Nezákonná činnost – činnost, která je v rozporu se zákonem. 

Rozlišení – parametr ovlivňující kvalitu obrazu, který se udává v pixelech nebo televizních 

řádcích. 

Vandalismus – poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku nepřinášející žádné 

materiální obohacení, které je neúčelné, nekulturní a primitivní. 

Záznamové zařízení – označováno jako rekordér, umožňuje ukládání obrazu z kamer, 

jejich zpracování a další funkce. 
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4 Právní a technické předpisy kamerových systémů 

Tato kapitola se zabývá kamerovými systémy z pohledu různých zákonů, právních 

předpisů a technických norem, jejich přejímání, které se týkají ochrany osobních údajů, 

používání, instalace a také materiálům jimi pořízených.  

Kamerové systémy dělíme na dva druhy. Kamerový systém bez nahrávání, jedná se 

pouze o sledování snímaného prostoru na monitorech, které jsou pod nepřetržitým 

dohledem. Působí jako složka prevence v případě, kdy schází tento dohled. Není zde 

možnost zpětného přehrání, lze se řídit obecnými předpisy na ochranu osobnosti jako je 

Listina základních práv a svobod a Občanský zákoník. Druhým typem je kamerový systém 

s nahráváním, rozumí se tím systém, který pořízená data a snímky uchovává. Při využívání 

těchto systémů je nutno dodržovat zákon o ochraně osobních údajů. [5] 

4.1 Právní předpisy související s provozem a instalací kamerových systémů 

Pořizování záznamů kamerovými systémy je patřičným zpracováním osobních údajů, 

proto musí být problematika přizpůsobena právním předpisům a normám, aby nenastal 

nepřiměřený zásah do soukromí osob. Je nutné respektovat právo na soukromí, neopomínat 

práva na osobní bezpečnost a dbát na ochranu osobních údajů. [5] 

Níže vybrané právní předpisy osvětlí používání, provoz a instalaci kamerových 

systémů v souladu s právem. 

4.1.1 Ústava České republiky 

Nejvyšší právní silou je Ústava České republiky zákon č. 1/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a změn, přijat dne 16. 12. 1992 Českou národní radou. Tomuto zákonu 

nelze oponovat. To značí, že jiné právní normy s ním musí být v souladu. Také prohlašuje 

Českou republiku za „Svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě 

k právům a svobodám člověka a občana“
1
. [1, 15] 

Jako součást Ústavy je preambule, ve které jsou uvedeny hodnoty jako „lidská 

důstojnost“, „svoboda“ a principy k nimž se naše společenství hlásí. [1, 15] 

                                                           
1
 BAHÝĽOVÁ, Lenka, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Milan PODHRÁZKÝ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Ladislav 

VYHNÁNEK. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, 1533 s. ISBN 978-807-2018-147. 
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4.1.2 Listina základních práv a svobod 

Právo na ochranu soukromí je jedním z nejvýznamnějších práv týkajících se ochrany 

před zneužíváním kamerových systémů, uvedeno v listině jako ústavní zákon č. 2/1993 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. V hlavě II jsou zmíněná Lidská práva a základní 

svobody, tímto bodem se budu zaobírat v dalším odstavci. 

Článek 7 poukazuje na soukromí osoby a její nedotknutelnosti, které lze omezit 

pouze v případech stanovených zákonem. O neoprávněném zasahování do soukromí 

osobního života před zneužíváním a zveřejňováním osobních údajů se zmiňují články  

8 a 10, v nich se zaručuje osobní svoboda, právo na zachování osobní cti, lidské 

důstojnosti, ochraně jména a dobré pověsti. [13, 16] 

4.1.3 Občanský zákoník 

Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K naplňování občanských práv 

a svobod přispívá v paragrafech 84 až 90. Zmiňuje se v nich zachycení a rozšiřování 

podoby člověka pouze s jeho svolením a v případech kdy není svolení zapotřebí, jako jsou 

případy výkonu nebo ochraně jiných práv či právem chráněných zájmů jiných osob. Také 

pojednává o přiměřeném způsobu použití na základě zákona, veřejného zájmu čí úředním 

účelům a jiné. Zásahy do soukromí osob nesmí být využity nepřiměřeným způsobem. [10, 

17] 

4.1.4 Zákon o ochraně osobních údajů 

Byl vyhlášen jako zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů a změn (dále jen ZOOÚ). Zamezuje neoprávněnému nakládání 

a zneužívání osobních údajů. Za zpracování osobních údajů je považováno využití 

technických prostředků k pořizování záznamu obrazového či zvukového. V případě 

pořizování záznamu zvukového, je třeba posoudit, jestli je pořizování skutečně nezbytné 

pro naplnění účelu zpracovávání. Jelikož tento druh pořizování záznamu zasahuje příliš do 

soukromí, měl by se omezit pouze na záznam obrazový. Je nutno brát na tento zákon 

zřetel, jak při instalaci, tak při provozování daných systémů. [2, 11, 18] 

Osobní údaj je zmíněn v § 4 písm. a), myslí se jím: „Jakákoliv informace týkající se 

určeného nebo určitého subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
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určitelný, jestliže lze subjektem údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 

čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.“
2
. 

Je třeba zmínit § 5 odst. 2 písm. a) ZOOÚ: „Správce může zpracovávat osobní údaje 

se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, jestliže provádí 

zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce“
3
a písm. b) „Správce může 

zpracovávat osobní údaje se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může 

zpracovávat, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 

subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh 

subjektu údajů.“
4
. Zmiňuje se zde, že zpracování osobních údajů smí být použito 

k účelům, ke kterým byly záznamy pořízeny. Úřad pro ochranu osobních údajů kontroluje 

právní dohled nad tímto zákonem. V určitých případech se zásadním způsobem nezasahuje 

do soukromí. Jedná se o prostory sklepů, vchodů do těchto prostor, prostory pro uskladnění 

jízdních kol a kočárků, vnější časti budov a jiné. V tomto případě lze umístit kamerový 

systém za uplatnění výjimky v § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ. Avšak je nutné splnit podmínky 

vyplývající z tohoto ustanovení. 

Dalším paragrafem je § 10 ZOOÚ ve znění: „Při zpracovávání osobních údajů 

správcem a zpracovatelem dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, 

zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.“
5
. Tento 

paragraf je úzce spjat s předešlým odstavcem. [2, 11, 18] 

Zpracovávání osobních údajů kamerovými systémy podléhá oznamovací povinnosti 

Úřadu pro ochranu osobních údajů dle § 16 odst. 1 ZOOÚ – „Ten kdo hodlá jako správce 

                                                           
2
 BARTÍK, Václav. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010, 383 s. 

Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-613-6, § 4 písm. a) 

3
BARTÍK, Václav. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010, 383 s. 

Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-613-6, § 5 odst. 2 písm. a) 

4
BARTÍK, Václav. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010, 383 s. 

Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-613-6, § 5 odst. 2 písm. b) 

5
BARTÍK, Václav. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010, 383 s. 

Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-613-6, § 10 
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zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle tohoto zákona, 

s výjimkou zpracování uvedených v § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit 

Úřadu před zpracováváním osobních údajů.“
6
. Úřad vydá rozhodnutí a v něm uvede 

možné rozpory se zákonem. Poté je možné podle rozhodnutí sestavit kamerový systém 

v souladu s podmínkami, které byly určeny. 

Samozřejmostí je označování monitorovaných míst příslušným označením na 

viditelná místa. Jedná se o srozumění s tím, že osobě bude omezeno její soukromí. Toto 

označení musí být u monitorovaného prostoru neustále a musí být dobře viditelné. 

Shrnutím problematiky tohoto zákona při provozování kamerových systémů zvláště 

se záznamem je možné na základě nezbytném pro ochranu práv chráněných zájmů správce 

nebo jiného subjektu, zpracováním pro dodržení právních povinností správce v rámci 

plnění úkolů stanovených zákonem a na základě souhlasu subjektů údajů. [2, 11, 18] 

4.2 Technické normy spřízněny s kamerovými systémy 

Spolehlivé a správné postupy při instalaci kamerových systémů a výběr komponentů 

jsou zpracovány v obecných normách. Obsahují důležité požadavky na použité materiály, 

výrobky a postupy zpracování, nejsou ale závazným předpisem. Zaručují funkčnost 

a kvalitu výrobků. Pro kamerové systémy je neméně důležitá norma ČSN EN 50 132 a její 

části. Níže si uvedeme potřebné normy této práce. [9, 14] 

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

v bezpečnostních aplikacích, část 1: Systémové požadavky 

První zmíněná norma je určena ke sledování veřejných a soukromých prostor pomocí 

systémů CCTV. Stanovuje pouze minimální požadavky sledovacích systému CCTV ve 

využívání v bezpečnostních aplikacích. [9, 14] 

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

v bezpečnostních aplikacích, část 5: Přenos videosignálu 

                                                           
6
BARTÍK, Václav. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010, 383 s. 

Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-613-6, § 16 odst. 1 
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Norma zmiňující minimální požadavky a způsoby na přenos videosignálu, vysílací 

a přijímací zařízení, také může být skloubena s funkcemi na přenos dat nebo zvuku. Dále 

odkazuje na normu EN 50130-5, požadavky na mechanickou a klimatickou odolnost, 

normu ČSN EN 50130-4, ve které jsou zmíněny požadavky na odolnost komponentů 

a harmonizované normy ČSN EN 60065 a 60950 v oblasti elektrické bezpečnosti. [9, 14] 

ČSN EN 50132-5-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích, část 5-1: Video přenosy – obecné provozní požadavky 

Jedna část této normy se zaměřuje na obecné požadavky přenosu videosignálu 

a druhá na základní požadavky IP spojením. Týká se zabezpečení a výkonem požadavků 

pro přenos videosignálu. [9, 14] 

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

v bezpečnostních aplikacích, část 5-2: IP video přenosové protokoly 

Popisuje význam a zavádí v bezpečnostních aplikacích IP protokoly k přenosu 

snímaného obrazu. [9, 14] 

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

v bezpečnostních aplikacích, část 5-3: Video přenosy - analogový a digitální video 

přenos 

Zde, v této normě se upřesňují požadavky na funkčnost zkoušení přenosového kanálu 

s vysílačem, přijímače či zařízení se spojitostí s přenosem. [9, 14] 

ČSN EN 50132-7 ed. 2 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích, část 7: Pokyny pro aplikace 

Doporučení a požadavky pro volbu, projektování, instalaci, zkoušení, údržbu CCTV 

systémů k využití bezpečnostních kamerových systémů a jiné jsou obsaženy v normě ČSN 

EN 50132-7 ed. 2. [9, 14] 
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5 Kamerový bezpečnostní systém 

V zásadě se jedná o uzavřený televizní okruh, v němž jsou propojeny všechny jeho 

prvky. Mezinárodní zkratka pro kamerové systémy se používá CCTV (Closed Circuit 

Television). Využití kamerových systémů je široké, může jít o monitorování osob, 

dopravy, výroby či identifikaci. Pro naše potřeby se hlavně zaměříme na kamerové 

systémy, které slouží k identifikaci osob a nezákonné činnosti. [7, 8] 

5.1 Kamery 

Jedná se o základní prvek kamerového systému, sloužící k zachycení obrazu 

sledovaných prostor, světelné energie odrážené od předmětů v jejich zorném poli 

a převádění tohoto nasnímaného materiálu na elektrické signály. Poté se dané signály dále 

přenášejí a zpracovávají. Kamera je nejdůležitějším prvkem, jelikož nám stanovuje kvalitu 

pořízených snímků obrazu. [7, 8] 

5.1.1 Technologie optických snímačů 

Optické snímače jsou základní částí kamer, slouží k přeměně dopadajícího světla na 

elektrický signál. Každý snímač potřebuje objektiv, jde o optický systém zajišťující, aby 

světlo dopadalo na světlocitlivou plochu v potřebné kvalitě. [8] 

Vidikon 

Snímací elektronky, které zpracovávají dopadající světlo a přeměňují jej na 

elektrický signál. V této době se kamery se snímacími elektronkami už moc nepoužívají, 

lze je najít v jaderné energetice či jaderném výzkumu. [8] 

CCD 

Původně vyvíjená součástka pro používání jako paměťový čip. CCD je polovodičový 

prvek, jenž získá při dopadu světelného záření elektrický náboj. Plocha je tvořena 

čtvercovými buňkami, které jsou pravidelně uspořádány. Původní snímače CCD se 

vyskytovaly v televizní technice. [8] 

Následují super CCD snímače. U tohoto typu se podařilo vystihnout kvalitnější obraz 

než u klasického typu při stejném počtu buněk, které jsou tvaru osmiúhelníku. Má oproti 
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normální CCD snímačům citlivější prvky doplněné drobounkými čočkami, tudíž je obraz 

kvalitnější. [8] 

Kvalitní barevný obraz nám zajišťují kamery s CCD snímači. Avšak cena u těchto 

kamer je vyšší, proto se používají spíše v profesionální sféře. V uzavřeném kamerovém 

systému se spíše uplatňují výše uvedené s jedním snímacím prvkem. [8] 

CMOS 

Vývoj této technologie kladl důraz na minimální rozměry a na energetickou 

nenáročnost. Tudíž byla předpokládána značně nižší kvalita obrazu oproti kvalitě získané 

pomocí CCD snímačů. V dnešní době se využívají u méně náročných přístrojů, jako jsou 

web kamery či mobilní telefony. [8] 

DPS 

Přelomová technologie, která umožňuje jeden z nejkvalitnějších obrazů. Vylepšené 

snímání a následná digitalizace poskytuje ideální reprodukci barev při zvýšeném 

dynamickém rozsahu. Ten zdokonaluje kvalitu obrazu snímání při příliš osvětlené či tmavé 

ploše. [8] 

5.1.2 Parametry kamer 

Níže jsou zmíněné parametry, které ovlivňují kvalitu a charakteristiku snímaného 

obrazu, jedná se o rozlišovací schopnost, poměr stran obrazu, dynamický rozsah, citlivost 

na světlo a také o napájení a řídících výstupech kamery. [7, 8] 

Rozlišení 

Jde o parametr ovlivňující kvalitu obrazu, ten je skládán z jednotlivých bodů neboli 

pixelů (buněk). Rozlišovací schopnost závisí na počtu aktivních buněk, není-li zapotřebí 

snímat detaily obrazu, je zbytečné používat kamery s vysokým rozlišením. V opačném 

případě je vhodné využít je. Tato schopnost se udává v pixelech (např. 640x480) nebo 

v televizních řádcích (např. 800 TVř). Je nutno zmínit, že každý kamerový systém má 

rozlišovací schopnost takovou, jako nejslabší článek systému. [8] 

Poměr stran obrazu 

Charakterizuje poměr velikostí vodorovného a svislého rozměru obrazu. Vyskytuje 

se mnoho možností poměrů (např. 4:3, 5:4, 16:9). [8] 
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Dynamický rozsah 

Rozdíl mezi nejsvětlejším místem a nejtmavším místem snímaného obrazu nazýváme 

dynamický rozsah, neboli se používá pojem kontrast scény. Udává počet odstínů (od černé 

po bílou), které snímač rozlišuje. [8] 

Citlivost 

Tato vlastnost nám udává, za jakých minimálních podmínek osvětlení je schopna 

kamera snímat obraz. Hodnoty citlivosti jsou udávány v luxech. Aby byl požadavek na 

světlo poskytované použitelnému obrazu co nemenší, musí být hodnota luxů co nejnižší. 

[8] 

Napájení a řídící výstupy kamer 

Dle požadavků na montáž se jedná o napájení jednosměrné 12 V, střídavé 12 – 24 V, 

nebo napájení z elektrické sítě 220 až 240 V. Některé kamery jsou napájeny méně náročně 

pomocí signálního vedení (např. web kamera). 

K dálkovému ovládání kamer přes počítačové rozhraní využíváme řídící vstupy RS 

485, který umožňuje ovládat až 32 jednotek naráz a jiné typy jsou jako RS 232, RS 422. 

Používají se hlavně k ovládání objektivů kamer, či polohovacích hlavic. [8] 

5.1.3 Objektiv 

Objektiv promítá na plochu optického snímače zmenšený obraz snímaného prostoru. 

Významné parametry jsou uchycení objektivu, ohnisková vzdálenost, světelnost, clona 

a hloubka ostrosti. Dle toho, kde budou instalovány kamery, se zváží dané parametry 

a provede se výběr kamer s vhodným objektivem. [8] 

Ohnisková vzdálenost 

Jde o pomyslnou vzdálenost, která se nachází za objektivem a je měřena od 

optického středu směrem k rovině snímání, ve které jsou objekty ležící v nekonečné 

vzdálenosti vyobrazeny ostře. Co největší úhel záběru objektivu získáme tak, že zmenšíme 

ohniskovou vzdálenost. U některých objektivů lze měnit ohniskovou vzdálenost. 

Rozdělujeme kamery s pevnou, proměnnou nebo elektricky řízenou změnou ohniskové 

vzdálenosti, a to řízené buď mechanicky či digitálně. Tuto změnu označujeme jako zoom. 
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Optický zoom bez ztráty na rozlišení mění ohniskovou vzdálenost, jeho hodnota udává 

poměr mezi minimální a maximální ohniskovou vzdáleností.  Digitální zoom pracuje na 

principu zvětšení výřezu a umožňuje větší zvětšení, ale na úkor horšího rozlišení. [8] 

Světelnost 

Maximální způsob přijímaní světla. Je-li clonové číslo označující světelnost menší, 

pak je jeho schopnost přijímat světlo vyšší. Při větší světelnosti se dá snížit závěrka (čas 

expozice), tím se sníží rozmazání snímku. [8] 

Clona objektu 

Mechanické zařízení, které pomocí uzavírání objektivu reguluje množství 

procházejícího světla objektivem. Velikost nastavené clony má vliv na kvalitu, s jakou je 

objektiv schopen vyobrazit danou scénu. Rozdělují se na objektivy s pevnou, manuálně 

nastavitelnou a automatickou clonou, ty se využívají hlavně pro vnější použití. [8] 

Hloubka ostrosti 

Je jednostranně definovaný rozsah, ve kterém jsou snímané předměty zobrazené 

s přijatelnou ztrátou rozlišení detailů. Mezi parametry ovlivňující hloubku ostrosti se řadí 

clona objektivu, vzdálenost snímaného objektu, ohnisková vzdálenost a velikost plochy 

optického snímače. [8] 

5.2 Kamerové příslušenství 

Kamerové příslušenství chrání kamery před povětrnostními vlivy, jelikož mohou 

zlepšit podmínky, nebo způsobit škodu a zranění osob. Montáž příslušenství je nutno 

provádět za příznivého počasí. [7, 8] 

Kamerové kryty 

Zařízení sloužící jako ochrana kamery před povětrnostními vlivy, prachem, 

neoprávněnou manipulací a jiné. Chrání se jak vnitřní tak vnější části kamer. [8] 

Makety kamerového systému 

Na první pohled vypadají jako skutečné kamery. Používají se jako preventivní prvek, 

který má za úkol odstrašit pachatele od svého úmyslu. Cena je velmi nižší než u funkční 

kamery. [8] 
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Konzole pro kamery 

Slouží ke spolehlivému a bezpečnému uchycení kamer. Umožňují montáž kamer na 

stropy, stěny, střechy a další místa. [8] 

Přepěťová ochrana 

Chrání elektrické části kamerového systému před poškozením zmíněných částí 

a hlavně před přepětím. [8] 

Polohovací hlavice 

Úkolem je natáčení kamery pomocí dálkového ovládání dle potřeb obsluhy. Může 

být pohyblivá jak v horizontálním tak vertikálním směru. [8] 

Dálkové ovládání 

Jde o ovládání kamer, především na zaostřování, změnu polohy, změnu ohniskové 

vzdálenosti a jiné. [8] 

IR reflektor 

Dodatečně osvětluje scénu snímaného prostoru. Požadované je, aby osvětlení nebylo 

spatřitelné lidským okem. Proto se používají reflektory vyzařující světlo v infračerveném 

pásmu. [8] 

Videodetektor 

Speciálně se používá k vyhodnocení možného narušení objektu za pomocí digitální 

analýzy, která probíhá přímo v kameře. [8] 

5.3 Záznamové zařízení 

K zaznamenání obrazu nám slouží záznamové zařízení. Jejich účelem je zaznamenat 

obraz na delší dobu, který se archivuje pro případ dohledání konání nezákonné činnosti či 

identifikaci osoby vykonané v minulosti. [7, 8] 

5.3.1 Analogová zařízení 

Jedná se o audiovizuální zařízení určené k získání záznamu zvuku a obrazu pomocí 

magnetické pásky. K analogovému záznamu se používají videorekordéry VCR (Video 

Cassette Recorder). Jako záznamová média se hlavně používají VHS kazety. [8] 
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5.3.2 Digitální záznamové zařízení 

U digitálního zaznamenávání dochází k digitalizaci analogového signálu a k ukládání 

vzorků na záznamové zařízení uložené v digitálním videorekordéru DVR (Digital Video 

Recorder). Před uložením informací je nutno tento signál zpracovat v číselné podobě a poté 

digitální údaje zkomprimovat (zpracování obrazu s cílem zmenšit jejich objem 

a zachováním informací v získaných datech). Videosignál se zaznamenává na pevný disk 

nebo jiná média jako jsou DAT pásky, CD, HD DVD, DVD a jiné. [8] 

5.4 Dálkové ovládání kamerových systémů 

K ovládání kamer nám slouží dálkové ovládání, díky kterému lze pohybovat 

jednotlivými kamerami ve vertikální i horizontální rovině, dále pak ke změně ohniskové 

vzdálenosti, změně zaostření, nebo modernějším funkcím jako je ovládání odstřikován 

anebo stěračů, ovládání IR reflektorů a jiné. K přenosu videosignálu se používá kabelové 

vedení či bezdrátové řešení. [7, 8] 

5.4.1 Ovládání a přenos videosignálu přes kabelové vedení 

Nejjednodušším technickým způsobem je použití vícežilových kabelů. Ovládací pult 

obsahuje pouze spínače, jimiž je napětí přivedené pomocí kabelů na pohon polohovací 

hlavice či objektivu. Kvůli úbytku napětí na řídícím kabelu se používá do vzdálenosti 100 

metrů. 

Mezi nejčastější přenos videosignálu patří použití koaxiálního kabelu. Ovládací pult 

zhotovuje řídící signály jako synchronizované impulzy, které jsou vloženy do snímkového 

zatemňovacího impulzu televizního obrazu. U tohoto typu není úbytek napětí na vedení. 

Přenos pomocí kroucené dvojlinky umožňuje přenášet příkazové signály na dlouhé 

vzdálenosti (kilometry). Jedná se o další možnost jak ovládat kameru a přenášet signál, 

umožňuje také napájení kamery. Řídící signál může být analogový či digitální. 

Způsob řízení a přenosu videosignálu přenosových médií, které jsou dražší. Optický 

kabel se skládá ze skleněných jemných vláken, mající vysokou optickou propustnost 

působící jako vodiče. [8] 
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5.4.2 Ovládaní a přenos videosignálu přes počítačové sítě 

Pro přenos a ovládání digitálního signálu na výstupy kamer se využívají počítačové 

sítě na principu protokolu TCP/IP. Jako nejčastější připojení se požívají sítě Ethernet a Wi-

Fi.  

Ethernet se prosadil jako standard u většiny instalací. Oblíben je díky jeho 

jednoduchosti protokolu, s tím spojenou jednoduchou implementací a instalací. Dříve se 

používaly koaxiální kabely, dnes jako základ zmíněné kabeláže se v sítích používá 

kroucená dvojlinka a optické kabely. 

Bezdrátové sítě Wi-Fi jsou typem přenosu signálu založené na protokolech TCP/IP. 

Toto připojení umožňuje přístup mnoha uživatelům a muže být využíváno také v prospěch 

bezpečnostního systému. Lze jej najít prakticky všude, je velmi rozšířené. 

Další možností řízení kamer je přenos pomocí bezdrátových zařízení 

v centimetrových a decimetrových vlnách zvané mikrovlnný přenos. Pro přenos signálu se 

používá pásma 10 GHz, 5,8 GHz a 2,4 GHz. Vzdálenosti přenosu signálu se liší druhem 

antény a podmínek jako jsou povětrnostní podmínky a umístění antény na nejvyšší možné 

viditelné místo. Dosahují až desítek km. 

Bezdrátový přenos lze také realizovat pomocí infračerveného spojení, které pracuje 

na vlnových délkách od 50 do 1000 nm. Dosah přenosu videosignálu bývá několik stovek 

až 2000 m. Montáž je náročnější než u mikrovlnného přenosu a tento přenos je velmi 

náchylný na povětrnostní podmínky. 

Pro přenos videosignálu přes GSM sítě je zapotřebí modemu GPRS s kompresním 

kodkem umístěném přímo v příslušném zařízení. Kompresní kodek se používá k zmenšení 

datovým tokům. GSM sítě se používají pro mobilní komunikaci na celém světě. [7, 8] 
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6 Popis objektu 

Vybraným objektem pro návrh kamerového systému a pro analýzu rizik, je 

novostavba rodinného domu v Moravskoslezském kraji v Havířově na ulici Osadnická 

(Obr. č. 1). Popisovaná novostavba se nachází v rodinné zástavbě a v blízkosti lesa. 

Rodinný dům je situován tak, že z okolních staveb je dobře viditelný, v okolí domu se 

nenachází vysázené stromy a proto je dobře viditelný pro případné chodce či řidiče 

motorových vozidel. Celou tuto oblast pokrývá bezpečnostní služba poskytující včasný 

výjezd, v případě je-li obdrženo poplašné hlášení. 

Obr. č. 1 Novostavba rodinného domu
7
 

Ke vstupu do vnitřních prostor slouží vchodové dveře, které jsou opatřeny zámkem 

s klasickou vložkou FAB a garážová vrata, se stejným zámkem jako mají vchodové dveře. 

Z garáže se vstupuje do dílny, z níž je umožněn přístup do obytných prostorů. Tento vchod 

je opatřen dřevěnými dveřmi se skleněnou výplní a s dozickým zámkem. Dům je 

nedostatečně zajištěn a chráněn proti vniknutí cizí osoby.  

                                                           
7
Umístění novostavby rodinného domu [online]. 2015 [cit. 2015-03-20].  

Dostupné z: https://www.google.cz/maps/@49.8090045,18.4139757,170m/data=!3m1!1e3 
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Zmíněná stavba má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází šest místností (garáž, dílna, zádveří, chodba, koupelna 

s WC, kuchyň a jídelna). Ve druhém nadzemním podlaží jsou čtyři místnosti (ložnice, 

pracovna, chodba a dětský pokoj). V podzemní části jsou dvě místnosti (chodba, nahrávací 

studio), do těchto prostor je umožněn přístup pouze zevnitř domu schodištěm. Tato 

místnost bude jednou z nejdůležitějších v této práci. 
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7 Významná aktiva rodinného domu 

Střeženým vlastnictvím v rodinném domě je zejména hmotný majetek, jedná se 

především o prostor dvou místností, kterými jsou garáž a nahrávací studio. Nachází se zde 

aktiva, která lze poškodit čí odcizit.  Níže v uvedené tabulce (Tabulka č. 1) vyčíslím 

přibližnou hodnotu nejdůležitějších aktiv. 

Tabulka č. 1 - Přibližná hodnota aktiv v rodinném domě [Zdroj: vlastní] 

Hlídaný prostor Střežený objekt Přibližná hodnota 

Garáž 

Automobil 300 000 Kč 

Jízdní kola 33 000 Kč 

Disky + zimní pneumatiky 12 000 Kč 

Nářadí a jiné 24 000 Kč 

Nahrávací studio 

Mikrofony 100 000 Kč 

Mixpulty 60 000 Kč 

Zesilovače 14 000 Kč 

Zvukové karty 33 000 Kč 

Monitory 20 000 Kč 

Odposlech 14 000 Kč 

Sluchátka 3 000 Kč 

Editační softwary 17 000 Kč 

Kytary 43 000 Kč 

Bicí soustava 42 000 Kč 

PC sestava 30 000 Kč 

Video vybavení 30 000 Kč 

Kabeláž 14 000 Kč 

Ostatní 35 000 Kč 
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Kuchyně Vybavení kuchyně 150 000 Kč 

Dílna  Vybavení dílny  30 000 Kč 

Ostatní místnosti 

Elektronika 105 000 Kč 

Zařízení pokojů 110 000 Kč 

Ostatní 40 000 Kč 

Suma 1 259 000Kč 

 

K pozdějšímu návrhu kamerového systému bylo nutno vyčíslit přibližnou hodnotu 

chráněných aktiv, aby celková cena navrženého kamerového systému nepřesáhla 10 % 

hodnoty chráněných aktiv.  
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8 Analýza možných rizik 

Před návrhem pro zabezpečení rodinného domu pomocí kamerového systému byla 

vyhotovena analýza rizik, z níž lze usoudit, jakými způsoby lze vykonávat nezákonnou 

činnost a po zhodnocení těchto rizik jak ji omezit, či zamezit. Dále analýza poukazuje na 

dopad vzniklé situace nebo jednotlivých událostí z ekonomického hlediska. Možnostmi 

nezákonné činnosti se myslí krádež a vandalismus. 

Zločinec při vloupání do obytného domu má možnost zneužít prvního a druhého 

nadzemního podlaží. K přístupu do podzemního podlaží slouží pouze schodiště v dále 

zmíněném podlaží. V prvním nadzemním podlaží se jedná o otevření oken, která nejsou 

chráněna žádným zabezpečovacím systémem, rozbitím prosklených zdí a prolomením 

vstupních dveří či garážových vrat. Okenní a vstupní otvory jsou zobrazeny na obrázku 

(Obr. č. 2). 

Obr. č. 2 Půdorys prvního nadzemního podlaží [Zdroj: vlastní] 

Případný pachatel konající nezákonnou činnost může využít ke vniknutí do 

rodinného domu druhé nadzemní podlaží. Tato situace je poněkud obtížnější, ale není 

nevylučitelná. Proto je varianta vniknutím okenními otvory přes druhé podlaží přijatelná. 

Na obrázku lze vidět rozmístění oken (Obr. č. 3). 
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Obr. č. 3 Půdorys druhého nadzemního podlaží [Zdroj: vlastní] 

Ke vloupání do podzemního podlaží a průniku do nahrávacího studia je možno pouze 

přes schodiště v prvním podlaží. Toto podlaží má pouze dvě místnosti (Obr. č. 4). 

Obr. č. 4 Půdorys podzemního podlaží [Zdroj: vlastní] 
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8.1 Ishikawův diagram příčin a následků 

Díky tvaru, který tato metoda připomíná, se uplatňuje název diagramu „rybí kosti“. 

Byl zaveden Profesorem Kaoru Ishikawou. Jedná se o jednoduchou techniku, která zobrazí 

a následně analyzuje dané příčiny a následky. Podstatou je, že ke každému následku či 

problému lze nalézt příčinu s cílem analyzovat a určit nejpravděpodobnější z příčin 

k vyřešení problému. 

Do struktury diagramu řadíme „hlavu“, jedná se o hlavní řešený problém, dále 

„hlavní kosti“, což jsou kategorie hlavních problémů a „vedlejší kosti“, které poukazují na 

konkrétní příčiny. Obvykle se informace pro dané příčiny získávají z metody 

brainstorming, kde nápady možných příčin získaných od skupiny lidí přispívají k řešenému 

problému. [4, 12] 

K řešení problémů, použitím Ishikawova diagramu, jsem zvolil jako následek (hlavu) 

újmu na majetku při vloupání. Tato nezákonná činnost může být způsobena vniknutím 

do objektu vlámáním se přes vstupní dveře, garážová vrata, okenními otvory nebo 

prosklenou zdí. V jednotlivých šesti větvích (hlavních kostech) jsem zmínil místnosti, ve 

kterých je největší pravděpodobnost odcizení či poškození různých aktiv. Ty se dále dělí 

na dílčí příčiny (vedlejší větve) a to krádež či poškození hmotného majetku.  

Červeně jsou zaznačený závažné a nejpravděpodobnější příčiny poškození či krádeže 

(Obr. č. 5), které mohou nastat při vloupání do rodinného domu.  
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Obr. č. 5 Ishikawův diagram újmy na majetku při vloupání [Zdroj: vlastní] 
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8.2 Analýza selhání a jejich dopadů 

Postup této metody je založen na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků. Tato 

metoda zvaná FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) slouží k odhalování a hodnocení 

rizik a jejich následků, tudíž kontroluje prvky systému a identifikuje poruchy.  

K proslavení této metody vedlo její využití a vyvinutí společností NASA v USA, 

časem získala uplatnění v užití mnoha způsoby na celém světě. Metoda se řídí normou 

ČSN EN 60812 – Technika analýzy bezporuchovosti systému – Postup analýzy způsobů  

a důsledků. 

K výpočtu je zapotřebí obeznámit se s možnostmi vniknutí a následnému poškození 

či odcizení hmotného majetku v rodinném domě. K zjištění míry rizika (R) dosáhneme 

součinem pravděpodobnosti vzniku rizika (P), závažností následků (N) a odhalitelnosti 

rizika (H). 

Míra rizika se zhodnotí dle následující tabulky (Tabulka 2), díky které lze z analýzy 

určit, o jaké riziko se jedná. Závažnost rizika je označena v tabulce náležitou barvou. Dále 

je uveden význam parametrů pro výpočet a jejich hodnocení (Tabulka 3). [12] 

Tabulka č. 2 - Výsledná míra rizika analýzy FMEA [Zdroj: vlastní] 

Hodnoty míry rizika (R) 

v mezích 0 až 125 
Význam míry rizika (R) 

0 – 5 Bezvýznamné riziko 

6 – 15 Přijatelné riziko 

16 – 35 Mírné riziko 

36 – 75 Nežádoucí riziko 

76 – 125 Nepřijatelné riziko 

1) Faktor P hodnotíme čísly 1 až 5, číslo 1 vystihuje nejnižší pravděpodobnost a číslo 

5, naopak nejvyšší pravděpodobnost vzniku rizika. 

2) Faktor N se hodnotí čísly 1 až 5, kde číslo 1 vyjadřuje nejnižší závažnost a číslo 

5 nejvyšší závažnost následku rizika. 
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3) Poslední ovlivňující faktor H se také hodnotí čísly 1 až 5, představuje rychlost 

a snadnost odhalení daného rizika od čísla 1 až po nejdelší dobu jako číslo 5. 

Tabulka č. 3 - Hodnocení kritérií metodou FMEA [Zdroj: vlastní] 

Subsystém Číslo Riziko P N H 
Míra 

rizika (R) 

Garáž 

1 Krádež auta 3 5 2 30 

2 Krádež jízdních kol 4 4 3 48 

3 Krádež nářadí 1 2 5 10 

4 Krádež zimních kol 4 3 3 36 

5 Poškození garážových dveří 5 4 2 20 

Dílna 

6 Krádež motorové pily 2 3 4 24 

7 Krádež sekačky 1 3 4 12 

8 Krádež nářadí 1 2 5 10 

9 Poškození vybavení 2 3 2 12 

Kuchyně, 

jídelna 

10 Krádež kávovaru 2 3 1 6 

11 Krádež mikrovlnné trouby 1 3 1 3 

12 Poškození myčky 1 3 2 6 

13 Poškození sporáku 1 3 2 6 

14 Poškození ledničky 3 3 2 18 

15 Poškození kuchyňské linky 3 4 2 24 

16 Poškození prosklených zdí 5 5 1 25 

Pokoje 

17 Krádež cenností 4 4 3 48 

18 Krádež oblečení 2 2 4 16 

19 Krádež televize 3 4 2 24 

20 Krádež obrazů 2 3 2 12 
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21 Krádež notebooků 4 4 2 32 

22 Poškození vybavení 1 3 1 3 

Pracovna 

23 Krádež záznamníku 2 3 3 18 

24 Krádež knih a spisů 2 4 4 32 

25 Krádež PC sestavy 2 4 1 8 

Nahrávací 

studio 

26 Krádež nahrávek 3 4 4 48 

27 Krádež mikrofonů 5 5 2 50 

28 Krádež příslušenství 4 3 3 36 

29 Krádež vybavení 3 4 1 12 

30 Krádež hudebních nástrojů 5 5 2 50 

31 Poškození hudebních nástrojů 5 5 3 75 

32 Poškození vybavení 4 4 3 48 

33 Poškození kabeláže 2 3 4 24 

Z provedené analýzy je možno vypozorovat, že žádné riziko nebylo posouzeno jako 

nepřijatelné. Mezi nežádoucí rizika se řadí hlavně rizika, které se týkají místností garáž 

a nahrávací studio, jedná se o čísla nebezpečí 2, 4, 17, 26, 27, 28, 30, 31, 32 (červená 

barva). Na tato rizika je nutno se zaměřit v následující kapitole a minimalizovat jejich 

možný vznik. Do třídy mírného rizika (modrá barva) byla vyhodnocena rizika 1, 5, 6, 14, 

15, 16, 18, 19, 21, 23, 24 a 33. Jako přijatelné riziko byla zjištěna rizika číslo 3, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 20, 25, 29 (žlutá barva). Zbývající rizika číslo 11 a 22 byly vyhodnoceny jako 

akceptovatelná (šedá barva). 

Vyhodnocení rizik metody FMEA bylo provedeno Paretovým principem 80/20. Dle 

míry rizika byl sestaven graf a proložen Lorenzovou křivkou (Obr. č. 6). Celková suma 

míry rizika byla určena jako 100 % a jednotlivým rizikům bylo přiděleno procentuální 

vyjádření (kumulativní četnost). Do předem stanoveného limitu byla sečtena kumulativní 

četnost jednotlivých rizik od nejvyšších hodnot po nejnižší. Rizika začleněna do limitu  

80 % byla vyhodnocena jako nezanedbatelná rizika a ostatní jako zanedbatelná rizika. [12] 
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Obr. č. 6 Paretův diagram [Zdroj: vlastní] 

Z analýzy dle Paretova diagramu lze vyčíst jednotlivá rizika, která jsou hodnocena 

jako nezanedbatelná počínaje rizikem číslo 31 až k riziku číslo 14 a ostatní, která jsou 

zanedbatelná. 

8.3 Zhodnocení analýzy 

Rizika vyplývající z výše řešených analýz nám poukazují na závažnost odcizení či 

poškození majetku. Z analýz také vyplývá, ve kterých místnostech rodinné novostavby 

může vzniknout největší újma na majetku. Tato místa obytného domu je nutno zabezpečit 

kamerovým systémem. 

Z obou analýz lze zpozorovat, že se jedná o rizikové události, které mohou nastat 

především v garážovém prostoru a v nahrávacím studiu. Avšak aby byly tyto prioritní 

hmotná aktiva dostatečně chráněny, je zapotřebí především zabezpečit vstupní části 

rodinného domu. 

Zabezpečení rodinného domu kamerovým systémem nemůže zabránit vloupání, 

avšak slouží jako preventivní opatření a může pachatele odradit či napomoci k pozdějšímu 

dohledání. Návrh kamerového zabezpečení novostavby rodinného domu je řešeno 

v kapitole 4.  
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9 Návrh kamerového systému rodinného domu 

Z vyhotovené analýzy rizik byly vyhodnoceny prioritní části rodinného domu. Jedná 

se o místnosti garáž a nahrávací studium. Přístup do těchto místností by měl být 

monitorován, aby bylo případné hrozící nebezpečí odvráceno a pro snadnější identifikaci 

pachatele. 

V níže uvedeném návrhu umístění kamer bude představeno a popsáno možné 

umístění kamerového systému v novostavbě rodinného domu. Budou vybrány vhodné typy 

kamer a další zařízení s potřebnými parametry k zabezpečení daného objektu. 

9.1 Umístění kamer 

K zachycení možné nezákonné činnosti bude navrženo šest kamer se záznamem, aby 

kamerový systém pokryl zejména vstupní prostory, prosklené části domu, prostor schodiště 

a nahrávací studio. Tyto kamery jsou zobrazeny červeně (Obr. č. 7, 8, 9). Dále tři atrapy 

kamer umístěné na plášti budovy za účelem snížení rizika vloupání se do objektu, které 

jsou zaznačeny modře (Obr. č. 7). Zabezpečení bude sloužit zejména k pozdější 

identifikaci pachatele či jeho odrazení. 

V prostoru garáže je umístěna kamera č. 1 (Obr. č. 7), při průniku pachatele přes 

vstupní garážová vrata by zaznamenala pachatele, případně i vykonávanou trestní činnost. 

Další kamerou sloužící k monitorování vstupního prostoru je kamera č. 2 umístěná nad 

vstupními dveřmi (Obr. č. 7), která by snímala osoby pohybující se v blízkosti hlavního 

vchodu do objektu. Kamera č. 3 je umístěna do prostoru chodby k monitorování prosklené 

zdi, vstupu do druhého a podzemního podlaží (Obr. č. 7). Poslední kamera  

č. 4 (Obr. č. 7) v prvním nadzemním patře je umístěna v kuchyni, pro případ, že by se 

pachatel pokusil rozbít skleněnou výplň obytného domu a tak se pokusil vniknout do 

objektu. 

Atrapy bezpečnostních kamer mají navodit dojem zabezpečeného objektu hlídaným 

kamerovým systémem. Tyto makety jsou umístěny v přední části budovy na jejím plášti 

(Obr. č. 7). Atrapy jsou instalovány tak, aby byli dostatečně viditelné pro případné 

pachatele. Jsou zde za účelem preventivní ochrany, odrazení pachatele, ale také aby při 

případném zneškodnění těchto maket mohl být pachatel natočen jinou kamerou, aniž by si 

toho byl vědom.  
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Obr. č. 7 Umístění kamer v prvním nadzemním podlaží [Zdroj: vlastní] 

V druhém nadzemním podlaží se nachází pouze jedna kamera (kamera č. 5), která 

snímá schodišťový prostor (Obr. č. 8). 

 

Obr. č. 8 Umístění kamery ve druhém nadzemním podlaží [Zdroj: vlastní] 



30 
 

V podzemní části se nachází kamera č. 6, která je umístěna v zadní části nahrávací 

místnosti (Obr. č. 9). Tato kamera je zde umístěna pro případné snímání situace při 

využívání této místnosti proti nezákonné činnosti, ale i v případech vloupání do objektu za 

účelem odcizení či poškození majetku. 

 

Obr. č. 9 Umístění kamery v podzemním patře [Zdroj: vlastní] 

9.2 Prvky kamerového systému 

Typy kamer, záznamová zařízení a kamerové příslušenství budou popsány v této 

části, které budou následně sloužit pro tři návrhy kamerového systému obytného domu. 

V současné době je spousta variant kamer, které se liší parametry snímání obrazu. 

9.2.3 Typy kamer 

 Barevná IP DOME kamera RELICAM HDReady RC-ID10BF3-1 – Tato poměrně 

malá kamera s integrovaným IR přisvícením 24 infračervených diod (až 15m) je 

provedena v celokovovém krytí „Antivandal“. Fixní objektiv má ohniskovou 

vzdálenost 2,88 mm a úhel záběru do 90º. Rozlišení kamery je 1280x720 

obrazových bodů. K napájení je zapotřebí stejnosměrného napětí 12 V a proud  
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800 mA. Umožňuje otáčení a naklápění kamery. Tento typ kamery je určen pro 

vnitřní prostory k rohovým instalacím. Výhodou je propojení kamery s mobilním 

telefonem během několika minut. [3] 

 Barevná FullHD IP DOME bezpečnostní kamera RC-ID20BF3-1 – Maximální 

rozlišení kamery je FullHD 1920x1080 obrazových bodů, tudíž kvalitnější než má 

předešlá kamera. Provedení kamery je určeno k vnitřní instalaci. Pro osvícení noční 

scény je kamera vybavena 24 infračervenými LED diodami s dosvitem až do 

vzdálenosti 25 metrů. Ohnisková vzdálenost fixního objektivu je 2,8 mm a úhel 

snímání do 90º. Kamera je napájena stejnosměrným napětím 12 V a proudem 400 

mA. Provedení krytu je stejné jako u předešlé kamery, jedná se o druhou kvalitnější 

možnost výběru kamer pro zabezpečení objektu. [3] 

Obr. č. 10 Barevná kamera Relicam RC-ID20BF3-1
8
 

 Barevná bezpečnostní IP kamera SONY FullHD KIP-200W25 – Kamera je 

vybavena 30 infračervenými LED diodami k osvětlení na vzdálenost 25 metrů. 

Ohnisková vzdálenost této kamery je 2,8 až 12 mm s úhlem snímání od 20º do 90º. 

Kamera je vybavena snímačem 1/3" SONY 2 Mpix, který umožňuje snímání 

kvalitního obrazu. Kamera je určena jak pro vnitřní tak pro vnější použití 

s napájením 12 V. Kamera může být ovládána z telefonu, tabletu či počítače přes 

Internet Explorer. Obraz je snadné zpřístupnit díky funkci CLOUD. [3]  

                                                           
8
Barevná kamera Relicam RC-ID20BF3-1 [online]. 2015 [cit. 2015-03-20]. Dostupné 

z: http://cctv.inshop.cz/vnitrni-bezpecnostni-kamery/vnitrni-kamery-fixni/ip-kamery/fullhd-ip-dome-

bezpecnostni-kamera-v-miniaturnim-provedeni-tmava?ItemIdx=13 
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Obr. č. 11 Barevná IP kamera FullHD KIP-200W25
9
 

 Barevná IP kamera SONY KIP-200PT40N FullHD – Bezpečnostní kamera je 

určena pro venkovní použití s napájením 12 V. Je vybavena 42 IR LED diodami 

pro zhoršené světelné podmínky s dosvitem až 40 metrů. Chrání ji masivní kovový 

kryt „Antivandal“ s vysokou odolností proti prachu, vodě a nízkým teplotám. 

Kamera disponuje čipem SONY 1/3" s fyzickým rozlišením 2 Mpix, objektivem 

2,8-12 mm, což umožňuje snímat úhel 20º až 90º. Nejvyšší rozlišení této kamery je 

1920x1080 obrazových bodů. Disponuje funkcí CLOUD pro snadné zpřístupnění 

obrazu za pomoci internetu. [3] 

Obr. č. 12 Barevná IP kamera SONY KIP-200PT40N
10

 

 RELICAM IP barevná kamera RELICAM RC-IW20WV12-1 FullHD – 

Bezpečnostní kamera s rozlišením FullHD 1080P (1920x1080 obrazových bodů). 

Kamera je určena k venkovnímu užití s nočním přisvícením za pomoci 72 IR LED 

                                                           
9
Barevná IP kamera SONY RC-ID20BF3-1 [online]. 2015 [cit. 2015-03-20]. Dostupné 

z: http://cctv.inshop.cz/bezpecnostni-kamery-typ/bezpecnostni-kamery-cmos/dome-ip-bezpecnostni-kamera-

se-senzorem-sony-fullhd 

10
Barevná IP kamera SONY KIP-200PT40N [online]. 2015 [cit. 2015-03-20]. Dostupné 

z: http://cctv.inshop.cz/venkovni-bezpecnostni-kamery/venkovni-kamery-varifokalni/ip-kamery/venkovni-ip-

bezpecnostni-kamera-se-senzorem-sony-fullhd?ItemIdx=11 
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diod. Nabízí osvícení noční scény je až 50 metrů s napájením na 12 V. Ohnisková 

vzdálenost objektivu je 2,8-12 mm a nastavitelným úhel záběru 20º až 90º. Kamera 

je chráněna masivním kovovým krytem, je odolná vodě a přímému dešti. [3] 

Obr. č. 13 IP kamera RELICAM RC-IW20WV12-1
11 

 Pohyblivá IP bezpečnostní kamera WNS-HW39 s optickým zoomem – Jde 

o venkovní pohyblivou kameru v kovovém provedení s 3x optickým zoomem bez 

ztráty kvality obrazu. Ovládat kameru lze vodorovně 355º a svisle o 90º, rychlost 

otáčení je volitelná od 5-50º/sec. Disponuje nastavitelností detekce pohybu, 

možností odesílání upozornění či přístup ke kameře přímo z telefonu. Rozlišení 

kamery je 1280x720 obrazových bodů. Noční přísvit zajišťuje 42 IR LED diod, 

které mají dosah až 40 metrů. Ohnisková vzdálenost objektivu kamery je  

2,8-12 mm s možností záběru v úhlu od 20º do 90º. [3] 

Obr. č. 14 Barevná IP kamera WNS-HW39
12

 

                                                           
11

Barevná IP kamera RELICAM RC-IW20WV12-1 [online]. 2015 [cit. 2015-03-20]. Dostupné 

z: http://cctv.inshop.cz/venkovni-bezpecnostni-kamery/venkovni-kamery-varifokalni/ip-kamery/fullhd-

venkovni-kamera-relicam-varifokalni-bila?ItemIdx=7 

12
Barevná IP kamera WNS-HW39 [online]. 2015 [cit. 2015-03-20]. Dostupné 

z: http://cctv.inshop.cz/venkovni-bezpecnostni-kamery/venkovni-ptz-kamery/ip-kamery/ptz-bezpecnostni-

kamera-s-rozlisenim-720p-optickym-zoomem-a-wifi-pripojenim?ItemIdx=1 
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9.2.4 Typy rekordérů 

 NVR rekordér WS-MN08 8x1080P – Zařízení k zaznamenání obrazu. Připojí až  

8 IP kamer v maximálním dostupném rozlišení 1080P (1920x1080 obrazových 

bodů. Záznam lze ukládat na pevný disk SATAII nebo SATAIII, který se instaluje 

do DVR rekordéru. Připojení k monitoru lze realizovat pomocí integrovaných 

konektorů BNC,VGA nebo HDMI. Rekordér podporuje pohyblivé kamery 

s rozhraním RS-485 a běžné komunikační protokoly. [3] 

Obr. č. 15 IP Rekordér NVR WS-MN08
13

 

 NVR IP rekordér s FullHD 1080p rozlišením NVR-5608 – Slouží jako zařízení 

k záznamu obrazu z IP kamer. Vysoké rozlišení 1920x1080 obrazových bodů 

umožňuje kvalitní obraz a to až 25 snímků za sekundu. K přenosu obrazu IP 

kamery využívají převážně počítačovou síť, je možno využít ethernetové připojení. 

Pro přenos je třeba počítat s přenosovou kapacitou 5-8 Mbit za sekundu pro každou 

IP kameru, aby se zachovala nejvyšší kvalita obrazu. Vhodným pevným diskem pro 

tento typ je SATAII/III. Zařízení je vybaveno VGA a HDMI konektorem. Zařízení 

disponuje vzdáleným dohled pomocí počítače či mobilního telefonu a poskytuje 

možnost dálkového ovládání kamer. [3] 

Obr. č. 16 NVR IP rekordér s FullHD NVR-5608
14 

                                                           
13

IP Rekordér NVR WS-MN08 [online]. 2015 [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: http://cctv.inshop.cz/digitalni-

rekordery-nvr/nvr-rekorder-8x1080p-cloud-funkce?ItemIdx=0 

14
NVR IP rekordér s FullHD NVR-5608 [online]. 2015 [cit. 2015-03-20]. Dostupné 

z: http://cctv.inshop.cz/digitalni-rekordery-nvr/9-kanalove-nvr/nvr-ip-rekorder-s-fullhd-1080p-rozlisenim-

hdmi-8-kamer?ItemIdx=2 
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9.2.5 Kamerové příslušenství 

 Pevný disk – SATA III k ukládání záznamu obrazu. 

 Napájení kamer – PoE-2P kit adaptér sloužící k napájení kamer po TP kabelu. 

 Síťové prvky a kabeláž – Kabeláž IP kamer pomocí UTP kabelu, konektory RJ-45 

k zakončení kabeláže, PoE 8xSwitch pro připojení a propojení IP kamer 

a nahrávacího zařízení pomocí kabelů. 

 Ostatní příslušenství – Držáky, Izolátory, pohyblivé senzory, kryta s úložným 

místem pro kabeláž, ostatní kryty. [3] 
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10 Varianty návrhu řešení kamerového systému 

Níže budou uvedeny tři možné varianty, kterými lze zabezpečit rodinný dům, a dále 

budou tyto varianty vyčísleny. Jako první variantou bude levnější možnost, která bude 

poskytovat obyčejnou kvalitu obrazu. Druhou variantou bude varianta s kvalitními 

kamerami, tudíž obraz bude bez problému rozeznatelný. V třetí variantě budou zvoleny 

dražší kamery s velmi kvalitním obrazem a příslušenstvím. Dle přílohy č. 1 lze posoudit 

a porovnat kvalitu obrazu po přiblížení ze vzdálenosti dvou metrů. 

 Varianta číslo 1 – systém všech kamer v této variantě i v následujících je založen 

na IP kamerovém systému. Tato varianta za nižší náklady poskytuje dostačující 

bezpečnostní vybavení k odhalení nezákonné činnosti či identifikaci pachatele. 

Použité prvky jsou uvedeny níže (Tabulka č. 4).  

Tabulka č. 4 - Varianta č. 1 [Zdroj: vlastní] 

Varianta č. 1 

Název použitého zařízení/materiálu Počet ks/m 
Cena za 

ks/m [Kč] 

Celková cena 

[Kč] 

IP DOME kamera RC-ID10BF3-1 5 1 874,50 9 372,50 

IP kamera SONY KIP-200PT40N 1 2 989,50 2 989,50 

NVR rekordér WS-MN08 8x1080P 1 4 586,00 4 586,00 

Pevný disk 1TB SATA III, HDD-WP1000 1 2 166,00 2 166,00 

UTP kabel UTP-100 2 1 003,00 2 006,00 

Přepínač TL-SF1008D 1 338,00 338,00 

Ostatní kamerové příslušenství - - 3 000,00 

Suma 24 508,00 

 Varianta číslo 2 – varianta, která již obsahuje kamery s kvalitnějším obrazem 

pracující na IP protokolech k odhalování trestné činnosti. Stejný rekordér disponuje 

dvojnásobnou kapacitou paměti na pevném disku, tudíž umožňuje i delší dobu 

záznamu. V následující tabulce (Tabulka č. 5) jsou uvedeny použité prvky. 
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Tabulka č. 5 - Varianta č. 2 [Zdroj: vlastní] 

Varianta č. 2 

Název použitého zařízení/materiálu Počet ks/m 
Cena za 

ks/m [Kč] 
Celková cena 

IP DOME kamera RC-ID20BF3-1 5 2 799,00 13 995,00 

IP kamera RELICAM RC-IW20WV12-1 1 4 234,00 4 234,00 

NVR rekordér WS-MN08 8x1080P 1 4 586,00 4 586,00 

Pevný disk 2TB SATA III, HDD-WP2000 1 3 255,00 3 255,00 

UTP kabel UTP-100 2 1 003,00 2 006,00 

Pasivní PoE Switch 8x POE-SW-1 1 1 539,00 1 539,00 

Ostatní kamerové příslušenství - - 6 000,00 

Suma 35 615,00 

 Varianta číslo 3 – nejnákladnější variantu jsem zvolil z FullHD kamer s rozlišením 

2Mpix, které umožní bezproblémové rozeznání detailů při případném vniknutí do 

rodinného domu. Kromě kamerového systému jsou zde zavedeny i pohyblivé 

senzory k detekci rozbití oken. Uložení dvou pevných disků o společné velikosti 

4TB zajišťuje dostatečnou dobu k ukládání záznamu. V tabulce č. 6 jsou uvedeny 

použité prvky. 

Tabulka č. 6 - Varianta č. 3 [Zdroj: vlastní] 

Varianta č. 3 

Název použitého zařízení/materiálu Počet ks/m 
Cena za 

ks/m [Kč] 

Celková cena 

[Kč] 

IP kamera SONY RC-ID20BF3-1 5 4 828,00 24 140,00 

IP kamera WNS-HW39 1 8 095,00 8 095,00 

NVR IP rekordér s FullHD NVR-5608 1 7 254,00 7 254,00 

Pevný disk 2TB SATA III, HDD-WP2000 2 3 255,00 6 510,00 

UTP kabel UTP-100 2 1 003,00 2 006,00 

Aktivní PoE Switch 8x EC-POE408 1 3 184,50 3 184,50 

Pohybový senzor stropní montáž KL-YCS 6 567,50 3 405,00 

Ostatní kamerové příslušenství - - 12 000,00 

Suma 66 594,50 



38 
 

10.1 Ekonomické zhodnocení navržených variant 

Celková hodnota chráněných aktiv byla stanovena v kapitole č. 7 na 1 259 000 Kč. 

Cena kamerového systému by neměla přesáhnout 10 % hodnoty chráněných aktiv. 

V předešlé kapitole jsou vypsány tři návrhy kamerového systému pro novostavbu 

rodinného domu, k těmto cenám je nutno připočíst cenu práce (Tabulka č. 7). 

Tabulka č. 7 - Celková cena návrhů kamerového systému [Zdroj: vlastní] 

 
Cena zařízení a materiálu 

kamerového systému [Kč] 

Cena za práci instalace 

kamerového systému a 

zaškolení obsluhy [Kč] 

Celková cena 

[Kč] 

Varianta č. 1 24 008,00 14 000,00 38 508,00 

Varianta č. 2 34 615,00 14 000,00 49 615,00 

Varianta č. 3 64 594,50 14 000,00 80 594,50 

Dále je nutno zvážit, zda je zapotřebí nepřetržité střežení objektu bezpečnostním 

centrem. V tomto případě navrhuji nepřetržité střežení bezpečnostním centrem Jablotron 

v hodnotě 570 Kč měsíčně a počítat se spotřebou elektrické energie, kterou navržené 

kamerové systémy spotřebují, ta činí u variant č. 1 a 2 přibližně 2 500Kč a 3000 Kč u třetí 

varianty za rok. Také je vhodná výměna pevného disku každé dva roky.[6] 

Tyto částky je třeba brát v úvahu při pořizování kamerového systému, jelikož se 

nejedná pouze o zakoupení techniky, ale i o náklady spojené s provozem kamerového 

systému. 

Dle tabulky č. 7 lze zpozorovat, že ekonomicky nejvýhodnějším návrhem 

kamerového systému je varianta č. 1. Celková cena této varianty je 38 008 Kč. Následující 

nákladnější varianta č. 2, která využívá kvalitnější IP kamery, vyjde na 48 615 Kč. Jako 

poslední cenově nejnáročnější a technicky nejkvalitnějším návrhem je varianta č. 3, která 

je dvojnásobně větší než varianta č. 1. Cena této varianty stoupla až na částku  

78 594,50 Kč.  
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11 Závěr 

Pro stavbu rodinného domu byl vytvořen návrh zabezpečení pomocí kamerového 

systému na základě vyhotovení analýz rizik diagramem „rybí kost“ a analýzy metodou 

FMEA. Poté byla rizika vyhodnocena dle Paretova principu na základě metody FMEA, 

kde byla rozdělena na závažná a zanedbatelná rizika.  

Návrh kamerového systému byl vyhotoven ve třech variantách, které se liší cenou, 

kvalitou obrazu a použitým zařízením. Veškeré návrhy jsou založeny na IP technologii, 

která je v této době požadovanější. Nabízí totiž vyšší kvalitu obrazu, která vede ke zvýšení 

šance identifikovat pachatele konajícího trestnou činnost. Cenově nejvýhodnější je varianta 

č. 1. Tato varianta ale nedisponuje dostatečnou kvalitou obrazu. Pořízené záběry nemusí 

postačovat k jednoznačné identifikaci pachatele. O něco vyšší pořizovací náklady připadají 

na variantu č. 2. U této varianty se kvalita snímaného obrazu jeví jako dostatečná 

a pořizovací cena je přijatelná. Varianta č. 3 disponuje s podstatně vyšší kvalitou obrazu 

než první varianta, ale je až dvojnásobně dražší. Oproti variantě č. 2 se příliš neliší kvalitou 

obrazu jak je patrno z přílohy č. 1, proto je volba varianty č. 2 nejpřijatelnější 

k zabezpečení rodinného domu. 

Vyhotovený návrh kamerového systému lze použít nejen v tomto konkrétním 

objektu, jenž byl navržen v této bakalářské práci, a který požaduje zabezpečení 

kamerovým systémem.  Za pomocí  navržení menších úprav, se dá tento návrh použít i pro 

jiný obytný dům či menší firmu. 
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CCD  Charge Coupled Device 

CCTV  Uzavřený televizní okruh (Closed Circuit Television) 

CLOUD Přístup a práce se systémem odkudkoli přes internet 

DVR  Digitální záznamové zařízení (Digital Video Recorder) 

FMEA  Analýza selhání a jejich dopadů (Failure Mode and Effects Analysis) 

FullHD Plné rozlišení zobrazení detailů 

HDD  Pevný disk (Hard Disc Drive) 

IR  označení přísvitu v infračerveném spektru (InfraRed) 

Mpx  Megapixel 

NVR  Síťové digitální záznamové zařízení (Network Video Recorder) 

PoE  Napájení přes Ethernet (Powerover Ethernet)  

TCP/IP Primární transportní protokol/Protokol síťové vrstvy (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) 

TVř  Televizní řádek 

UTP  Kroucená dvojlinka (Unshielded Twisted Pair) 

VCR  Kazetové záznamové zařízení (Video Cassette Recorder) 

WIFI  Bezdrátová technologie přenosu dat (Wireless Fidelity) 

ZOOÚ  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů a změn  
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