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ANOTACE 

CRHA, Lukáš. Kamerové zabezpečení městské části Ostrava - Jih. Bakalářská práce. 

Ostrava, 2015. 56 s. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. Vedoucí práce Ing. Václav Veselý. 

Předložená bakalářská práce se zabývá inovací stávajícího kamerového systému na 

území městského obvodu Ostrava – Jih. Cílem této práce bylo pomocí vhodných metod 

analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik vyhodnotit bezpečnostní situaci, zjistit kritická 

místa z hlediska bezpečnosti a navrhnout inovativní kamerový systém v městské části 

Ostrava – Jih, jehož účelem bude potírání trestné činnosti. Teoretická část se zabývá 

příslušnými právními předpisy, popisem jednotlivých komponent kamerového systému, 

popisem městských kamerových dohlížecích systémů a způsobem systému prevence 

kriminality. Nejvýznamnějším bylo provedení bezpečnostní analýzy a následné vytvoření 

dvou variant inovativního návrhu včetně ekonomického zhodnocení.  

Klíčová slova: kamerový systém, kamera, prevence kriminality, městský obvod Ostrava – 

Jih, bezpečnostní analýza, městská policie. 

ABSTRACT 

CRHA, Lukáš. CCTV security of the district Ostrava - Jih. Bachelor´s thesis. Ostrava, 

2015. 56 s. VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Safety Engineering. 

Bachelor's thesis supervisor Ing. Václav Veselý. 

Presented bachelor thesis is about innovation of current CCTV in city district 

Ostrava – Jih. The aim of this thesis was to evaluate security situation by using suitable 

methods of analysis and assessment of safety risks, identify critical spots in terms of safety 

and to design innovative CCTV in city district Ostrava – Jih which will be focused at 

fighting crime. The theoretical part deals with the relevant legislation, a description of each 

component of CCTV, a description of city surveillance systems and system of crime 

prevention. The most important was to conduct security analysis to create two variants of 

innovative design, including economical evaluation. 

Keyworlds: CCTV, camera, crime, prevention, district Ostrava Jih, security analyzis, city 

police.  
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1 Úvod 

S různými formami kriminality se setkáváme dnes a denně, a proto je třeba uspokojit 

jednu ze základních lidských potřeb, tj. potřebu bezpečí. Potřebu bezpečí lze dále rozvést 

jako potřebu ochrany zdraví, životů a majetku osob před kriminalitou. Boj proti kriminalitě 

se postupně vyvíjí. Dříve jsme mohli mluvit o represivních opatřeních, dnes se těžiště boje 

proti kriminalitě přesunulo na stranu opatření preventivních. Právě v této oblasti nalézají 

uplatnění kamerové systémy.  

S instalováním kamerových systémů se dnes setkáváme na každém kroku, většinou 

jako prostředkem k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Uplatňují se při 

monitorování venkovních prostor i uvnitř objektů. Neustálý rozvoj technologií, především 

oblasti audiovizuální techniky a informační techniky, jen napomáhá rostoucímu počtu 

využívaných kamerových systémů. Kamerové systémy se skládají z kamer otočných nebo 

statických, analogových nebo digitálních, černobílých či barevných. Technických variant 

je opravdu mnoho. Nejčastěji bývají kamerové systémy aplikovány do míst uvnitř budov, 

nebo v bezprostřední blízkosti těchto budov s cílem předcházet trestnou činnost; v oblasti 

dopravy, kde se provádí sledování důležitých silničních uzlů; na sledování veřejně 

přístupných míst;  na sportovní stadiony; do obchodních center a na letiště a do mnoha 

dalších míst.  
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2 Právní předpisy 

V současnosti neexistuje žádný komplexní právní předpis, který by v České 

republice upravoval problematiku kamerových systémů. Přesto před instalací a používáním 

kamerových systémů musíme dodržovat určité právní předpisy. Především proto, že 

pořizování kamerových záznamů je bráno jako zpracování osobních údajů, a proto musí 

dojít ke schválení u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zde je uveden výčet zákonů a 

norem, kterých se používání kamerových systémů dotýká. 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod byla vyhlášena předsednictvem České národní rady 

usnesením č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást 

ústavního pořádku České republiky. Obsažená práva a svobody jsou odvozeny 

z přirozeného práva a není možné je zákonem nad míru omezit či zrušit. Pro kamerový 

systém jsou především důležité články 7, 8 a 10 v hlavě druhé. V článku sedm se uvádí, že 

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Článek osm uvádí, že osobní 

svoboda je zaručena, a že nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven osobní svobody jinak, než 

z důvodů a způsobem stanovených zákonem. V Článku desátém je uvedeno, že každý má 

právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno 

jeho jméno; právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného života a právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním 

nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě [15]. 

Zákon o obcích 

Zákon č. 128/2000 Sb. ukládá obcím povinnosti pečovat o zachování a rozvoj majetku, 

chránit jej před odcizením, zničením či zneužitím. Zároveň je v §34 tohoto zákona 

definován pojem Veřejná prostranství tak, že „veřejným prostranstvím jsou všechna 

náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému 

bez omezení, sloužící obecnému užívání, bez ohledu na vlastnictví.“
1
  

A právě na veřejných prostranstvích představují kamerové systémy nejmenší zásah do 

soukromí [9, 30].  

 

 

 

 

 

 

1 

Zákon č. 128/2000 sb. o obcích (obecní řízení). 
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Zákon o obecní policii 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii je další právní předpis, který se dotýká 

problematiky kamerových systémů. Obecní police je zřizována a rušena obecně závaznou 

vyhláškou obecním zastupitelstvem. Obecní policie je orgán obce a zabezpečuje dle §1 

odst. 2 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Podle § 24 b) odst. 1 

může obecní policie pořizovat zvukové a obrazové záznamy z veřejně přístupných míst 

v rámci své působnosti. Obecní policie může tyto záznamy využívat jako důkazní 

materiály, a také je může předávat Policii České republiky. Zároveň má povinnost 

uveřejnit vhodným způsobem informace o tom, že některé místo v obci je pod stálou 

kontrolou průmyslových kamer. Způsob uveřejnění zákon nestanovuje [31]. 

Zákon o Policii České republiky 

Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky umožňuje dle § 62 odst. 1 pořizovat 

záznamy na veřejně přístupných místech. Pokud jsou pro toto pořizování zřízené stálé 

technické systémy (kamerové systémy), má policie povinnost uveřejnit vhodným 

způsobem informace o tomto zřízení. Zároveň může podle § 42d a § 42f tohoto zákona 

zpracovávat informace včetně osobních údajů, shromážděné při plnění úkolů policie, 

v rozsahu nezbytně nutném pro plnění těchto úkolů. Plněním úkolů se rozumí především 

ochrana bezpečnosti osob a majetku a zajišťování veřejného pořádku [33]. 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Stěžejním právním předpisem pro provozování kamerových systémů je zákon č. 

101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů. V něm je řešena otázka ochrany osobních údajů 

při provozování kamerových systémů. Tuto problematickou oblast prezentuje Úřad pro 

ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), který k otázkám ochrany osobních údajů 

vydal několik stanovisek. Podle stanoviska č.1/2006 ÚOOÚ je provozování kamerového 

systému považováno za zpracování osobních údajů, pokud vedle kamerového sledování 

dochází i k zaznamenávání pořízených záběrů, nebo jsou uchovávány informace, které lze 

využít k identifikaci fyzických osob. Samotné kamerové sledování nenaplňuje podmínky 

pro zpracování údajů uvedené v § 4 odst. e) výše uvedeného zákona. Údaje, uchovávané 

v záznamovém zařízení, obrazové či zvukové, jsou osobními údaji, pokud lze na základně 
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těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Fyzická osoba je 

identifikovatelná, pokud jsou na zachyceném snímku patrné její charakteristické 

rozpoznávací znaky (obličej) a při propojení těchto rozpoznávacích znaků s dalšími 

upotřebitelnými údaji je možná její identifikace. 

Kamerové systémy zpracovávající osobní údaje lze provozovat v těchto případech: 

a) Na základě svolení subjektu údajů. To lze v praxi jen v omezeném počtu případů, 

protože je třeba předem určit okruh sledovaných osob. Příkladem mohou být 

instalace kamerových systémů ve školách či bytových domech. 

b) V rámci plnění úkolů stanovených zvláštními právními předpisy (např. Policií 

České republiky, obecní nebo městskou policií).  

c) Dle §5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v případech, kdy je to nezbytně 

nutné k ochraně práv a právem chráněných zájmů provozovatele, např. z důvodů 

ochrany zdraví, života či majetku.  

Správce provozující kamerové systémy se záznamem má tyto povinnosti: 

a) Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí a lze jej využít jen 

v případě, že sledovaného účelu nelze dosáhnout jinou cestou. Kamerové systémy 

nelze používat v prostorách k ryze soukromým úkonům (sprchy, toalety).  

b) Je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí 

korespondovat s důležitými, právem chráněnými zájmy správce. Záznamy lze 

využívat jen k zjištění událostí, které narušily tyto důležité, právem chráněné zájmy 

správce.  Využití pro jiný účel je možný pouze v případě významného veřejného 

zájmu (např. boj proti kriminalitě). 

c) Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů a tato lhůta musí být řádně 

odůvodnitelná s přihlédnutím ke stanovenému účelu. V praxi by měla být 

uchovávaná data uchovávána po dobu trvání časové smyčky,  např. 24 hodin, nebo 

i delší dobu, která zpravidla nepřekračuje několik dní. Po této době musí být 

záznamy vymazány.  

d) Je třeba zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosové cesty a datových nosičů před 

neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením, či ztrátou podle 

 § 13 zákona č. 101/2000 Sb. Tato ochrana musí být zdokumentována pomocí,  



5 

 

např. „Bezpečnostní směrnice ochrany osobních údajů u kamerových systémů“. 

Tato směrnice je vydávána jako interní dokumentace organizace.  

e) Zpracování osobních údajů je třeba registrovat u ÚOOÚ. 

Tato povinnost se nevztahuje na systémy, které jsou zřízeny na základě zvláštního 

zákona, např. zákon o Policii ČR, zákon o obecní policii, zákon o prevenci 

závažných havárií atd. 

f) Je třeba vhodným způsobem informovat subjekt údajů o užití kamerového systému 

např. nápisem v místě monitorování pomocí tabulky, viz § 11 odst. 5 zákona č. 

101/2000 Sb. Přičemž musí být uveden správce zařízení a způsob, jakým se osoba 

může dostat k osobním údajům, což v praxi bývá často nedodržováno [ 9, 24]. 

Norma ČSN EN 50 132  

Tato norma stanovuje minimální požadavky na sledovací systémy Closed Circuit 

Television (dále jen „CCTV“), používané v bezpečnostních aplikacích. Specifikuje 

minimální výkonové a funkční požadavky, které mají být sjednány mezi zákazníkem a 

dodavatelem v rámci provozních požadavků. Z hlediska aplikace je důležitá především část 

sedmá – pokyny pro aplikaci. Dalšími částmi jsou: Část 1 (Systémové požadavky), Část 2-

1 (Černobílé kamery), Část 2-2 (Barevné kamery), Část 2-3 (Objektivy), Část 2-4 

(Příslušenství), Část 3 (Lokální a hlavní řídící jednotka), Část 4-1 (Černobílé monitory), 

Část 4-2 (Barevné monitory), Část 4-3 (Záznamová zařízení), Část 4-4 (Zařízení pro 

okamžitý výtisk obrazu), Část 4-5 (Video detektor pohybu), Část 5 (Přenos videosignálu) 

[3].  
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3 Městské kamerové dohlížecí systémy 

Nejčastějším tvůrcem městských kamerových systémů (dále jen „MKDS“) jsou 

místní samosprávy pomocí obecních nebo městských policií. Tyto projekty zaujímají 

nejvýznamnější místo, na které je městům poskytována dotace a jejich instalace a následný 

provoz zaznamenal v posledních letech obrovský boom. 

 Základním principem instalace MKDS je jejich preventivní funkce, tzn. vytváření 

bezpečných lokalit. Jsou instalovány do míst, kde se nejvíce pohybují obyvatelé a 

návštěvníci měst. Jedná se především o ulice, křižovatky, pěší zóny, podloubí, podchody, 

obchodní centra, sídliště, dětská hřiště, parky, náměstí, úřady, školky a školy, prostory před 

diskotékami či kluby, a také okrajové části města. Na všech těchto místech bývá problém 

se zvýšenou trestní a přestupkovou činností. MKDS slouží k dohledu nad dodržování 

obecně závazných právních přepisů a přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku.  

Dále přispívají ke koordinaci společných akcí policie, hasičů a záchranné služby. Provoz 

MKDS ušetří několik strážníků tím, že odpadá stálá hlídka v místě, které sledují kamery. 

Ti se tak mohou věnovat jiným částem města. Umožňují také získávat důkazní materiály 

pro Policii ČR tím, že dokumentují trestnou a přestupkovou činnost. Sledování pomocí 

kamer je možné pouze na veřejných prostranstvích. MKDS zvyšují pocit bezpečí obyvatel. 

V neposlední řadě slouží ke kontrole služební a pracovní činnosti samotných strážníků a 

policistů a plnění jim zadaných úkolů. MKDS přinášejí okamžitý výsledek v podobně 

snížení kriminality v daném místě, ale musí být součástí celkové strategie prevence 

kriminality [8, 12]. 

3.1 Městský kamerový systém města Ostrava 

Jedním z technických prostředků, který mají strážníci města Ostravy k dispozici, je 

městský kamerový systém. Strážníci, kteří obsluhují kamerové stanoviště, nepřetržitě 

sledují a vyhodnocují získané záběry. Jsou tak schopni pružně a efektivně reagovat na 

zjištěné situace. Městský kamerový systém plní svou hlavní funkci, výrazným dílem 

přispívá k prevenci kriminality na území města. 

V současné době kamerový systém zastřešuje 208 kamer, obsluhovaných na 9 

stanovištích: Moravská Ostrava, Přívoz, Hrabůvka, Vítkovice, Dolní oblast Vítkovice, 

Mariánské Hory, Svinov, Poruba, Třebovice, Kunčičky, Radvanice a Hošťálkovice.  
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Na Grafu 1 lze vidět vývoj počtu kamer, zaznamenaných událostí a předaných záznamů 

Policii ČR nebo soudu za roky 2011 až 2013 [16]. 

 

Graf 1 – Vývoj počtu kamer a jejich využívání v letech 2011 až 2013 [25] 

3.2 Městský integrovaný kamerový systém společnosti OVANET a.s. 

Společnost OVANET a.s. , založení v roce 2000, provozuje téměř čtyři sta kamer 

umístěných jak na křižovatkách a na jiných dopravních uzlech, kde slouží k řízení dopravní 

situace, tak na veřejných prostranstvích, sloužících v oblasti ochrany bezpečnosti osob a 

majetku. Kamerové systémy jsou provozovány na bezdrátových rádiových spojích v rámci 

vlastní optické sítě. Ta zahrnuje přenosové cesty, které využívají i kamerové systémy 

Městské policie Ostrava, jež jsou do tohoto systému integrovány. Městská policie pro svůj 

kamerový systém využívá infrastruktury společnosti OVANET a.s., včetně společného 

datového úložiště na ulici Hájková 13, Ostrava – Přívoz; který jev provozu od roku 2009 

[20].  
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4 Prvky kamerových systémů 

Kamerové systémy, nebo také CCTV (zkratka anglických slov  Closed Circuit 

Television), je dle anglického názvu uzavřený televizní okruh. Obraz patří jen pro 

omezený okruh osob a není určen veřejnosti. Kamerové systémy zajišťují ochranu osob a 

majetku, monitorování určitého prostoru, zpracování a archivaci pořízených záběrů. Hlavní 

rozvoj kamerových systému přišel v devadesátých letech minulého století s uvedením 

komerčních CCD kamer na trh. Kromě kamery, což je stěžejní prvek, tyto systémy 

zahrnují další prvky – objektiv, různé příslušenství kamer, zařízení na přenos videosignálu, 

na jeho zpracování a zařízení pro záznam pořízeného obrazu [14, 29]. 

4.1 Kamera 

Kamery jsou hlavním prvkem v kamerových systémech. Základním úkolem kamery 

je snímání prostoru ve svém zorném poli a přenos tohoto pořízeného obrazu. Nejdůležitější 

částí každé kamery je snímací senzor. Kamery je možné rozdělit podle mnoha kritérií 

 [14, 29]. 

4.1.1 Rozdělení kamer 

Základní rozdělení: 

 Černobílé kamery – mají zpravidla větší světelnou citlivost než kamery barevné, 

 Barevné kamery – mají přehlednější obraz, který umožňuje rychlejší orientaci, 

 Kombinované kamery – kombinace obou předchozích typů. Za běžného osvětlení 

kamera pracuje v barevném režimu. Při zhoršených světelných podmínkách pod 

stanovenou mez se přepne do černobílého režimu. 

Rozdělení dle zpracování obrazu: 

 Analogové kamery – Stále nejpoužívanější, využívají se černobílé i barevné. 

Obrazovou informaci převádí do analogového signálu, využívají standart PAL, 

jehož maximální rozlišení je 704 x 576 obrazových bodů. 

 Digitální kamery (IP kamery) – Využívají IP (Internet protokol), takže je možné 

přes internet sledovat daný obraz kamery. Každá kamera má svou IP adresu. 

Nemusí být připojeny k počítači, pracují nezávisle. Zatímco analogová kamera je 
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jednosměrný nositel signálu, IP kamera je dvousměrná. Umožňuje komunikovat 

s několika aplikacemi, díky čemuž může provádět různé úlohy (detekce pohybu, 

odesílání video streamů)  

Rozdělení podle konstrukčního provedení: 

 Standartní kamery – Krabicový tvar těla. Neobsahují objektiv, který se volí podle 

cílového prostředí. Primárně jsou určeny pro vnitřní použití, ve venkovním 

prostředí je nutné použít povětrnostní kryt. 

 Kompaktní kamery – Mají utěsněné tělo a jejich součástí je objektiv, držák a IR 

osvětlení. Jsou dodávány jako komplet, takže nelze měnit jejich parametry, proto je 

třeba dobře promyslet, na jaký účel je kamera pořizována. 

 Dome kamery – Kamery, které jsou pro své kopulovité tělo, určeny k aplikaci na 

strop či stěnu.  Díky konstrukci nelze zpravidla určit směr snímaná, na který je 

kamera nastavena. Vhodné jsou pro venkovní i vnitřní instalaci. 

 Deskové kamery – Kamery malých rozměrů, které se používají pro instalaci do 

různých zařízení nebo nábytku. 

 Otočné kamery – Ovládáním pomocí klávesnice je lze otáčet o 360 stupňů a 

využívat proměnný zoom. Vhodné jsou pro venkovní i vnitřní instalaci. Tento a 

předcházející typy lze vidět na Obrázku 1. 

 Speciální kamery – Miniaturní kamery, které lze zabudovat do dveřních kukátek, 

klíčenky, pera či zapalovače. Označují se také jako skryté kamery. 

 Bezdrátové kamery – Používají se tam, kde je složitá instalace kabelů nebo pro 

mobilní zařízení. Jejich dosah je omezen bezdrátovou technologií.  
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Obrázek 1 – Konstrukční rozdělení kamer [10] 

Rozdělení dle snímacího senzoru 

 CCD snímače – CCD snímače byly vyvinuty speciálně pro kamerový průmysl a 

využívají se více než 20 let. Oproti CMOS snímačům mají řadu výhod, např. lepší 

světelnou citlivost. Ta se projevuje kvalitnějším obrazem za zhoršených světelných 

podmínek. Jejich výroba je dražší.  

 CMOS snímače – Jejich technologie se značně přiblížila CCD snímačům, ale pro 

kamerové snímání s nejkvalitnějším obrazem stále nejsou vhodné. Jsou výrazně 

levnější a umožňují vytvořit kameru menších rozměrů. Jejich nevýhodou je již 

zmiňovaná špatná světelná citlivost. Nelze je použít do míst se špatným osvětlením 

[2, 10, 18]. 

4.1.2 Technické parametry kamer 

Kromě již zmiňovaného snímacího čipu v předchozí kapitole jsou dalšími důležitými 

parametry při výběru kamery rozlišovací schopnost, citlivost, odstup signál/šum, 

synchronizace a napájení. 

 



11 

 

Rozlišovací schopnost 

Základní parametr kamery, který je závislý na konstrukci čipu a kvalitě zpracování 

videosignálu a je charakterizován jako hranice ostrosti snímané plochy. Uvádí se buď jako 

počet TV řádků (600 – 1200) nebo jako počet obrazových bodů. 

Citlivost 

Citlivost je hodnota nejmenšího osvětlení uváděná v luxech, která udává schopnost 

kamery vidět při stanovené hodnotě světla. Níže v tabulce jsou uvedeny hodnoty osvětlení 

pro různé denní doby. 

Tabulka 1 - Základní úrovně osvětlení [11] 

Osvětlení [lux] Prostředí 

0,0001 Zatažená noční obloha 

0,001 Hvězdná obloha 

0,01 Srpek měsíce 

0,1 Úplněk  

1 - 10 Pouliční lampa 

100 - 1000 Osvětlení kanceláře či pokoje 

100 – 10000 Zataženo 

10000 – 100000 Skoro jasno 

100000 Jasno (Odpolední slunce) 

 

Odstup signál/šum 

Všechny elektronické obvody pracující o teplotě větší než je – 273 °C jsou zdrojem 

šumového napětí. Toto napětí se při zpracování videosignálu projevuje jako „zrnitost“ či 

„sněžení“. Je uváděn v decibelech (dB). Při hodnotě 40 dB a vyšší je kvalita obrazu 

dostačující. 
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Synchronizace 

Tento parametr udává způsob, jakým je kamera synchronizována s ostatními 

kamerami v kamerovém systému. V případě interní synchronizace je kamera ovládána 

vnitřním stabilním oscilátorem a nelze zajistit synchronizaci s ostatními kamerami. To se 

v praxi může projevit jako „poskočení obrazu“ o jeden půlsnímek při přepínání mezi 

kamerami na monitoru. V případě externí synchronizace máme jeden zdroj synchronizace, 

který rozesílá signál ke všem kamerám. Tento způsob je ale u CCTV systému prakticky 

nerealizovatelný, z důvodu kabelové náročnosti. Nejjednodušším způsobem je 

synchronizace od napájecí sítě, buď 230 V/ 50 Hz nebo 24 V/ 50 Hz. 

Napájení kamer 

Souvisí s předešlým parametrem. Kamery je možné napájet stejnosměrným 

napájením (12 V), střídavým nízkonapěťovým napájením (16 - 24 V/ 50 Hz), střídavým 

síťovým napájením (230 V/ 50Hz) nebo po koaxiálním kabelu ze speciální napájecí 

jednotky [11, 14, 18]. 

4.2 Objektiv 

Objektiv tvoří soustava čoček, které se navzájem kompenzují a korigují optické 

vady. Zorné pole objektivu je zobrazováno na světlocitlivou plochu CCD čipu. Při výběru 

objektivu nás v zásadě zajímají tyto parametry: 

Ohnisková vzdálenost 

Vyjadřuje poměr mezi velikostí snímaného předmětu a jeho obrazu a je dána 

vzorcem (1) níže uvedeným. 

𝒇 = 𝑫𝒓 ×  
𝒂

𝑷
×

𝑷𝑴

𝟏,𝟏×𝑫𝑴
  (mm)       (1)  

f ohnisková vzdálenost (mm) 

Dr  průměr snímací čipu (mm) 

a vzdálenost snímaného objetku (m) 

P  výška snímaného předmětu (m) 

DM úhlopříčka monitoru (cm) 

PM požadovaná výška obrazu na monitoru (cm) 
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Tento výpočet je možné nahradit tabulkou s normalizovanými hodnotami, která 

urychluje návrh ohniskové vzdálenosti objektivu. Podle velikosti ohniskové vzdálenosti 

dělíme objektivy na krátké (širokoúhlé), normální a dlouhé (teleobjektivy). Podle změny 

ohniskové vzdálenosti se vyrábí objektivy pevné nebo proměnné. V případě pevné 

ohniskové vzdálenosti se objektivy vyrábí ve standartní řadě:  

f = 4,8; 8; 16; 25; 50; 75 mm      [29] 

Proměnnou ohniskovou vzdálenost můžeme nastavovat buď manuálně (ZOOM) 

nebo motoricky (MOTORZOOM). Libovolnou ohniskovou vzdálenost lze nastavit 

v rozmezích: 

12,5 – 75 mm; 17 – 68 mm; 16 – 160 mm; 75 – 250 mm   [29] 

V oblasti kamerových systému se nejčastěji používají MOTORZOOM objektivy, 

které se ovládají dálkově.  

Formát 

Formát objektivu je určen rozměry aktivního snímacího prvku CCD kamery, pro 

kterou je určen, a udává diagonální rozměr snímacího čipu v palcích. V praxi lze pro 

kameru daného formátu použít objektiv s formátem shodným nebo vyšším. Kamery se 

vyrábí s formáty 1/4", 1/3", 1/2", 2/3" a 1". 

Světelnost 

Světelnost stanovuje nejmenší a největší množství světla, které je schopen objektiv 

přenést, aby došlo ke správnému zobrazení snímané scény.  

Clona 

Clonu lze nastavit ručně nebo motoricky. Pomocí změny průměru vstupního otvoru 

clony lze regulovat množství světla dopadajícího na světlocitlivou plochu snímacího 

prvku. Díky tomu je možné přizpůsobovat objektiv různým světelným podmínkám. 

Clonová čísla dána  mezinárodní normalizovanou řadou: 

1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 
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Každé větší číslo zajistí, že na snímací prvek dopadá polovina světla. Čím větší 

clonové číslo, tím je objektiv kvalitnější. 

Objektivy se vyrábějí bez clony, s ručně nastavitelnou clonou, s videosignálem 

řízenou clonou (AI), se clonou řízenou stejnosměrným napětím (DC) a také pro velký 

dynamický rozsah s řízenou clonou, buď AI nebo DC, a s neutrálním šedým filtrem (tzv. 

ND provedení). 

Optická ostrost 

Optická ostrost neboli hloubka ostrosti, je subjektivně stanovený rozsah, ve kterém 

jsou zobrazené předměty ještě ostré. Mluvíme o přijatelné ztrátě rozlišení detailů. Optická 

ostrost je závislá na technickém provedení, na ohniskové vzdálenosti a také na nastavení 

clony. Ostrost se nastavuje ručně nebo motoricky. U kamerových systémů se hloubka 

ostrosti uvádí od minimální vzdálenosti až do nekonečna. Pokles ostrosti se může 

prakticky projevit na obrazovce vytvořením kruhové plochy správné ostrosti s neostrými 

okraji. S rozostřením se lze také setkat, pokud bude objektivem nastaveným na denní 

světlo snímána plocha s umělým osvětlením. 

Uchycení objektivu 

Uchycení objektivu na kameru se provádí pomocí upevňovacího závitu, který se 

vyrábí ve dvou standardech. Oba standardy mají stejný průměr a stoupání, ale rozdílnou 

délku. Označení CS se používá pro krátký závit, označení C pro standartní závit. Platí 

pravidlo, že pro kamery se závitem CS lze použít objektiv typu C, ale objektiv typu CS 

v žádném případě nelze použít na kameru se závitem C. V případě rozdílných závitů u 

kamery a objektivu je možné použít mezikroužky k redukci. Kamery střední a vyšší třídy 

jsou osazeny představitelnou kulisou CCD čipu, díky které je možné namontovat oba typy 

objektivů [14, 29]. 
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Tabulka 2 - Vybavení objektivů [14] 

Ohnisková vzdálenost Clona Používaný název 

Pevná Bez clony Fixfocus bez clony 

Pevná Nastavitelná (ručně) Fixfocus 

Nastavitelná (ručně) Nastavitelná (ručně) Variofocus 

Pevná Proměnná (motoricky) Autoiris (AI) 

Nastavitelná (ručně) Proměnná (motoricky) Variofocus – Autoiris (AI) 

Pevná Proměnná (galvanometricky) Autoiris (DC) 

Proměnná (motoricky) Proměnná (motoricky) Motorzoom 

Proměnná (motoricky) Proměnná (galvanometricky) DC Motorzoom 

 

4.3 Příslušenství kamer 

Příslušenství kamer je důležitým prvkem, který zabezpečuje provozuschopnost 

kamer za nepříznivých klimatických podmínek nebo dálkové ovládání a další možnosti. 

Povětrnostní kryty kamer 

Tyto kryty ochraňují kamery proti klimatickým vlivům (déšť, vysoké teploty, mráz aj.) 

a mechanickým poškozením. Kamerové kryty se aplikují při montáži kamer ve venkovním 

prostředí. Kvalitní kryty mají zabudovaný ventilátor, stěrač, sluneční stříšku, či topné 

zařízení. Umožňují skryté vedení všech kabelů (napájecích i signálových). Kamerové kryty 

musí mít ochranu mezinárodní kategorie IP-64. 

Polohovací hlavice 

Polohovací hlavice je elektromechanické zařízení skládající se ze dvou reverzibilních 

motorů, které umožňují pohyb, i zpětný, kamer. Hlavice je zapouzdřena do odolného krytu, 

u kterého platí pro venkovní aplikaci obdobná kritéria, jako pro povětrnostní kryty. 

Důležité parametry polohovacích hlavic jsou: nosnost, klimatická odolnost, úhlová 

rychlost, krouticí moment, mrtvý chod, proudový odběr motorů. Přičemž mrtvý chod a 

nosnost jsou důležité pro stabilitu obrazu a úhlová rychlost určuje operativní přesměrování 

kamer. 
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Zařízení dálkového ovládání 

Využívá se v případech, kdy neznáme umístění, vzdálenost ani velikost snímaného 

objektu. Zařízení dálkového ovládání umožňuje nastavovat pohyb kamer po horizontální i 

vertikální ose, změnu ohniskové vzdálenosti a změnu ostření. Některé zařízení umožňují 

navíc ovládání stěračů, reflektorů, ostřikovačů aj. [14, 29]. 

4.4 Zařízení pro přenos videosignálu 

V praxi často bývá velká vzdálenost mezi kamerami a zařízením pro zpracování 

videosignálů. Pro přenos pořízeného videosignálu na tuto vzdálenost je několik možností: 

přenos po koaxiálním vedení, symetrickém vedení, optickém vlákně, bezdrátový přenos a 

přenos digitalizovaného videosignálu (IP-kamery). Volba druhu přenosové cesty závisí na 

počtu kamer, vzdáleností jednotlivých prvků, okolním prostředí a na ekonomickém 

zhodnocení. 

Přenos po koaxiálním vedení 

Délka vedení je zde omezena útlumem signálu podél vedení. Bez použití korekčních 

zesilovačů, které eliminují útlum vodiče, je možné přenášet videosignál na vzdálenost 

stovek metrů. Při použití korekčních zesilovačů se tato vzdálenost prodlouží řádově na 

kilometry. Útlum kabelu závisí na délce vodiče a na přenášeném kmitočtu. Každá kabelová 

trasa musí mít na vstupu i výstupu zařízení s charakteristickou impedancí 75 Ω  

viz. Obrázek 2. 

 

Obrázek 2 – Přenos videosignálu po koaxiálním vedení [14] 

 

 



17 

 

Přenos po symetrickém vedení 

Tento typ přenosu se zajišťuje pomocí dvojlinky, k čemuž se může využít buď 

párový kabel, nebo volné páry ve vícežilových kabelech. Tento způsob neumožňuje přímé 

připojení kamery a monitoru a je třeba použít převaděč, jak je možné vidět na Obrázku 3. 

U kamery musí být převod nesymetrický na symetrický, kdežto u monitoru naopak. 

Velkou výhodou oproti koaxiálnímu vedení je vyšší odolnost proti elektromagnetickému 

rušení a také oddělení vysílače a přijímače od přenosové cesty pomocí optočlenů nebo 

širokopásmovými videotrasformátory. Délka přenosové cesty je opět závislá na 

parametrech použitých kabelů a pohybuje do vzdálenosti deset kilometrů. 

 

Obrázek 3 – Přenos videosignálu po symetrickém vedení [14] 

Přenos po optickém vlákně 

Optický kabel, tvořený tenkými skleněnými vlákny, umožňuje přenos na vzdálenosti 

větší než 50 kilometrů prakticky bez jakýchkoliv ztrát a rušení. Umožňuje přenos několika 

signálů najednou tím, že pro každý signál bude použita jiná vlnová délka. Tak lze přenášet 

najednou i řídící a pomocné signály.  

Bezdrátový přenos 

Tento typ se využívá, tam kde nelze využít kabelového přenosu. Pro své vysoké 

náklady je určen pro speciální aplikace, při kterých je třeba dodržovat příslušné předpisy o 

využívání rádiového spektra. Využití nachází především v Městských kamerových 

dohlížecích systémech. Pro přenos se využívá frekvenčních pásem 2,4 GHz, 5,8 GHz 

 a 10 GHz. Přenos je možné realizovat na vzdálenost několika kilometrů. Pro zajištění 

spolehlivosti je nutná viditelnost mezi přijímacími a vysílacími anténami.  
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Přenos digitalizovaného videosignálu 

Přenos, při kterém se přenáší obrazový signál v datové podobě po počítačové síti 

LAN. Tuto síť je třeba navrhnout odděleně s vhodnou topologií tak, aby bylo zabráněno 

pádu sítě při přetížení nebo výpadku. Přenosová vzdálenost je omezena na 900 až 1000 

metrů, kterou je možné při použití dalších bezdrátových prvků prodloužit. Výhodou tohoto 

typu je možnost distribuce videosignálu z jedné kamery na více zařízení [13, 14, 29]. 

4.5 Zařízení na zpracování videosignálu 

Patří sem zařízení, které jsou schopna zpracovat a zobrazovat přijímaný videosignál. 

Hlavními zařízeními jsou monitory, kamerové přepínače, kvadrátory a multiplexery.  

 

Monitory 

Jedná se o zobrazovací výstupní zařízení, které zobrazuje videosignál buď přímo 

z kamery, nebo ze záznamového zařízení. V praxi se využívají především LCD monitory 

nebo televizory. Důležitými parametry při výběru správného monitoru je rozlišovací 

schopnost a úhlopříčka. Rozlišovací schopnost je u černobílých monitorů vždy vyšší než u 

kamer, u barevných monitorů může být 320, 450 nebo 550 řádků. Úhlopříčka se udává 

v palcích a volba její velikosti závisí na pozorovací vzdálenosti obsluhy. Pro rozmístění 

monitorů platí určitá pravidla uvedená na Obrázku 4.  

 

Obrázek 4 – Pravidla pro umisťován monitorů, tzv. monitorových stěn [14] 
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Kamerové přepínače 

Zařízení, která umožňují zobrazit na jediném monitoru obraz z více kamer, ale 

nikoliv současně. Přepínače jsou vyráběny v buď s ručním, nebo automatickým 

nastavováním zobrazeného vstupu. U automatických přepínačů lze naprogramovat časy 

přepínání vstupů. Nejčastěji se používají přepínače, jenž se aktivují na základě vnějšího 

podnětu.  

Kvadrátory 

Kvadrátory slouží k současnému zobrazení obrazu z více kamer. Mají 2, 4 nebo 8 

vstupů. Nezobrazují v reálném čase. Základní funkce kvadrátorů umožňují „zmrazení“ 

kteréhokoliv kvadrantu, přechod mezi kvadrantovým a celoobrazovým režimem. Dále 

mohou být vybaveny funkcemi na vkládání textu, data a času a také mohou obsahovat 

poplachové vstupy.  

Multiplexery 

Obdobné zařízení jako předchozí. Jsou vybaveny 4 až 16 vstupy. Multiplexer je 

přímo spojen s videorekordérem s dlouhou dobou záznamu a spolupracuje s ním při 

přehrávání i při záznamu.  Opět pracuje s digitalizací signálu, nezpracovává tedy signál 

v reálném čase a umožňuje připojit kamery, které nejsou vzájemně synchronizovány. 

Pomocí klávesnice multiplexeru je možné vybrat jednotlivé kamery, nebo vytvořit 

vícenásobný obraz. Pokud dojde ke změně snímané scény, aktivuje se poplachový režim a 

je zvolen záznam z kamery, od které tento podnět pochází. U tohoto zařízení nedochází ke 

ztrátě rozlišovací schopnosti. [14, 29] 

4.6 Zařízení pro záznam videosignálu 

Záznamové zařízení slouží k zálohování obrazů pořízených kamerami. K záznamu 

obrazu se používají tři typy zařízení: videorekordér, videotiskárna a digitální záznamová 

zařízení.  
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Videorekordér 

Zařízení, které bylo vyvinuto pro potřeby bezpečnostních aplikací CCTV systémů, 

umožňuje záznam v reálném čase i nahrávání ve vzorkovacím režimu. Vzorkovací režim 

výrazně prodlužuje délku záznamu na standartní kazetu (typicky 3 hod). Zařízení se vyrábí 

ve třech kategoriích, dle nastavení délky záznamu ve vzorkovacím režimu: do 24, 480 

nebo 960 hod. Přechod ze vzorkovacího režimu do režimu záznamu v reálném čase je 

možný přes poplachový vstup, který se využije společně s EZS. Videorekordéry 

automaticky vkládají do záznamu datum a čas.  

Videotiskárny 

Videotiskárny umožňují převézt záznam obrazu do digitální podoby a následně jej 

vytisknout. Existuje celá řada videotiskáren s rozdílnými technickými parametry, ať už se 

jedná o formát tisku (A4 - A6), rozlišení (až HD rozlišení) nebo dobu tisku (2 - 20 sekund).  

Digitální záznamová zařízení 

Digitální videorekordér již před několika lety vytlačil ten analogový. Digitální 

videorekordéry obsahují analogové vstupy a multiplexer pro připojení více kamer. Uvnitř 

přístroje dochází ke konverzi videosignálu a jeho záznamu na některé z médií (CD, DVD) 

nebo HDD. Zároveň umožňují připojit externí paměť či zálohovací médium a poskytují 

možnost připojení k mnoha typům přenosových sítí. Standardem je vybavení 

poplachovými vstupy a výstupy [ 14, 29].  
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5 Ostrava - Jih 

Městský obvod Ostrava – Jih, který vznikl na katastru původních obcí Výškovice, 

Hrabůvka, Zábřeh nad Odrou a Dubina má v současnosti 110 tisíc obyvatel a je nazýván 

„Město ve městě“. Kdyby byl tento městský obvod samostatnou obcí, patřil by na pátou 

pozici podle počtu obyvatel. Jako městská část je Ostrava – Jih druhá nejlidnatější hned po 

Praze 4.  

Jako první z původních obcí vznikl v roce 1288 Zábřeh, původně nazývaný 

Heinrichsdorf. V roce 1392 vznikla Hrabůvka, která svým znakem se třemi rybami 

odkazovala na rybářství. Tou dobou bylo v Zábřehu a Hrabůvce celkem 47 rybníků. 

Výškovice vznikly v roce 1408 a jejich název je odvozen od jména lokátora. Důležitým 

datem ve vývoji těchto obcí byl rok 1828, kdy vznikla Rudolfova huť a z původních pár set 

obyvatel jednotlivých obcí se vlivem příchodu nových horníků a hutníků jejich počty 

rozrostly až na tři tisíce. V devatenáctém století postupně vznikaly nové průmyslové 

továrny a počty obyvatel rostly i nadále. Zábřeh měl na konci století už 7 653 obyvatel.  

Za samotný zrod Ostravy – Jih je označován rok 1941, kdy Němci k Ostravě připojili 

Výškovice. Po druhé světové válce se započal stavět ostravský Donbas, později Nová huť. 

Postupně vznikaly nové výstavby, především několika poschoďové domy a z nich velká 

sídliště, jak je známe dnes. Od roku 1994 má Ostrava-Jih nový znak, na Obrázku 5, který 

se váže na původní obce. Zábřeh je symbolem boží spravedlnosti: tři bílé kužely. V prvním 

modrém poli jsou výškovické váhy a v druhém jedna přeživší ryba z Hrabůvky, dříve 

zaslíbeného místa rybářů. Dubinu zastupuje červenobílá šachovnice [34]. 

Základní informace 

Rozloha: 16,31 km
2
 

Počet obyvatel: 108.127  k 1. 1. 2015 
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Obrázek 5 – znak městské části Ostrava – Jih [34] 

Významná místa  

Kulturní dům K-Trio v Hrabůvce, kino Luna ve Výškovicích, Dům kultury AKORD 

v Zábřehu; velké nákupní centrum Avion shopping park; areály Kotva, Špalíček a Merkur; 

Vodní areál Jih a ČEZ aréna.  

Riziková místa 

Obecně rizikovými oblastmi jsou ubytovny, v této městské části především: 

ubytovna Vítek; Hotelové domy Hlubina, Areál Metalurg a Vista; Dům mladých hutníků; 

ubytovna Soiva. Poté ulice Čujkovova a ulice Pjanovova. V těchto oblastech dochází 

k distribuci a užívání drog. Dalšími rizikovými oblastmi jsou okolí zábavních center 

Venuše, Savarin, Alexandrie, Avion, kde dochází k narušování veřejného pořádku a 

občanského soužití. Problémem městské části Ostrava – Jih je nedostatek parkovacích míst 

[17, 26].  
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6 Prevence kriminality 

Pod pojmem prevence kriminality se označuje soubor opatření, která se snaží 

minimalizovat nebo úplně eliminovat kriminalitu, dále zahrnuje pomoc obětem trestných 

činů a informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnými činy.  K hlavním cílům 

patří zvyšování pocitu bezpečí mezi občany. Prevence kriminality se uskutečňuje 

na jednotlivých úrovních: 

Primární prevence 

Zaměřuje se na celou populaci a zahrnuje zejména výchovné, vzdělávací a 

poradenské aktivity. Snaží se pozitivně ovlivňovat děti a mládež pomocí sportovních či 

kulturních aktivit a seznamováním s trestní odpovědností. 

Sekundární prevence 

Zaměřuje se na rizikové skupiny či jedince, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, 

že se stanou pachateli či obětmi trestných činů. Dále se zaměřuje na kriminálně rizikové 

prostředí. 

Terciální prevence 

Zahrnuje resocializační opatření cílená na osoby, které již trestný čin spáchaly, nebo 

se staly jeho obětí a také na kriminalitou zasažené lokality. 

Sociální prevence 

Jedná se o aktivity, které mají ovlivnit sociální integraci jedince, a které se snaží 

změnit nepříznivé společenské a ekonomické podmínky. Hlavním smyslem je myšlenka, 

že socializovaný člověk se nestane pachatelem trestného činu. Na primární úrovni 

prevence se o to starají rodiny a školy, na úrovni sekundární a terciální prevence tyto 

aktivity zastřešují pro svou náročnost Ministerstva práce a sociálních věcí, spravedlnosti a 

zdravotnictví. 

Situační prevence 

Zahrnuje opatření organizační, režimové, fyzické či technické povahy, které se snaží 

minimalizovat rizikové činitele v určitém místě a době. 
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Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů 

Využívá prvků sociální i situační prevence. V praxi představuje individuální i 

skupinové zdravotní, právní a psychologické poradenství a informování o možnostech 

ochrany před trestnou činností [21, 26]. 

6.1 Prevence kriminality v ČR 

V České republice od roku 1993 funguje prevence kriminality jako systematická 

činnost na úrovni vlády. Od roku 1996 je ministrem vnitra zpracovávána Strategie 

prevence kriminality jako čtyřletý dokument, následně schvalovaný vládou ČR. Dokument 

je postupně vyvíjen podle závěrů a výsledků z let předchozích. V současné době je 

v platnosti Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015. Tato 

strategie formuluje vizi cílového stavu prevence kriminality, což je výhled na následujících 

deset let.  

Cíle této strategie jsou: 

- pokles míry a závažnosti trestné činnosti, 

- zvýšení pocitu bezpečí občanů, 

- pokles výskytu delikventního jednání u cílových skupin, stanovených touto 

strategií, 

- účinný a koordinovaný systém prevence kriminality, 

- souhrnný přístup v komunitách založený na součinnosti obce, Policie ČR a jiných 

subjektů. 

Základem úspěšnosti této strategie je účinný systém prevence kriminality. Tento 

systém je zobrazen na Obrázku 6 a má tři základní úrovně: 

1. republiková a resortní (Republikový výbor pro prevenci kriminality), 

2. krajská (krajské úřady), 

3. lokální (samosprávy měst a obcí) [21, 26]. 
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Obrázek 6 – Systém prevence kriminality v ČR [26] 

6.2 Prevence kriminality na území Ostravy 

Oblast prevence kriminality se v Ostravě řídí Plánem prevence kriminality 

statutárního města Ostravy na léta 2015 – 2016, který navazuje na předchozí plán z let 

2012 – 2014. Tento strategický dokument vychází ze státní preventivní strategie, krajské 

koncepce, bezpečnostní analýzy a také z vyhodnocení předchozího Plánu prevence 

strategie z let 2012 - 2014. Tento dokument definuje vize, cíle a cílové skupiny, na které se 

bude zaměřovat a konkrétní opatření, pomocí kterých bude identifikované problémy řešit. 

Tento plán se snaží zvyšovat pocit bezpečí občanů, vytvořit komplexní systém prevence 

kriminality na všech úrovních, snižovat rizika a výskyt protiprávní činnosti. Dále se snaží 

zvyšovat informovanost o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností. Cílovými 

skupinami jsou: oběti, svědci a pachatelé trestných činů; potenciální pachatelé a oběti 

trestných činů a v neposlední řadě veřejnost, do které se řadí občané a návštěvníci města. 

Vývoj trestné činnosti na území města Ostravy a její objasněnosti lze vidět na Grafu 2, ze 
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kterého lze vidět, že v loňském roce byla trestná činnost výrazně nižší (rozdíl - 2498) než 

v roce 2013 a zároveň procentuální objasněnost stoupla z 32,06 % na 35,92 %. Graf 3 

zobrazuje rozdělení trestné činnosti. Z tohoto grafu je patrné, že majetková trestná činnost 

zaujímá největší podíl na celkovém počtu. Celkem bylo zjištěno 10 359 majetkových 

trestných činů, které zahrnují krádeže vloupáním, krádeže prosté a ostatní majetkové činy, 

a objasněno jich bylo 2 198, což představuje 21,22 % [22]. 

 

Graf 2 – Vývoj trestné činnosti v SMO za léta 2011 až 2014 [25] 

 

Graf 3 – Rozdělení trestné činnosti v roce 2014 v SMO [25] 
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Městská policie Ostrava 

Ostravská městská policie byla založena v roce 1992 s původně 80 strážníky. Toto 

číslo se postupně navyšovalo, tak jak se samotná městská policie vyvíjela, až na současný 

počet 635 strážníku, kteří střeží veřejný pořádek a dohlíží na bezpečnost občanů. 

V postupném vývoji ostravské městské policie najdeme několik klíčových bodů. V roce 

1993 byla zprovozněna tísňová linka 156. V roce 1996 byl založen oddíl prevence, který 

byl zpočátku zaměřen především na děti a mládež. V témže roce byl zprovozněn městský 

kamerový systém, který původně obsahoval dvě kamerové stanoviště situované v centru 

města. V současnosti čítá kamerový systém na 60 kamerových stanovišť po celém území 

města. Důležitým datem byl rok 2010, kdy začal testovací provoz Integrovaného 

bezpečnostního centra, aby o rok později započal ostrý provoz. Do tohoto centra je 

integrován příjem všech tísňových linek z Moravskoslezského kraje a zároveň je zde 

společné operátorské středisko pro všechny složky Integrovaného záchranného systému 

kraje.  

Podle Městské policie je Ostrava rozdělena do čtyř oblastí a rozčleněna na 205 

okrsků. Městský obvod Ostrava – Jih spadá pod pracoviště pro oblast Hrabůvka, které dále 

zahrnuje Hrabovou, Vítkovice, Starou Bělou, Novou Bělou a Proskovice a je situováno na 

ulici A. Kučery 31. Výkon služby Městské policie je zajišťován zejména strážníky – 

okrskáři, kteří provádějí výkon služby ve svých okrscích, za podpory strážníků – hlídkařů a 

také strážníků z operativního oddílu, jejich působiště je na celém území Ostravy.  

Veřejný pořádek na území Ostravy 

Ostrava je dle Městské policie Ostrava (dále jen MPO) po bezpečnostní stránce 

stabilizovaná a na úseku veřejného pořádku nedochází ke zhoršení bezpečnostní situace. 

Problémovou bezpečnostní situaci vnímají občané města pouze v sociálně vyloučených 

lokalitách a lokalitách s ubytovacími zařízeními. V uvedených lokalitách je zaznamenán 

nárůst majetkových deliktů, porušování veřejného pořádku a občanského soužití. V roce 

2013 bylo MPO řešeno 43 966 událostí, což představuje meziroční pokles o 6 %. 

Z pohledu přestupkové činnosti MPO došlo k nárůstu oproti roku 2012 o 5 203 na celkový 

počet 61 367 odhalených přestupků. Přičemž poměr mezi přestupky v oblasti dopravy a 

přestupky na úseku veřejného pořádku je vyrovnaný. V následujícím grafickém znázornění 
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(Graf 4) uvádím výběr z odhalených přestupků z let 2011 až 2013, přičemž jsou vybrány 

jen přestupky na úseku veřejného pořádku a jejich rozdělení podle toho, kterého paragrafu 

se přestupek týká. Některé přestupky jsou strážníky, dle jejich kompetence, řešeny na 

místě a to buď pokutou, nebo domluvou. Pokud není v kompetenci strážníka vyřešit 

přestupek na místě, je tento přestupek předán správnímu orgánu. V Tabulce 3 lze vidět, 

jakým způsobem byly jednotlivé oznámené přestupky řešeny u městského obvodu Ostrava 

- Jih. Níže uvedené paragrafy zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích znamenají: § 30 

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi; § 46 Ostatní 

přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku územní samosprávě; § 

47 Přestupky proti veřejnému pořádku; § 49 Přestupky proti občanskému soužití; § 50 

Přestupky proti majetku [16]. 

 

Graf 4 – Přestupky na úseku veřejného pořádku dle MPO v SMO [16, 25] 
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Tabulka 3 – Způsob řešení přestupků v městském obvodě Ostrava - Jih [16, 25] 

2013 

přestupek podle § 27 § 30 § 46 § 47 § 49 § 50 

celkem oznámeno 25 5 107 107 21 311 

odloženo 7 0 1 68 10 27 

postoupeno 0 2 2 8 0 9 

ukončeno 14 3 79 23 5 216 

neukončeno 4 0 12 8 6 59 
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7 Popis současného stavu 

Kamerový systém v městské části Ostrava – Jih čítá sedm kamerových stanovišť, jak 

lze vidět na Obrázku 7, pět jich je umístěno v podchodech u zastávek městské hromadné 

dopravy (dále jen „MHD“), kamerová stanoviště 1 až 5. Kamerové stanoviště označené 

číslem šest se nachází u Střediska volného času v Zábřehu, tento kamerový systém byl 

zřízen Úřadem městského obvodu Jih (dále jen „ÚMOB Jih“) a na jeho provozu se 

nepodílí MPO, proto nebude zahrnut do této bakalářské práce. Kamerové stanoviště číslo 

sedm také nespadá pod MPO, nachází se v ulici U Výtopny, kde je situován sběrný dvůr 

firmy OZO Ostrava a.s., která tento kamerový systém provozuje. V této práci budou 

představena kamerová stanoviště spadající pod MPO.  

Od roku 2003 až do ledna 2015 byl postupně naplňován požadavek ÚMOB Jih na 

zřízení kamerového systému ve všech podchodech na jeho území. Díky instalaci 

kamerového systému byly v podchodech a jejich blízkém okolí vytvořeny bezpečné 

lokality, které pozitivně působí na pocit bezpečí občanů. Umožňují zachytit únik 

případného pachatele z blízkých zábavních a nákupních center, ve kterých jsou umístěny 

restaurační zařízení, obchody, herny aj. MPO používá tento kamerový systém 

k monitorování aktuálního dění, podle kterého strážníci reagují na vzniklé situace. 

Uchované záznamy jsou poskytovány Policii ČR či k soudnímu řízení. Do roku 2009 bylo 

využíváno lokální úložiště pro kamerový systém na ulici A. Kučery 31, kde se nachází 

pracoviště MPO pro spádovou oblast Hrabůvka. Od tohoto roku došlo k integraci 

kamerové systému do Městského integrovaného kamerového systému společnosti 

OVANET, a.s. s datovým úložištěm na ulici Hájkova 13 v Ostravě - Přívoze. Zároveň 

došlo k prodloužení doby uchování záznamů z 14 na 30 dní. Místnost se záznamy má 

označení na úrovni tajné [ústní podání Ing. Aleš Toman]. 
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Obrázek 7 – Rozmístění stávajících kamerových stanovišť [autor] 

7.1 Kamerové stanoviště Dubina - 2003 

Provozně nejstarší kamerové stanoviště, čemuž odpovídá technické vybavení, které 

je dnes již zastaralé. Byla použita kamera SONY ALARMCOM VCM311 LV s dvěma 

typy objektivů, viz. Tabulka 4. Jedná se o barevný typ kamery, který se při snížení 

osvětlení automaticky přepne do černobílého režimu. 7 ks této kamery je umístěno uvnitř 

podchodu ve statickém provedení a 3 ks jsou umístěny v bezprostřední blízkosti na 

sloupech, kde jedna kamera sleduje přilehlé parkoviště a další dvě vždy monitorují 

východy z podchodu. Kamery jsou chráněny povětrnostními kryty ALARMCOM VCH 

400-24 a VCH 700, které zajišťují ochranu IP 66 a obsahují topné těleso. Další technické 

vybavení na tomto stanovišti jsou: Anténa Helical, rotátor VPT100, přijímač RHSM s 

frekvencí 448,17 MHz, univerzální skříň ARIA 64 s ochranou IP66 [ústní podání Ing. Aleš 

Toman]. 
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Tabulka 4 - Objektivy použité na kamerách na KS Dubina [23] 

Název objektivu ERNITEC Q6Z10S-NA ERNITEC GA2V6 NA 

Formát 1/3" 1/3" 

Zoom 10x 2x 

Ohnisková vzdálenost [mm] 6 – 60 2.8 – 6 

Max. clona / způsob řízení 1.6 – 360 / DC řízení 1.2 -360 / DC řízení 

Uchycení  CS CS 

 

7.2 Kamerové stanoviště A. Poledníka – 2009 

Jako druhé bylo vybudováno kamerové stanoviště uvnitř a vně podchodu zastávky 

MHD Antonína Poledníka v roce 2009. Bylo zde použito 10 ks statických kamer AXIS 

P1346, které jsou rozmístěny uvnitř podchodu. Dvě otočné kamery AXIS Q6032-E jsou 

umístěny na sloupech z obou stran podchodu a monitorují přilehlé parkoviště, na druhé 

straně okolí restauračních zařízení a herny. Třetí otočná kamera byla v době tvorby této 

práce odstraněna z důvodu poruchy a řešila se její výměna za jiný typ. Více viz. Příloha 1 

[ústní podání Ing. Aleš Toman]. 

7.3 Kamerové stanoviště Poliklinika – 2012 

V roce 2012 byl zprovozněn kamerový systém uvnitř a vně podchodu Poliklinika. 

Pomocí 10 ks statických kamer AXIS P1346 s kryty AXIS T92A00 Housing je 

monitorován prostor uvnitř podchodu a 3 ks otočných kamer AXIS Q6032-E PTZ sledují 

blízké okolí. Dvě otočné kamery jsou umístěny na sloupech z obou stran podchodu a 

sledují okolí centra Venuše a přilehlé parkoviště. Třetí otočná kamera je umístěna na rohu 

budovy K-trio, která monitoruje okolí Venuše a obchodního domu Špalíček. Pro optickou 

trasu samonosným optickým kabelem 6x 9/125OS1 byla využita stávající infrastruktura 

spol. OVANET a.s. [ústní podání Ing. Aleš Toman]. 

7.4 Kamerové stanoviště Hrabůvka-Kostel – 2014 

Jako čtvrtý v pořadí byl zřízen kamerový systém u podchodu zastávky MHD 

Hrabůvka- kostel a okolí centra SAVARIN. Prostor uvnitř podchodu je monitorován 
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fixními kamerami AXIS P1357 (celkem 6 ks), které jsou opatřeny krytem AXIS T92A00 

HOUSING, a AXIS P3367-VE (celkem 4 ks). Z obou stran je sledováno přilehlé okolí 

otočnými kamerami AXIS Q6045-E, jež jsou umístěny na sloupech u východů z podchodu. 

Optický kabel je veden po trakčních sloupech od podchodu Poliklinika a byla využita 

stávající infrastruktura spol. OVANET a.s. [ústní podání Ing. Aleš Toman]. 

7.5 Kamerové stanoviště Most Mládeže – 2015 

Nově otevřený podchod zastávky MHD Most Mládeže, který je v provozu od ledna 

2015, je osazen kamerovými systémem, který je o technologický stupeň výše, což je dáno 

jeho nedávnou instalací a zprovozněním. Uvnitř podchodu se nachází 3 ks statických 

kamer AXIS P1357 a 5 ks AXIS P3367-VE typu dome kamer. Dále je umístěna jedna 

otočná kamera AXIS Q6045-E venku na sloupu s veřejným osvětlením [ústní podání Ing. 

Aleš Toman, 16]. 

Tabulka 5 – Přehled použitých statických kamer [4, 23] 

Statické kamery 

Název 

ALARMCO

M VCM311 

LV 

AXIS P1346 AXIS P1355 AXIS P1357 

Snímací čip 1/3" CCD 
1/3” Progressive 

scan RGB CMOS 

1/2.8" Progessive 

Scan RGB 

CMOS 

1/3.2" 

Progressive scan 

RGB CMOS 

Formát PAL 3MP/HDTV 1080p 
Full HDTV 

1080p 

5MP/ Full 

HDTV 

Rozlišení [px] Hi-res 1920 x 1080 1920 x 1080 2592 x 1944 

Uchycení objektivu X CS X X 

O
b

je
k

ti
v
 

Typ X Variobjektiv Variobjektiv Variobjektiv 

Ohnisková 

vzdálenost 

[mm] 

X 4 – 10; F1.8 2.8 – 8; F1.2 2.8 – 8; F1.2 

Zorný úhel X 21°- 69° 109°- 39° 92°- 32° 

Další funkce X 

přepínání režimu 

DEN/NOC pomocí 

IRC filtru 

přepínání režimu 

DEN/NOC 

pomocí IRC 

filtru 

přepínání režimu 

DEN/NOC 

pomocí IRC 

filtru 

Provozní teplota   

[°C] 
X -30 až + 50 0 až + 50 0 až + 50 

O
sv

ět

le
n

í 

[l
u

x
] Min (čb) X 0.08 0.04 0.04 

Min 

(barva) 
X 0.6 0.2 0.2 

Napájení 12 V(DC)/ 24 přes PoE Class 3, 8 – 28V (DC) přes PoE Class 3, 
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V(AC); max 

3.5W 

max. 9.6 W nebo přes PoE 

Class 3, max 7.1 

W 

max. 7.9 W 

Rozměry [mm] X 78 x 46 x 151 78 x 46 x 151 78 x 46 x 151 

Umístění Dubina 
A. Poledníka, 

Poliklinika 

Hrabůvka – 

kostel 
Most Mládeže 

 

Tabulka 6 – Přehled použitých otočných a dome kamer [5, 6, 7] 

 Dome kamery Otočné kamery 

Název AXIS P3346-VE 
AXIS P3367-

VE 

AXIS Q6032-

E 

AXIS Q6045-

E 

Snímací čip 

1/3" Progressive 

Scan RGB 

CMOS 

1/3.2" 

Progessive Scan 

RGB CMOS 

1/4" 

Progessive 

Scan CCD 

1/3" 

Progessive 

Scan CMOS 

Formát 
3MP/HDTV 

1080p 

5MP/Full 

HDTV 
PAL HDTV 1080p 

Rozlišení [px] 2048 x 1536 2592 x 1944 704x576 až 1920x 1080 

O
b

je
k

ti
v

 

Typ Variobjektiv Variobjektiv autofocus autofocus 

Ohnisková 

vzdálenost 

[mm] 

3 - 9; F1.2 3 - 9; F1.2 
3.9 - 119; 

F1.4- 4.2 

4.45 - 89; 

F1.6 – 2.9 

Zorný úhel 
30°- 84° 

(horizontálně) 

30°- 84° 

(horizontálně) 

1.7°- 55.8° 

(horizontálně) 

3.49°- 62.98° 

(horizontálně) 

Další funkce 

Přepínání režimu 

DEN/NOC 

pomocí IRC 

filtru; /P-Iris 

přepínání 

režimu 

DEN/NOC 

pomocí IRC 

filtru; P-Iris 

Automatické 

přepínání 

režimu 

DEN/NOC 

pomocí IRC 

filtru 

Automatické 

přepínání 

režimu 

DEN/NOC 

pomocí IRC 

filtru 

Zoom X X 

35x optický 

12x digitální 

420x celkově 

20x optický 

12x digitální 

240x celkově 

Provozní teplota   

[°C] 
-40 až + 55 -40 až + 55 -40 až + 50 -50 až + 50 

O
sv

ět
le

n
í 

[l
u

x
] Min 

(čb) 
0.08 0.04 0.08 0.04 

Min 

(barva) 
0.5 0.2 0.5 0.6 

Napájení přes PoE Class 3 
přes PoE Class 

3, max 12.1 W 

přes PoE, 

max. 50W 

přes PoE, 

max. 60W 

Rozměry [mm] 
178.4 x 178.4 x 

116.5 

178.4 x 178.4 x 

117 
232 x 268 232 x 280 

Umístění Hrabůvka - kostel Most Mládeže 
A. Poledníka, 

Poliklinika 

Hrabůvka – 

kostel, Most 

Mládeže 
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8 Analýza bezpečnostních rizik 

Aby bylo možné provést inovativní návrh je zapotřebí provést analýzu 

bezpečnostních rizik. Bezpečnostní analýza je proces, při kterém dochází k rozčlenění 

celku na jednotlivé části, studium těchto částí a získaných poznatků. Cílem tohoto procesu 

je stanovit konkrétní opatření tak, aby bylo dosaženo definovaného cíle.  

Ke správnému provedení bezpečnostní analýzy je nutné rozčlenit objekty 

v městském obvodě Ostrava – Jih do kategorií podle jejich podobnosti tak, jak je tomu 

uvedeno v Tabulce 7 [1]. 

Tabulka 7 – Rozdělení objektů do společných kategorií [autor] 

Název kategorie Objekty 

Objekty k pobytu 

Rodinné domy 

Novostavby 

Panelové zástavby 

Pečovatelské domy 

Hotelové domy (Vista, 

Hlubina, Metalurg) 

Ubytovny 

Objekty veřejných služeb 

Úřad 

Pošta 

Banky a finanční ústavy 

Zdravotní středisko 

(Poliklinika) 

Stanice IZS, MPO, PČR 

Školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) 

Objekty komerčních služeb 

Obchody 

Nákupní centra (Avion, 

Špalíček, Kotva) 

Zábavní centra (Savarin, 

Alexandrie) 

Restaurace 

Kino Luna 

Kulturní středisko (AKORD, 

K-trio) 

Vodní areál Jih 

Volně přístupná místa 

Zastávky MHD 

Parkoviště 

Parky 

Bělský les 
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Sportovní hřiště a haly 

Technické a dopravní sítě 

Silnice 

Železnice 

Elektrické sítě 

Plynovod 

Veřejné osvětlení 

Vodovod 

Kanalizace 

8.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram také nazývaný diagram příčin a následku či diagram rybí kost 

představuje jednoduchou analytickou metodu, která je založena na jednoduchém principu, 

že každý následek má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Jeho cílem je určení 

nejpravděpodobnější příčiny daného problému. Pro svou univerzálnost se využívá v mnoha 

odvětvích [1]. 

Pomocí brainstormingu byl vytvořen Ishikawův diagram pro všechny skupiny 

objektů uvedených v Tabulce 7. Níže na Obrázku 8 je uveden diagram pro skupinu objektů 

Volně přístupná místa, zbylé diagramy jsou uvedeny v Příloze 2. Tyto diagramy znázorňují 

možná rizika těchto objektů. 

 

Obrázek 8 – Ishikawa diagram – Volně přístupná místa [autor] 
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8.2 Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti slouží k vyhledávání a hodnocení rizik určitého objektu, 

systému, ohodnocení činnosti služby či k posouzení rizikové situace v městech, okresech, 

krajích nebo na území republiky. Skládá se z několika kroků. Jako první je třeba určit účel 

provedení analýzy. Poté následuje sběr dat a jejich zpracování. Následuje ohodnocení rizik 

a jejich vzájemných vazeb, kdy se do předem připravené matice zapisuje vzájemná 

propojitelnost rizik. Odpovídáme na otázku, zda může riziko č. 1 vyvolat riziko č. 2. Pokud 

ano, zapíšeme do matice „1“, pokud ne zapíšeme „0“. Takto ohodnotíme všechna rizika a 

z výsledné matice se vypočítají koeficienty, jejichž procentuální vyjádření se graficky 

znázorní. Tento graf je poté pomocí vypočítaných pomocných os rozdělen na čtyři 

kvadranty:  

I. oblast – Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast – Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast – Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. oblast – Relativní bezpečnost [27] 

Tato analýza je provedena pro všechny skupiny objektů, níže pro skupinu -  Volně 

přístupná místa, ostatní skupiny jsou uvedeny v Příloze 2.  

Volně přístupná místa  

Identifikace rizik je uvedena v Tabulce 8. Následně byla ohodnocena vzájemná 

vazba mezi riziky a zapsány příslušné hodnoty do této tabulky a vytvořena tak základní 

matice analýzy. Poté byly vypočteny koeficienty Kar a Kbr dle níže uvedených vzorců (2) a 

(3). Jako další krok byly spočítány pomocné Osy O1 a O2 podle vzorců (4) a (5), u kterých 

byla stanovena spolehlivost „S“ na hodnotu 80 %. Hodnoty z Tabulky 9 byly vyneseny do 

Grafu 5, který byl pomocí vypočtených os O1 a O2 rozdělen na čtyři kvadranty.  
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Tabulka 8 – Identifikace rizik pro skupinu – Volně přístupná místa [autor] 
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∑
K

a
r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 X 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 

2 0 X 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

3 0 1 X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

4 1 0 0 X 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

5 1 0 0 1 X 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 

6 0 0 0 0 0 X 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

7 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 15 

8 1 1 1 1 1 1 0 X 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 13 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 X 1 1 0 0 0 0 0 6 

14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 X 1 0 0 0 0 0 3 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 X 0 0 0 0 7 

17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 X 1 1 1 11 

18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 X 0 1 5 

19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1 3 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 X 2 

∑K

br 
5 4 5 4 4 8 2 8 4 6 5 3 10 8 18 1 0 1 3 4 X 
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Výpočet koeficientů Kar a Kbr 

𝐾𝐴𝑅 = (
Σ𝐾𝐴𝑅

𝑋−1
) ∗ 100 (%)  a 𝐾𝐵𝑅 = (

Σ𝐾𝐵𝑅

𝑋−1
) ∗ 100 (%)                      (2) a (3) 

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

 rizikem Ra 

Kbr  procentuální vyjádření počtu vyvolaných rizik 

X počet hodnocených rizik 

Ra právě zvolené riziko1až 20 z tabulky 8 

Rb zbylá rizika, která se porovnávají s Ra 

 

Tabulka 9 – Stanovení koeficientů Kar a Kbr – Volně přístupná místa [autor] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kar 

[%] 42 16 16 26 32 16 79 68 16 11 5 21 32 16 0 37 58 26 16 11 

Kbr 

[%] 26 21 26 21 21 42 11 42 21 32 26 16 53 42 95 5 0 5 16 21 

 

Výpočet os O1 a O2 

𝑂1 = 100 − (
𝐾𝐴𝑅𝑀𝐴𝑋−𝐾𝐴𝑅𝑀𝐼𝑁

100
) ∗ 𝑆     𝑂2 = 100 − (

𝐾𝐵𝑅𝑀𝐴𝑋−𝐾𝐵𝑅𝑀𝐼𝑁

100
) ∗ 𝑆    (4) a (5) 

O1  pomocná osa rovnoběžná s osou y 

O1  pomocná osa rovnoběžná s osou x 

S spolehlivost (0 - 100), zvolena 80 

 

 

𝑂1 = 100 − (
79−0

100
) ∗ 80 = 37     𝑂2 = 100 − (

95−0

100
) ∗ 80 = 24    
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Graf 5 – Výsledný graf matice rizik pro analýzu souvztažnosti [autor] 

Výsledkem provedené analýzy pro skupinu Volně přístupná místa je Graf 5, 

z kterého jsou identifikovatelná primárně a sekundárně nebezpečná rizika v I. oblasti: 

Krádeže kapesní (číslo 1), rvačky (8) a sekundárně nebezpečná v II. oblasti: Krádeže 

motorových vozidel (3), loupež (6), sprejerství (10), šíření toxikomanie (11), výtržnictví 

(13), výtržnictví na sportovních akcích (14) a opilectví (15). Do III. a IV. oblasti spadají 

rizika zbylá, která byla vyhodnocena jako žádná primárně nebezpečná rizika (2, 4, 5, 9, 12, 

18, 19 a 20) či relativně bezpečná (7, 16 a 17).  
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9 Inovativní návrh 

Pro městský obvod Ostrava – Jih byl proveden inovativní návrh kamerového systému 

ve dvou variantách. Obě varianty obsahují výběr a rozmístění kamer, výběr zařízení pro 

přenos signálu a jejich ekonomické zhodnocení. Ceny jednotlivých zařízení uvedené 

v tabulkách 12 a 13 byly zjištěny u jednotlivých prodejců dle jejich ceníků a mají 

orientační charakter. Cenové ohodnocení neobsahuje položku za instalaci a zprovoznění 

systému, které je závislé na prováděné firmě. Také výběr zařízení, jako je např. síťový 

přepínač (switch), je pouze orientační a možnost jeho volby je značně rozsáhlá. Kamery 

byly vybrány výhradně od firmy AXIS, která nejen že je předním výrobcem těchto 

zařízení, zároveň jsou od roku 2004 využívány v Městském integrovaném kamerovém 

systému na území SMO kamery tohoto výrobce. 

 První varianta, označená jako „A“, obsahuje kamerová stanoviště č. 1, 2, 3, 4 a 5. 

Jejich rozmístění vzhledem k stávajícímu kamerovému systému lze vidět níže na Obrázku 

9. Tato varianta zahrnuje kamerové zastřešení tří podchodů a to podchodu u zastávky 

MHD Nové Výškovice, v jehož blízkosti se nachází poliklinika, pošta, bankomaty, 

obchodní pasáž, restaurace a noční klub. Druhý v pořadí je podchod u zastávky MHD 

Obchodní centrum, který je v bezprostřední blízkosti obchodního centra Avion shopping 

park, kde dochází k velké koncentraci občanů, čerpací stanice a střední školy. Posledním 

podchodem je ten u zastávky MHD Hotel. Dům Hlubina, kde se nachází jednak obchodní 

pasáž Fontána, ale také z názvu plynoucí hotelový dům Hlubina, kde musí strážníci často 

řešit různá hlášení.  Další kamerové stanoviště je umístěno na rohu nákupního střediska 

Kotva, tak aby kamera zabírala okolí Kina Luna, restaurace a diskotéky Alexandrie Loď, 

přilehlého parkoviště, hotel Dům mladých hutníků a zastávky MHD Kino Luna. Poslední 

kamerové stanoviště je situováno do blízkosti Vodního areálu Jih a náměstí SNP, ke 

kterému náleží ulice Čujkovova. Ekonomické zhodnocení této varianty je uvedeno 

v Tabulce 12.  

Varianta B obsahuje kamerová stanoviště č. 1, 2 a 5. V této variantě jsou tedy pouze 

kamerově zastřešeny podchody u přilehlých zastávek MHD. Tyto tři kamerová stanoviště 

se liší použitými kamerami, což se projevuje na ekonomické stránce této varianty, jak je 
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uvedeno v Tabulce 13. Všechna kamerová stanoviště a podrobné rozmístění jednotlivých 

kamer pro obě varianty jsou vyobrazena v Příloze 3 [autor]. 

 

Obrázek 9 – Inovativní rozmístění kamerového systému [autor] 

Tabulka 10 – Technické parametry použitých kamer [autor] 

Typ kamery Otočná Dome Fixní Fixní 

Název 

AXIS Q6045-E 

MKII PTZ AXIS P3367-VE AXIS P1357- AXIS Q1765-E 

Snímací čip 

1/2.8" Progessive 

Scan CMOS 

1/3.2" Progessive 

Scan RGB CMOS 

1/3.2" Progressive 

scan RGB CMOS 

1/2.9" 

Progessive Scan 

CMOS 

Formát 
HDTV 1080p 5MP/Full HDTV 5MP/ Full HDTV HDTV 1080p 

Rozlišení [px] 
až 1920 x 1080 2592 x 1944 2592 x 1944 1920 x 1080 

O
b

j

ek
ti v
 

Typ 
autofocus Variobjektiv Variobjektiv autofocus 
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Ohnisková 

vzdálenost 

[mm] 

4.44 - 142.6; F1.6-

4.41 
3 - 9; F1.2 2.8 – 8; F1.2 

4.7 - 84.9; F1.6 - 

2.8 

Zorný úhel 

2.23° - 62.8° 

(horizontálně) 

30°- 84° 

(horizontálně) 
92°- 32° 4° - 59° 

Další funkce 

Automatické 

přepínání režimu 

DEN/NOC pomocí 

IRC filtru 

přepínání režimu 

DEN/NOC 

pomocí IRC filtru; 

P-Iris 

přepínání režimu 

DEN/NOC 

pomocí IRC filtru 

Automatické 

přepínání 

režimu 

DEN/NOC 

pomocí IRC 

filtru 

Zoom 

32x optický 

12x digitální 384x 

celkový 

X X 

18x optický 

12x digitální 

216x celkový 

Provozní teplota   

[°C] 

- 50 až + 50 -40 až + 55 0 až + 50 - 40 až + 50 

O
sv

ět
le

n
í 

[l
u

x
] 

Min 

(čb) 

0.03 0.04 0.04 0.04 

Min 

(barva) 

0.3 0.2 0.2 0.5 

Napájení 

přes PoE, max. 

60W 

přes PoE Class 3, 

max 12.1 W 

přes PoE Class 3, 

max. 7.9 W 

přes PoE Class 

3, max 12.95W 

Rozměry [mm] 
232 x 280 

178.4 x 178.4 x 

117 
78 x 46 x 151 105 x 219 

Umístění 
Varianta A Varianta A, B Varianta A, B Varianta A, B 

 

Tabulka 11 – Technické parametry použitých síťových přepínačů [autor] 

Switch CCTV UTP7204E UTP7208E UTP7224E 

LAN 4x 8x 24x 

WAN 1x 1x 2x 

SFP 1x 1x 1x 

POE 

napájení po ethernetovém kabelu 4x LAN 
s POE/hPOE 

napájení po ethernetovém 
kabelu s max. zatížením 380W 

IEEE 802.3af (POE standard, 15W) 24x POE: IEEE 802.3af (POE 
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standard, 24x 15W) 

IEEE 802.3at (hPOE, HighPOE standard, 30W) 
12x hPOE IEEE 802.3at (hPOE, 
HighPOE standard, 12x 30W) 

TYP UTP Cat 5/5e/6 Cat 5/5e/6 Cat 5/5e/6 

Provozní 
teplota 

0 - 55 °C 0 - 55 °C 0 - 55 °C 

Roměry 159 x 110 x 46.5 159 x 110 x 46.5 442 x 217 x 44 

Napájení 
DC adaptér 48 V / 1.25 

A / max 60W 
DC adaptér 48 V / 2.5 

A / max 120W 
AC 230 V, max 380W 

Spotřeba do 5W 5W X 

 

Tabulka 12 – Náklady na pořízení varianty A [autor] 

Varianta A 

Kamerové 

stanoviště 
Zařízení Typ 

Cena 

[Kč] 

Počet 

ks 

Celková 

cena 

[Kč] 

Alexandrie – 

Loď 

Kamera AXIS Q6045-E MKII PTZ 87 372 1 87 372 

Stojan AXIS T91D61 WALL 2 110 1 2 110 

Switch 
CCTV UTP7204E-POE Ethernet 

switch 
2 990 1 2 990 

Venkovní 

box 
BOX-JE-300 1 190 1 1 190 

Kabeláž Solarix CAT5E 8,5 10 85 

Celková cena kamerového stanoviště 93 747 

Vodní areál 

Jih 

Kamera AXIS Q6045-E MKII PTZ 87 372 3 262 116 

Stojan AXIS T91A67 Pole Mount 2 110 1 2 110 

Stojan AXIS T91D61 WALL 2 110 2 4 220 

Switch 
CCTV UTP7204E-POE Ethernet 

switch 
2 990 1 2 990 

Venkovní 

box 
BOX-JE-300 1 190 1 1 190 

Kabeláž Solarix CAT5E 8,5 200 1 700 

Celková cena kamerového stanoviště 274 326 

Podchod 

Obchodní 

centrum 

Kamera AXIS Q6045-E MKII PTZ 87 372 1 87 372 

Kamera AXIS P1357- E 26 650 4 106 600 

Kamera AXIS P3367-VE 25 530 6 153 180 

Kamera AXIS Q1765-E 29 820 1 29 820 

Stojan AXIS T91A67 Pole Mount 2 110 2 4 220 

Switch 
CCTV UTP7224E-POE Ethernet 

switch 
9 999 1 9 999 

Kabeláž Solarix CAT5E 8,5 200 1 700 

Venkovní 

box 

WEH-9U-604540 venkovní 19" 

rozvaděč 
3 040 1 3 040 

Rack CCTV CRC-2US/UDL 19" rack 1 860 1 1 860 
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Celková cena kamerového stanoviště 397 791 

Podchod 

Hotel. Dům 

Hlubina 

Kamera AXIS Q6045-E MKII PTZ 87 372 2 174 744 

Kamera AXIS P1357- E 26 650 2 53 300 

Kamera AXIS P3367-VE 25 530 2 51 060 

Stojan AXIS T91D61 WALL 2 110 2 4 220 

Switch 
CCTV UTP7208E-POE Ethernet 

switch 
4 999 1 4 999 

Venkovní 

box 

WEH-9U-604540 venkovní 19" 

rozvaděč 
3 040 1 3 040 

Rack CCTV CRC-2US/UDL 19" rack 1 860 1 1 860 

Kabeláž Solarix CAT5E 8,5 220 1 870 

Celková cena kamerového stanoviště 295 093 

Podchod Nové 

Výškovice 

Kamera AXIS P1357- E 26 650 2 53 300 

Kamera AXIS P3367-VE 25 530 2 51 060 

Kamera AXIS Q6045-E MKII PTZ 87 372 2 174 744 

Stojan AXIS T91A67 Pole Mount 2 110 2 4 220 

Switch 
CCTV UTP7208E-POE Ethernet 

switch 
4 999 1 4 999 

Venkovní 

box 

WEH-9U-604540 venkovní 19" 

rozvaděč 
3 040 1 3 040 

Rack CCTV CRC-2US/UDL 19" rack 1 860 1 1 860 

Kabeláž Solarix CAT5E 8,5 130 1 105 

Celková cena kamerového stanoviště 294 328 

Celková cena za variantu A 1 355 285 

 

Tabulka 13 – Náklady na pořízení varianty B [autor] 

Varianta B 

Kamerové stanoviště Zařízení Typ 
Cena 

[Kč] 

Počet 

ks 

Celková 

cena 

[Kč] 

Podchod Obchodní 

centrum 

Kamera AXIS P1357- E 26 650 4 106 600 

Kamera AXIS P3367-VE 25 530 6 153 180 

Kamera AXIS Q1765-E 29 820 2 59 640 

Stojan AXIS  T91A47 Pole Mount 1 700 2 3 400 

Switch 
CCTV UTP7224E-POE 

Ethernet switch 
9 999 1 9 999 

Kabeláž Solarix CAT5E 8,5 200  1 700 

Venkovn

í box 

WEH-9U-604540 venkovní 19" 

rozvaděč 
3 040 1 3 040 

Rack CCTV CRC-2US/UDL 19" rack 1 860 1 1 860 

Celková cena kamerového stanoviště 339 419 

Rozdíl Varianta B - Varianta A -58 372 

Podchod Hotel. Dům Kamera AXIS P1357- E 26 650 2 53 300 
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Hlubina Kamera AXIS P3367-VE 25 530 2 51 060 

Switch 
CCTV UTP7204E-POE 

Ethernet switch 
2 990 1 2 990 

venkovní 

box 

WEH-9U-604540 venkovní 19" 

rozvaděč 
3 040 1 3 040 

Rack CCTV CRC-2US/UDL 19" rack 1 860 1 1 860 

Kabeláž Solarix CAT5E 8,5 100 850 

Celková cena kamerového stanoviště 113 100 

Rozdíl Varianta B - Varianta A -181 993 

Podchod Nové 

Výškovice 

Kamera AXIS P1357- E 26 650 2 53 300 

Kamera AXIS P3367-VE 25 530 2 51 060 

Kamera AXIS Q1765-E 29 820 2 59 640 

Stojan AXIS  T91A47 Pole Mount 1 700 2 3 400 

Switch 
CCTV UTP7208E-POE 

Ethernet switch 
4 999 1 4 999 

Venkovn

í box 

WEH-9U-604540 venkovní 19" 

rozvaděč 
3 040 1 3 040 

Rack CCTV CRC-2US/UDL 19" rack 1 860 1 1 860 

Kabeláž Solarix CAT5E 8,5 70 595 

Celková cena kamerového stanoviště 177 894 

Rozdíl Varianta B - Varianta A -116 434 

Celková cena za variantu B 630 413 

 

Níže v Tabulce 14 jsou uvedeny náklady na roční provozování každého návrhu. Tato cena 

vychází ze současných udávaných nákladů na provozování kamerové cesty pro jednu 

kameru za rok, která je placena společnosti OVANET a.s.  Všechny ceny jsou uvedeny bez 

DPH. 

Tabulka 14 – Náklady na roční provozování [autor] 

 
počet kamer náklady na 1 kameru / rok celkové náklady 

Varianta A 28 2 000 56 000 

Varianta B 22 2 000 44 000 
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10 Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na kamerové zabezpečení městské části  

Ostrava – Jih, s cílem vyhodnotit bezpečnostní situaci a navrhnout inovativní řešení 

kamerového systému, které by vhodným způsobem přispívalo k prevenci kriminality a 

k potírání trestné činnosti.  

Nejprve byly prostudovány právní předpisy, kterých se používání kamerových 

systémů týká. Lze konstatovat, že v této oblasti neexistuje žádný komplexní právní předpis 

řešící problematiku užívání kamerových systémů. Jejich instalace a následné provozování 

často závisí na povolení od Úřadu pro ochranu osobních údajů (pokud je tohoto povolení 

třeba – v případě pořizování kamerových záznamů). V mnoha případech tento úřad 

rozhoduje rozličně místo toho, aby sloužil jako orgán k sjednocení této problematiky 

nebo nepovoluje kamerové zaznamenávání v takovém technickém rozsahu, v jakém je 

třeba např. k správné identifikaci pachatele. Z tohoto a mnoha dalších důvodů je třeba, aby 

byl vypracován souhrnný právní předpis upravující tuto problematiku.   

Jako další byly teoreticky rozebrány kamerové systémy aplikované jako dohlížecí 

systémy měst a obcí a jejich konkrétní použití v SMO. V další kapitole byly představeny 

jednotlivé komponenty kamerového systému, od kamer až po záznamová zařízení. 

V následující kapitole bylo představeno území Ostrava – Jih, jeho historie, významná a 

kritická místa. Při stanovení těchto míst bylo využito poznatků strážníků Městské policie 

Ostrava a jejich dlouhodobých zkušeností. Další kapitola představuje systém prevence 

kriminality na území ČR a území SMO. Také byly zpracovány statistické údaje o trestné a 

přestupkové činnosti na území SMO. Zatímco trestná činnost má za poslední léta klesající 

tendenci, u přestupků nelze stanovit trend vývoje z toho důvodu, že v roce 2011 byla 

přestupková činnost nejvyšší z hodnocených let, v následujícím roce výrazně nižší, aby se 

v roce 2013 zase zvýšila. 

Následně byl popsán stávající kamerový systém na tomto území provozovaný 

Městskou policií Ostrava, který zabezpečuje pět podchodů u zastávek MHD. Do stávající 

podoby byl budován několik let a je součástí Městského integrovaného kamerového 

systému.  Popis obsahuje schéma rozmístění kamerových stanovišť, podrobné rozmístění a 

technické údaje použitých kamer. 
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Po zhodnocení statistik a stávajícího stavu kamerového systému byla provedena 

analýza bezpečnostní situace. Městský obvod Ostrava – Jih byl rozdělen do pěti skupin 

podle podobnosti objektů. Pro každou skupinu byl na základně brainstormingu vytvořen 

Ishikawův diagram s nejpravděpodobnějšími ohroženími. Následně byla takto stanovená 

ohrožení ohodnocena pomocí analýzy souvztažnosti a bylo zjištěno, zda jsou bezpečná, 

primárně nebo sekundárně nebezpečná.  

Na základně vyhodnocení bezpečnostní analýzy byl proveden inovativní návrh, který 

zahrnuje dvě varianty. Tady musím bohužel konstatovat, že nebylo možné opřít inovaci o 

statistiky trestné činnosti pro konkrétní místa a ulice v městském obvodě, protože se mi 

nepodařilo tyto údaje získat. Obě varianty návrhu se liší počtem kamerových stanovišť, 

použitými kamerami a z toho plynoucí pořizovací cenou.  

Součástí bakalářské práce je popis jednotlivých použitých technických zařízení, 

především kamer a také jejich rozmístění, prezentované schématy a mapami v přílohách 

této práce.  
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