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Anotace 

MIČULKA, Tomáš. Bezpečnostní projekt využití dohledového videosystému v obci 

Palkovice. Ostrava, 2017. 64 s., 1s. příloh. 

Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce Ing. Věra Holubová, 

Ph.D. 

Diplomová práce je orientována na instalaci nového kamerového systému v obci 

Palkovice. Pro lepší orientaci je práce dělena do tří částí. První část se zabývá právní 

úpravou týkající se kamerových systémů, informacemi, které popisují všechny prvky 

kamerového systému, technické normy a popis stávajícího stavu obce Palkovice a její 

bezpečnosti. Bezpečnostní analýzy, zaměřené na vyskytující se rizika a jejich identifikaci 

se nachází v druhé části. Poslední, třetí část se pak zabývá samotným návrhem kamerového 

systému, konkrétních kamerových bodů a konečnou instalací kamerového systému. 
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Annotation 

 

MIČULKA, Tomáš. Safety Project – Utilization of Video Surveillance System in 

Palkovice. Ostrava, 2017, 64 p., 1 page of attachments. 

Thesis Faculty of Safety Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, Department 

of Security Services. Thesis Supervisor Ing. Věra Holubová, Ph.D. 

The thesis is focused on the installation of a new camera system in Palkovice. 

For a better overview, the thesis is divided into three parts. The first part is dealing with the 

legal side of camera systems, information that describe all the elements of a camera 

system, technical standards and the description of the current state in Palkovice and its 

security. Safety analyses targeted at the occurring risks and their identification is described 

in the second part. The last one, the third part is dealing with the proposal of the camera 

system itself, its specific location and the final installation of the camera system. 
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Seznam použitých zkratek 

A-D               Analogově - digitální 

CCD              Charged coupled device - zařízení obsahující vázané náboje 

CCTV           Closed circuit television – uzavřený kamerový okruh 

CPU              Central Proccessinf Unit 

ČR                 Česká republika 

D-A               Digitálně - analogový 

DRAM          Dynamic Random Access Memory 

DSP               Digital signal procesor 

DVR              Digital video recorder - digitální videonahrávač 

Fps                 Frames per sekond – snímky za sekundu 

IP                   Internet protokol – komunikační protokol internetu 

IR                  Infračervený 

LAN              Local area network – místní síť 

MKDS           Městský kamerový dohlížecí systém 

NVR              Network video recorder – síťový videonahrávač 

ONVIF          Open Network Video Interface Forum 

PČR               Policie České republiky 

PSIA              Physical Security Interoperability Aliance 

RAM              Random access memory – paměť s možností přímého přístupu 

VS                  Videosystém 

VSS                Video surveillance system – dohledový videosystém  

ÚOOÚ           Úřad pro ochranu osobních údajů 

ZOOÚ            Zákon o osobních údajích 
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1 Úvod 

Potřeba bezpečí pro člověka znamená jednu z nejhlavnějších fyziologických potřeb 

podle Maslowovy pyramidy. Je tedy jasné, že člověk chce žít v takovém bezpečí, aby se 

zbytečně nemusel bát okolních vlivů. Obzvlášť v dnešním světě, který disponuje mnoha 

vlivy, které jsou nebezpečné jak pro osobní život, tak i pro stát. Se všemi těmito riziky, 

která v dnešní době existují, narůstá i potřeba chránit nejen své bezpečí, ale i bezpečí 

rodiny, svého majetku, státu a jiných důležitých věcí. 

S ohledem na tyto jevy dnešní rozvoj technologie pro bezpečnost roste, a s ním 

roste i poptávka po různých bezpečnostních systémech, mezi které patří i kamerové 

systémy, které se v poslední době obzvlášť rozrostly. Kamerové systémy dnes tedy existují 

v mnoha podobách a typech, které se liší od místa a druhu použití. 

Použitím kamerových systémů se dnes zabezpečuje bezpečnost běžně díky 

rozmanitého trhu, kde je dostupných spousta typů a druhů kamerových systémů, které jsou 

finančně dostupnější, oproti předchozím letem, kdy nebyl trh tak rozmanitý. Pomocí těchto 

systémů se dnes zabezpečují, jak prostranství veřejné, tak soukromé, kde se 

jedná o rodinné domy, areály a podobně. Kamerové systémy tak dnes lze potkat takřka na 

každém kroku. 

V této diplomové práci se zaměřuju především na městský dohledový kamerový 

systém v obci Palkovice, který bude navržen tak, aby sloužil jak preventivním účinkem, 

tak jako důkaz trestné činnosti v obci. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. 

První část diplomové práci řeší právní úpravy kamerových systémů, dále popisem 

jednotlivých prvků kamerových systémů, kde jsou popsány typy kamer, druhy 

zobrazovacích a záznamových zařízení, přenosové cesty a jejich rozdělení a další pojmy 

tykající se kamerových systémů. 

Další část diplomové práce popisuje samotnou obec Palkovice, na kterou jsou 

aplikované bezpečnostní analýzy, díky kterým jsou vytipovaná kritická místa obce, kde je 

nejpravděpodobnější výskyt přestupků a trestné činnosti, která by mohla ohrožovat 

bezpečnost občanů nebo jejich majetku, popřípadě majetek obce. 

V závěrečné části diplomové práce je díky bezpečnostním analýzám a jejich 

zhodnocení navržen projekt, ve kterém jsou umístěny kamerové body tak, aby navržený 

kamerový systém byl co nejefektivnější. Kamerový systém má tedy několik účelů a to: 



 

 

2 

 

zaznamenat důkazy trestné činnosti, působit preventivním účinkem a celkově zvýšit pocit 

bezpečnosti občanů. 
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2 Řešerše 

Základními zdroji informací pro mou diplomovou práci, ze kterých jsem vycházel, 

byly: 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů III. díl. Praha: PA ČR, 2006, 245 s. ISBN 80-

7251-235-8. 

Tato literatura se zabývá popisem různých typů zabezpečovacích systémů, kde patří 

např. zabezpečovací systémy automobilů, kontroly vstupu a také hlavně kamerové 

systémy. Součástí této kapitoly jsou nejen kamery, ale i objektivy, záznam a přenos 

obrazu. 

 

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

ŠTĚPÁNEK, Pavel. Operátor městských kamerových systémů. Praha: Almex 

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

V této publikaci je vysvětlení jednotlivých pojmů, jako jsou prevence kriminality 

a situační prevence. Primárně určena především pro operátory kamerových systémů. 

Zaobírá se také popisem kamerových systému v praxi, zde patří i správný výběr kamer 

a instalace na správném místě. Je zde uvedeno i právní minimum pro operátory 

kamerových systémů. 

 

JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Kamerové systémy v praxi. Praha: Linde, 2011, 240 

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

V této literatuře jsou probrány kamerové systémy, které jsou hlavním předmětem 

této diplomové práce. Kromě vysvětlení pojmů spjatých s kamerovými systémy, je v této 

literatuře popsáno jak jednotlivé kamerové systémy použít v praxi, aby byly co 

nejúčinnější. 

 

KONÍČEK, T., KŘEČEK, S. Městské kamerové systémy. Praha: Themis, 2002, ISBN 

80-7312-009-7. 

Kniha je zaměřena na kamerové systémy v městských oblastech. Tyto oblasti jsou 

zde popsány a je vysvětleno, jak kamerové systémy použít v různých situacích pro různá 
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místa a okolí. Důležité je i správné umístění kamerových systémů tak, aby jednotlivé 

kamery měly co nejlepší záběr, což je v této literatuře vysvětleno a popsáno. 

 

CIESZYNSKI, Joe. Closed Circuit Television : Third Edition. 3 edition. [s.l.]: 

Newnes, 2007. 336 s. ISBN 0750681624, 978-0750681629. 

Cizojazyčná literatura, která nahlíží na kamerové systémy jako takové z jiného 

pohledu, než z pohledu České republiky. V knize jsou popsána kamerové systémy, jejich 

instalace, údržba a taky návrhy různých kamerových systémů. 
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3 Právní úprava týkající se kamerového systému 

Při provozování kamerového systému dochází k určitému zásahu do práv 

a soukromí občanů, aby tento zásah nebyl až na míru, musí se postupovat tak, aby 

kamerový systém neporušoval právní řád České republiky. V této kapitole budou základně 

popsány jednotlivé zákony týkající se kamerového systému, který je podstatou této 

diplomové práce. 

3.1 Zákony 

Mezi hlavní právní úpravy patří zákony, které podléhají Ústavě a jejím zákonům, 

ale jsou výše než předpisy, vyhlášky a další nařízení. 

. 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

Základní pořádek České republiky, není podstatou jen Ústavy, ale i listiny 

základních práv a svobod, která je její součástí. Listina zaručuje definice vztahů mezi 

občanem a státem, které určují základní práva a svobodu občanů. Na tyto práva a svobodu 

má nárok každý občan České republiky. Základní principy, ze kterých vychází listina, jsou 

svrchovanost práv a dále možnost, že může zasáhnout státní moc, kdy ovšem platí, že 

zásah státní moci do práva občana musí být v takové míře, aby dodržoval to, co určuje 

zákon. U všech základních práv a svobod platí, že jsou nezrušitelná, nezadatelná, 

nezcizitelná, nepromlčitelná a jsou součástí všeobecné ochrany soudní moci.[28]  

 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  

Občanský zákoník slouží pro systematickou a komplexní úpravu soukromého práva 

určitého státu. Zákoník se zaměřuje především na občanské právo a ostatní práva jako 

například právo obchodní nebo právo rodinné jsou zahrnuty v samostatných zákonech. 

Zákoník se dále zabývá úpravou osobního práva. Vše je v zákoníku rozděleno do pěti částí, 

které jsou dále děleny do oddílů a pododdílů, a nakonec závěrečná ustanovení. Pro tuto 

diplomovou práci jsou důležité především paragrafy obsažené v oddíle 6 a jeho druhém 

pododdíle a to paragrafy:  
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§ 86  

Tento paragraf konkrétně chrání soukromí, každého člověka, do kterého nikdo 

nesmí nijak zasáhnout ani ho ovlivňovat bez pádného důvodu, který je určen zákonem 

nebo svolení dané osoby. Narušit soukromí nelze osobně ani použitím záznamů zvukových 

či obrazových. Vše se týká i osobních písemností, které také nesmí být narušeny. 

§ 88 

Paragraf popisuje výjimky možnosti použití zvukových či obrazových záznamů bez 

svolení a to v případě, kdy jsou záznamy pořizování k ochraně nebo výkonu jiných práv. 

§ 89 

V tomto paragrafu je uvedeno kdy je taktéž možno použít záznamy bez svolení. To 

je především v případech, kdy jde o přiměřené použití k účelům jako jsou umělecké, 

vědecké, tiskové, televizní, rozhlasové nebo jiné zpravodajství.[31] 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a změn 

Tento zákon popisuje práva a nařízení v rámci obce, které obec musí dodržovat, 

neboť obec jako taková je veřejnou korporací, může vlastnit majetek a je důležité, aby 

tento majetek chránila před ostatními vlivy jako je jeho zničení, zneužití nebo odcizení. 

Pro tuto ochranu může obec zřídit i obecní policii, která se pak řídí zákonem č. 553/1991 

Sb., O obecní policii. Dále je v tomto zákoně definován důležitý pojem veřejná 

prostranství, přesněji v § 34, který popisuje co vše je veřejné prostranství, patří sem ulice, 

chodníky, veřejná zeleň, náměstí a jiné prostory, které jsou přístupné bez omezení. 

Paragraf je důležitý pro tuto diplomovou práci, protože právě na těchto místech veřejného 

prostranství je možné použít kamerový systém policií České republiky nebo obecní policií. 

[27]  

 

 

Zákon č. 273/2008 Sb., O policii České republiky 

Tento zákon popisuje možnosti a práva policie České republiky, mezi které patří 

i používání technických systémů, ať už kamerových systémů, nebo dalších zařízení 

schopných pořizovat obrazové, zvukové nebo jiné záznamy osob, ale i věcí, které se 

nacházejí na již výše uvedeném veřejném prostranství. Technická zařízení mohou 

pořizovat nejen tyto záznamy, ale i záznamy celkového průběhu děje, který je pro policii 
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České republiky jakkoliv důležitý. Ovšem má-li k tomuhle monitorování, či pořizování 

záznamů policie zřízeny trvalé automatické technické systémy, musí policie o tomto faktu 

dostatečně a vhodně informovat veřejnost. Důležitý je pro tuto diplomovou práci v tomto 

zákoně § 79, který dává policii možnost zpracovávat osobní údaje a to i údaje citlivé, ke 

kterým nepotřebuje souhlas dotčené osoby, za podmínky, že je to nezbytně nutné pro 

plnění úkolů policie České republiky. [29] 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů 

Kromě již zmíněných zákonů, je u provozování kamerových systémů klíčový právě 

ZOOÚ. Vše co se týká osobních údajů, což zahrnuje právo každého na soukromí a ochranu 

před zásahem do tohoto soukromí, dále také povinnosti pro zpracování osobních údajů, 

a nakonec taky podmínky, za kterých je možné předat určité osobní údaje do cizích států, 

je uvedeno v tomto zákoně. 

Při zásahu do osobních údajů a práv jsou tímto zákonem určeny principy, které 

musí být dodrženy a je taky důležité dodržovat přiměřený postup, který je citlivý k všem 

dotčeným osobám. [26]  

Dle ÚOOÚ je považován provoz kamerových systému za zásah do osobních údajů 

jen tehdy, když je vedle kamerového pozorování pořizován i záznam tohoto pozorování 

a ten je ukládán na určité místo, kde jsou tyto informace uchovávány. Zda jsou všechny 

tyto podmínky splněny je nutné provozovatelem tuto skutečnost oznámit na ÚOOÚ, pokud 

je místo pouze monitorováno bez dalších záznamů, provozovatel tuto povinnost nemá. 

Podle zákona č. 101/2000 Sb., je provoz kamerového systému se záznamem, nejen 

nucen oznamovací povinností ÚOOÚ, ale také provozovatel postupuje tak, aby nebyly 

ohroženy práva dotčených osob, jako například lidská důstojnost, tak i neoprávněný zásah 

do osobního a soukromého života dotčených osob. 

I přes všechny tyto skutečnosti existují případy, kdy provozovatel nepodléhá 

oznamovací povinností ÚOOÚ a to jsou: 

- Provoz kamerového systému se záznamem, který provozuje správce podle 

zvláštního zákona, kterým může být například o policii České republiky, 

o ochraně utajovaných informací, o obecní policii, a dalších podobných zákonů. 

[12]  
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Povinnosti při provozování kamerového systému se záznamem 

Jak už bylo výše zmíněno, při provozu kamerového systému je nutné dodržovat 

určité pravidla, které platí pro možnost instalace kamerového systému. Začíná se tím, že se 

nejdřív zváží jiné možnosti ochrany hlídané oblasti (např. místo kamerového systému 

místnosti, její uzamčení). Dále taky u míst jako jsou toalety, sprchy a jiné, je kamerový 

systém zakázán úplně.  

Dalším pravidlem je určit si specifikaci účelu kamerového systému. Kamerový 

systém a pořizování záznamů, pak může být použit jen při porušení předem daných účelů. 

Doba uchování záznamů dat a jejich uložení by pak neměla překročit časový limit 

pro daný účel. Většinou se pohybuje v řádech dnů, výjimkou jsou pak kamerové systémy 

provozované policií České republiky nebo jinými orgány, které postupují podle zvláštních 

zákonů, což je případ této diplomové práce. 

Celý kamerový systém je také nutno po dobu jeho provozu chránit. Tím je myšleno 

chránit jak kamery, tak veškeré informace s ním spjaté proti jejich zneužití. Odcizením, či 

jiným poškozením může dojít k fatálním následkům, takže celý kamerový systém musí být 

v dostatečném bezpečí. 

Další povinnosti už se týkají informovanosti dotčených osob, ÚOOÚ, u kterého je 

nutná první registrace a schválení celého kamerového systému ÚOOÚ. Veškeré data 

ohledně daného kamerového systému je pak provozovatel povinen předložit daným 

orgánům. [12] 

3.2 Technické normy související s CCTV 

Ačkoliv nejsou technické normy všeobecně závazné, může podle právního předpisu 

vzniknout povinnost postupovat v souladu s normami. Užití norem je tedy na dobrovolném 

uvážení, ale je předpoklad, že se podle nich postupuje. Norem týkajících se kamerových 

systému je víc. U kamerových systémů to je skupina norem ČSN EN 50 132, která už 

prošla aktualizací a je doplněna už i IP technologií, dále to je skupina norem ČSN 62 676, 

tady už taky proběhla aktualizace včetně IP kamerových systému, a taky označení CCTV 

je zde uváděno nově jako VSS. Všemi těmito skupinami norem se zabývala komise 

IEC/TC 79, která na vypracování těchto norem spolupracovala se spousty vládními 

institucemi, laboratořemi na zkoušení a mnoha výrobci kamerových systémů, pro dosažení 

co nejlepší komunikace a spolupráce mezi jednotlivými prvky a systémy. 
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ČSN EN 50132-1 CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích 

Tato norma se zabývá systémy CCTV, které jsou užívány jak ve veřejné tak 

v soukromé sféře. Je zde i nově rozdělení na čtyři stupně zabezpečení a taky prostředí je 

rozděleno na čtyři třídy podle okolních vlivů. Norma zaručuje účinné využití sledovacích 

systémů. 

 

ČSN EN 50132-5-1 CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích 

- Části 5 kapitoly 1-3 (2011-2013) 

Tyto normy se zabývají, kromě předchozí normy navíc o přenosové cesty 

videosignálu a do od digitálního obrazu, IP přenosu po sítích. Všechno tyto normy jsou 

v souladu s nařízeními evropské unie. Normy popisují veškeré možnosti přenosových cest 

videosignálu a zavádí požadavky na tyto přenosové cesty, které by měly být dodržovány 

pro co nejúčinnější provoz systémů CCTV. 

 

ČSN EN 50132-7 ed. 2 -  CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích – Část 7 (2013) 

Tato část normy určuje požadavky na výběr, plánování instalace, instalaci, 

přejímku, celkovou údržbu a zkoušení systémů CCTV. Norma zahrnuje i prvky snímání, 

propojení a zobrazovací zařízení a jejich použití v bezpečnostních aplikacích. 

 

ČSN EN 62676-1-1(-2) Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích – Část 1 kapitoly 1-2 

Normy předepisují požadavky základních funkcí, které systém musí obsahovat, aby 

byl systém VSS (doposud označován jako CCTV systém) účinný. Tyto funkční 

a výkonnostní požadavky mají být předem sjednané mezi dodavatelem a zákazníkem 

a zaručovat tak správný provoz bezpečnostních služeb. Druhá kapitola této normy se 

zabývá přenosovými cestami, které musí být v souladu s mezinárodními normami. 

Všechny požadavky jsou zde určeny i pro technologii IP. 
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ČSN 62676-2-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – 

Část 2-1 

V této normě je obsažen síťový protokol, který zaručuje funkčnost mezi 

jednotlivými prvky VSS. Dále jsou zde definovány i protokoly interoperability pro video 

zařízení. 

 

ČSN 62676-4 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – 

Část 4 

Tato část normy určuje požadavky na výběr, plánování instalace, instalaci, 

přejímku, celkovou údržbu a zkoušení systémů VSS. Norma zahrnuje i prvky snímání, 

propojení a zobrazovací zařízení a jejich použití v bezpečnostních aplikacích.  

Všechny zmíněné normy jsou dnes platné. Normy ČSN EN 50132 jsou dle 

předmluvy u novější normy EN 62676 dovoleny používat do data 2018-04-13. 
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4 Kamerové systémy  

Kamerové systémy jsou dnes hodně rozšířené a to v různých sférách. Nejčastěji 

jsou používány pro ochranu osob a majetku, ke sledování různých procesů ve výrobě, 

například aby nedošlo k ohrožení lidských životů a podobně, sledování nebezpečných 

prostor, dále jsou dnes kamerové systémy asi nejčastěji využívány policií České republiky 

nebo obecní policií, které ve spolupráci s městy instalují MKDS, které využívají pro 

prevenci kriminality, ochraně obyvatelstva, získávání důkazů proti pachatelům trestných 

činů atd. 

Kamerové systémy byly označovány CCTV z anglického názvu Closed Circuit 

Television, v překladu uzavřené televizní okruhy. Dnes už je toto označení zastaralé 

a používá se nové a to taky anglickou zkratkou VSS (Video Surveilance Systém), což 

v překladu znamená dohledový video systém. Nahrazení novou zkratkou je především 

z důvodu nových přenosových cest po IP sítích, které jsou prakticky neomezené 

a jednoduše rozšiřitelné, proto už by zkratka o uzavřených okruzích nedávala smysl a nové 

označení je vhodnější. 

Kamerové systémy slouží k zachycení obrazu na daném místě v daném zorném poli 

kamery. Obraz je po přenosové cestě přesunut na zobrazovací zařízení, které může být se 

záznamem a obraz tak může být ukládán pro pozdější použití. 

Kamerový systém se skládá z několika prvků, které musí být instalovány tak, aby 

jejich komunikace byla bezchybná a kamerový systém tak byl plně funkční. Hlavní prvky 

kamerového systému jsou: 

- Kamera; 

- Přenosová cesta (metalické, optické a bezdrátové); 

- Záznamové zařízení; 

- Zobrazovací zařízení. 

 

Druhy jednotlivých prvků a jejich použití je spousta. Ty hlavní budou popsány 

v následujících kapitolách. 
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4.1 Využití kamerových systémů 

Jak už bylo zmíněno, kamerové systémy jsou dnes využívány v mnoha různých 

sférách. Ty hlavní a nejčastější budou v této kapitole detailněji popsány.  

4.1.1 Kamerový systém v soukromé sféře 

V dnešní době už je kamerový systém dostupný takměř každému díky klesajícím 

cenám. Nejčastěji je v soukromé sféře využíván pro ochranu osob a majetku, kde je 

většinou využíván v kombinaci s jinými zabezpečovacími systémy, pro větší účinnost. 

Kamerový systém má hlavní výhodu v tom, že ve stejném čase může hlídat různá místa, 

což fyzická ostraha nemůže. Další velikou výhodou je, že tyto záznamy různých prostor je 

možno pomocí přenosových cest, dnes nejčastěji bezdrátových, přenést téměř kamkoliv 

a na jedno místo, kde může být zobrazeno několik míst najednou.  

Kamerový systém v soukromé sféře ovšem není využíván jen k ochraně osob 

a majetku, ale i dalším věcem jako jsou kontrola vstupu, kontrola kvality výroby, zvýšení 

produkce výroby, preventivní účinky, monitorování nebezpečných prostor, ochrana firem 

a jejích areálů. 

Mezi těmito oblastmi jsou podstatné rozdíly. U ochrany osob a majetku je účel 

jasný, ale u dalších oblastí je kamerový systém instalován z dalších důvodů. U kontroly 

kvality výroby je možno díky kamerovému systému hlídat chyby ve výrobě, její 

nedostatky a tím se kvalita výrobku podstatně zvyšuje právě díky kamerového systému. 

Dále u zvýšení produkce může kamerový systém odhalit slabá místa a působí na 

zaměstnance jakýsi psychologický efekt, který zvýší produktivitu práce. U všech těchto 

oblastí je ale nutné neporušovat právní předpisy, které byly zmíněny výše. [6]  

4.1.2 Kamerový systém ve veřejné sféře 

Využití kamerového systému ve veřejné sféře je nejčastěji prováděno obecní policií 

a policií ČR, kde je hlavním cílem prevence kriminality. 

 

Obecní policie a kamerový systém 

Kamerový systém provozován městkou neboli obecní policií je také nazýván 

městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS). Ve městech a obcích je MKDS 
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instalován nejčastěji z důvodů prevence kriminality a kontroly nebezpečných míst. 

Instalace MKDS je nejčastěji na místech, kde lze očekávat shromažďování obyvatel. Mezi 

tyto místa mohou patřit náměstí, nádraží, rušné ulice, sídliště, kulturní budovy a místa, 

obchodní a pěší zóny, ale také to mohou být místa, kde je zvýšena kriminalita 

problematických občanů. Tyto místa se určují podrobnými analýzami, které provádí policie 

České republiky. [6] 

 

Policie České republiky a kamerový systém 

Využití kamerové systému policií ČR je podobné jako u obecní policie. Většinou 

využívají jednoho systému a čerpají z jeho systémů a záznamů obě složky, díky nimž 

získávají informace k identifikaci pachatelů trestných činů, pohřešovaných osob, 

kradených aut, kol a podobně. Rozdíl mezi obecní policií a policií ČR je u kamerového 

systému hlavně v tom, že policie ČR hlídá díky kamerovým systémům i dopravní 

komunikace a veškerá jejich riziková místa. [6]  

 

4.2 Kamery a její rozdělení 

Dá se říct, že kamera funguje na principu fotoaparátu, s tím rozdílem, že kamera 

pořizuje snímky v obrovské rychlosti za sebou. U toho snímání ve velké rychlosti se 

pohybuje filmový pás a obraz pak vypadá jako souvislé video. Kromě toho, že 

videokamera umí pořizovat tyto souvislé obrazy neboli videa, k tomu umí pořídit 

i zvukový záznam. 

U VSS jsou kamery podstatným prvkem a dost ovlivňují celkovou jeho funkčnost. 

Kamery mají za úkol snímat danou oblast, tyto obrazy pak převést na elektrický signál 

a ten dál přenést. Přenášet se dá podle typu kamery buď analogově, nebo digitálně. Výběr 

správné kamery je pro celý systém VSS dost podstatné. Správným výběrem lze ovlivnit 

nejen kvalitu obrazu, ale i další věci jako jsou větší detaily záběru, způsob přenosu, šířku 

záběru obrazu a další. 

Z hlavních hledisek kamer je můžeme rozdělit podle: 

- Formát dat (analogové a digitální); 

- Konstrukce. 
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4.2.1 Kamery dle výstupu formátu dat 

Analogové kamery 

Jsou to kamery opatřeny čipy s tzv. prokládaným snímáním. U tohoto druhu 

snímání se načítají jenom liché řádky obrazu a pro následující obraz zase jen sudé řádky. 

Při rychlé frekvenci střídání obrazů, není tento efekt řádkování vidět, pouze u snímání 

obrazů, na kterých je rychlý pohyb, dochází k jeho rozmazání. Důvodem je posun 

snímaného objektu mezi snímky. Vše je vidět na obrázku č. 1. [18]  

 

 

                                   Obrázek 1 - rozmazaný snímek vlivem rychlého pohybu [4] 

 

Provedení těchto kamer bývá jak barevné, tak i černobílé. Kamery jsou vyráběny 

konstrukčně tak, aby bylo možné jejich výstup přehrávat na zobrazovacích zařízeních, jako 

jsou televizní monitory, nebo aby mohl být výstup zaznamenáván na DVR (Digital Video 

Recorder). Maximální rozlišení pro snímek je 704 x 576 obrazových bodů, když 

maximální počet snímků za sekundu je 25. Princip prokládaného snímání je zobrazen na 

obrázku č. 2. [18] 
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Obrázek 2 - princip prokládaného snímání [18] 

 

Hlavní princip zobrazení obrazu je zachycení světla různých vlnových délek, toto 

světlo prochází přes optický filtr, který má za úkol odstranit infračervené záření. Čip, který 

je instalován uvnitř kamery, obsahuje světločivné buňky, v kterých je vytvářen elektrický 

náboj v závislosti na intenzitě dopadajícího světla. U systémů s analogovými kamerami se 

převážně používá snímací čip CCD. U tohoto čipu, jehož výstup je analogový, je nutné 

tento výstup převést na digitální a to za pomoci převodníku A/D. Všemi převody signálu 

na digitální dochází k zhoršení kvality daného obrazu, platí i pro převodník A/D. Dále je 

tento už převedený digitální signál přiveden do DSP procesoru, který má za úkol z daného 

signálu udělat co nejpřesnější obraz. Čip má další vlastnosti a to udělat obraz co 

nejvěrnější k tomu používá několik funkci jako je například korekce světla, redukci 

okolních vlivů a šumů, vyvážení barev a jiné. Pomocí přenosové cesty, která byla zvolena, 

je konečný výstupní signál přenášen do záznamového a zobrazovacího zařízení. Výstupy 

z analogových kamer jsou prováděny koaxiálním kabelem, který se zapojuje pomocí B|NC 

konektoru. [25] 

 

Výhody: 

- Spolehlivost 

- Jednoduchá instalace kamerových systémů 

- Kompatibilita systémů od jiných výrobců 

- Dlouhá vzdálenost přenosu videosignálu 

- Přenos živě – bez prodlev a větších chyb v kompresi. [25] 
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Nevýhody: 

- Nízké rozlišení (0.4 Mpix, 720  576) 

- Omezení určitým počtem prvků. [25] 

 

Digitální kamery 

Dnes nejčastěji označovány jako IP kamery nebo také síťové kamery. Tento typ 

kamer funguje na principu počítačových sítí, konkrétněji protokolu Internet. To znamená, 

že je každému zařízení přiřazena adresa IP, která identifikuje jednotlivá zařízení připojená 

k internetové síti. IP kamery se skládají z několika prvků, které jsou potřebné pro jejich 

správné funkce v systému. Prvky, integrované uvnitř kamery jsou procesor, operační 

paměť, flash paměť. Vše je označováno anglickými zkratkami CPU, DRAM a FLASH. 

[33] 

Všechny tyto prvky (viz obrázek č. 3), které jsou součástí kamery, slouží pro její 

správnou funkci v systému. Aby kamera byla plně funkční, musí mít svou IP adresu 

a zároveň musí být připojena do sítě. Procesor pak jednotlivé operace jako je například 

ovládání kamery, analýza videa, koordinuje za spolupráce s DRAM a FLASH, díky čemuž 

je celkový proces daleko rychlejší a software procesoru navíc umožňuje připojit FTP 

server a klienta, web server a emailového klienta. [25] 

          Obrázek 3 - Průřez IP kamerou [13] 
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IP kamera jako taková se snaží odeslat konečný obraz v co nejmenší velikosti pro 

co nejrychlejší a nejsnadnější přenos obrazu. Pro tyto skutečnosti celkový obraz 

komprimuje na co nejmenší datovou kapacitu. Takto upraven obraz je odeslán jako datová 

informace do dalších zařízení skrz komunikační rozhraní podle charakteristiky celého 

systému. Tento typ přenosu celého obrazu je odlišný od analogových kamer, kde dochází 

pouze k přenosu po řádcích, toto je hlavní výhodou IP kamer, kde už díky způsobu přenosu 

celého obrazu nedochází k rozmazání pohyblivých těles, blikání obrazovek atd. Celý tento 

proces se nazývá jako progresivní snímání. Pro jednodušší připojení jsou kamery vybaveny 

konektorem RJ 45, který slouží pro připojení kabelu UTP, neboli ethernetového kabelu. 

[25] 

Výhody: 

- Novější technologie; 

- Mnohem větší rozlišení; 

- Bezdrátové připojení; 

- Nezávislost kamer na dalších zařízeních 

- Inteligence kamer 

 

Nevýhody: 

- Vyšší cena; 

- Těžší instalace; 

- Nutnost znalosti počítačových sítí; 

- Nekompatibilita mezi různými výrobci. [25] 

 

Jak je výše uvedeno IP kamery mají své výhody i nevýhody. Přes to, že IP 

kamerový systém není jednoduchý a ne každý si ho může zapojit sám, je největší 

nevýhodou fakt, že různé zařízení od různých výrobců spolu málokdy spolupracují a to 

i přes fakt, že jsou kamery vyráběny podle standardů. Nejčastěji používané standardy jsou 

PSIA a ONVIF, které by měly zaručit kompatibilitu mezi přístroji. [13] 

4.2.2 Kamery podle konstrukčního provedení 

Kamery se liší dle svého konstrukčního provedení a to zejména kvůli toho, 

k jakému účelu jsou vyrobeny. Tyto typy konstrukcí budou vypsány v této kapitole. 
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Standardní kamery 

Kamery nejklasičtějšího tvaru (viz 

obrázek č. 4), které nejsou opatřené žádným 

objektivem ani držákem, který by byl na 

pevno spjat s kamerou. Držáky a objektivy 

se na kameru instalují až podle jejího 

umístění a prostředí, k tomu se držáky 

přizpůsobí, při venkovním použití je nutno 

kameru opatřit krytem proti nepříznivým 

venkovním podmínkám. [5] 

 

Kompaktní kamery 

Na rozdíl od standardních kamer 

jsou kompaktní kamery vyráběny 

i s držákem a objektivem. Navíc je 

možný přísvit kamery pro lepší obraz 

určitého prostoru v záběru kamery (vše 

lze vidět na obrázku č. 5). Tyto druhy 

kamer jsou přizpůsobeny venkovním 

podmínkám. [5] 

 

DOME kamery 

Tyto kamery jsou umístěny v krytu, který má 

půlkruhový tvar (viz obrázek č. 6). Tento typ kamer je 

vyráběn jak pro vnitřní tak pro venkovní použití. 

V půlkruhovém krytu se navíc kamery mohou i otáčet 

všemi směry, takto pohyblivé kamery se nazývají 

SPEED DOME. Některé typy kamer mají tento pohyb 

omezeny jen na 180°.[5] 

 

 

 

Obrázek 4 - Standardní kamera[5] 

 

               Obrázek 5 - Kompaktní kamera[5] 

Obrázek 6 - DOME kamera[5] 
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Deskové kamery 

Kamery (viz obrázek č. 7), které nejsou vybaveny 

žádným krytem pouze plošným spojem, kde se nachází 

konektory pro jednotlivá připojení různých typů. Tyto 

kamery jsou využívány zejména pro možnost skrytého 

zabudování, což je jejich hlavní výhoda. [5] 

 

 

4.2.3 Objektivy 

Kamery jsou opatřeny objektivy, což je vlastně čočka nebo soustava čoček, která se 

používá ke koncentraci světla na optický senzor snímání kamery. Každý objektiv má svoje 

parametry, které zásadně ovlivňují funkčnosti kamery, jako jsou kvalita obrazu, šířka 

oblasti a jiné. Objektivy kamer se principiálně neliší od objektivů dalekohledů, fotoaparátů 

a jiných optických zařízení. Hlavní rozdíl je v jejich konstrukčním provedení. Parametry 

ovlivňující celkový obraz kamery budou níže popsány. [7] 

 

Uchycení objektivu 

Existují dva typy uchycení objektivů a to buď typ C, nebo typ CS. U těchto typů se 

liší vzdálenost mezi rovinou zadní čočky a obrazovým snímačem, zatímco stoupání závitů 

je stejné. Další rozdíl mezi oběma typy je v použití. Typ C může být použit u obou typů 

kamer, kdežto ty CS pouze u kamer CS. Dnes už se kamery vyrábějí se základnou, která 

má možnost přestavění na oba standardy. [7] 

 

Formát objektivu 

Formát objektivu se používá ve velikosti 1“, 2/3“, ½“ a 1/3“, dané velikosti udávají 

velikost snímacího senzoru, ke kterému náleží daná ohnisková vzdálenost. Velikosti se 

udávají v palcích. Formát objektivu by nikdy neměl být menší než formát senzoru, když se 

tak stane, okraje obrazu se nezobrazí, protože se paprsky soustředí na středovou část. Při 

Obrázek 7 - Desková kamera[5] 
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opačném použití bude obraz zvětšen, díky tomu, že světlo bude dopadat mimo senzor. [7, 

20] 

 

Ohnisková vzdálenost 

Na obrázku č. 8 je znárodněna ohnisková vzdálenost, což je vzdálenost mezi 

optickým středem a rovinou snímání, které se nachází za objektivem. Ohnisková 

vzdálenost ovlivňuje zorné pole objektivu, ovšem to ovlivňuje i obrazový snímač, takže 

zorné pole závisí na poměru ohniskové vzdálenosti a velikosti obrazového snímače. [7]

 

Obrázek 8- Ohnisková vzdálenost [10] 

 

Existuje několik typů objektivů podle ohniskové vzdálenosti. Vyrábějí se jak 

s pevnou, tak dnes už častěji s měnitelnou a to buď manuálně, nebo elektronicky (u ZOOM 

objektivů). ZOOM objektivy určují, kolikrát je možné přiblížit ohnisko, aniž by byla 

zhoršena kvalita obrazu. Přiblížení je možné i u digitálních zařízení, ovšem zde se jedná 

pouze o zvětšení za ztráty kvality obrazu. [22] 

 

Hloubka ostrosti 

Hloubka ostrosti z anglického DOF (Depth Of Field), je úsek nacházející se před 

i za rovinou, zobrazeno na obrázku č. 9, kde tento úsek leží mezi blízkým a vzdáleným 

bodem, to znamená, že všechny objekty v tomto úseku jsou ostré. Hloubka ostrosti závisí 

na ohniskové vzdálenosti. Platí, že u delší ohniskové vzdálenosti je hloubka ostrosti menší 
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a naopak. Hloubku ostrosti ovlivňuje i clonové číslo, u kterého platí, čím větší je clonové 

číslo, tím větší je hloubka ostrosti. [32] 

 

Obrázek 9 - Princip ostrosti [32] 

 

Clony ovlivňující světelnost objektivu 

Objektivy jsou opatřeny clonami, umožňují využit dopadajícího světla, které pak 

koncentrují na střed optického snímače. Tato hodnota se nazývá clonové číslo a označuje 

se písmenem F, jedná se o bezrozměrnou hodnotu, která je vyjádřena podílem ohniskové 

vzdálenosti k průměru otvoru. Rozdíly v této hodnotě jsou dost podstatné, při číselně 

malém rozdílu se podstatně liší podmínky pro osvícení sledovaného prostoru. Clony tvoří 

tenké lamely, které se pohybují a vytváří tak prstenec, který propouští světlo dopadající na 

senzor obrazu. Podle velikosti prstence je možné clonu nastavovat pro různé podmínky. 

Clony bývají ovládané ručně nebo automaticky. Princip clon je možné vidět na obrázku 

č. 10. [22] 

 

Obrázek 10 - Princip clon [32] 
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4.2.4 Snímací čipy 

Určují nám rozlišení kamery podle množství světlocitlivých buněk, které obsahují. 

Hlavním úkolem snímacích čipů je převod obrazu, který dokážou zobrazit pouze 

v odlišných odstínech šedi, na elektrický signál. Snímací čipy vyráběné převážně ve dvou 

typech, a to CCD u analogových systémů a CMOS u IP systémů, používají pro možnost 

barevného zobrazení filtry různých typů, jako jsou RGB (red, green, blue), CMYG (kyan, 

magneta, yellow, green) a Bayerův. [ 15,21] 

Hlavní rozdíl mezi typy CCD a CMOS je v rychlosti převodu na elektrický signál. 

U CCD je tento převod pomalejší, neboť musí pro převod použít převodník A/D, a obraz 

převádí postupně po všech řádcích obrazu. Kdežto CMOS je sice mnohem složitější 

a dražší, ale obvody pro převod obrazu jsou umístěny uvnitř čipu a převádí všechny buňky 

najednou. [3,21] 

 

Rozlišení snímacích čipů 

Rozlišení u snímacích čipů je odlišné u obou z technologií. Zatímco u analogových 

systémů je převzata technologie z TV průmyslu, a proto se obraz skládá z linek neboli TV 

řádků, tak u digitálních systémů se obraz skládá z pixelů neboli čtvercových bodů. Čím 

větší je rozlišení daného obrazu tím je větší jeho kvalita a s ní i větší detaily a ostrost 

obrazu. Podle potřeby se pak používají různé velikosti čipů, u menších velikosti bude 

kvalita obrazu vždy horší, díky větší hustotě světlocitlivých buněk v čipu. [3, 15] 

Pro jakési sjednocení čipů se v Evropě používá standardu PAL, který zaručuje 

kvalitu o 576 řádcích. Při této kvalitě je zaručena frekvence 25 snímků za sekundu nebo 50 

polí proložených za sekundu. Oproti Evropě se v Americe a Japonsku využívá standardu 

NTSC, který zaručuje 480 řádků. Při této kvalitě je zaručena frekvence 30 snímků za 

sekundu nebo 60 polí. U obou standardů je počet předaných informací za sekundu stejný. 

Při přechodu na digitální systém, závisí, kolik bylo použito řádků v analogovém systému, 

podle toho je pak vytvořeno množství pixelů. PAL standard maximálně zaručuje 0,4 

Megapixelů , což je rozlišení 768 x 576 pixelů. Standard NTSC má maximální velikost 704 

x 480 pixelů. Tyto dva standardy byly doplněny o standardy, které byly nově zavedeny pro 

digitální systémy. Jedná se o standard VGA, nejpodobnější zmíněným standardům 

o velikosti 640 x 480 pixelů. A dále pak standard XVGA o dvou různých kvalitách, které 

jsou větší než předchozí a to 1024 x 768 a 1280 x 960 pixelů. Jako další tu jsou standardy 



 

 

23 

 

pro megapixelové formáty, které se pohybují u rozlišení od 1280 x 1024 až do velikosti 

2560 x 2048 pixelů, tyto standardy se nazývají SXGA, UXGA, WQXGA a QSXGA. Dnes 

už hodně rozšířeným standardem, který je využíván je standard HDTV, který používá 

poměr stran16:9, při rozlišení od 1280 x 720 do 1920 x 1080 pixelů. [3,15] 

 

Světelná citlivost 

Pomocí jednotky Lux, je uvedeno vždy minimální osvětlení, za jakého je schopen 

čip snímat. U typu CMOS se jedná o hodnotu zhruba 10 luxů, jako ideální prostředí se bere 

6 – 15 luxů. U CCD čipů se jedná o daleko menší hodnoty, jelikož typy CCD jsou daleko 

citlivější, proto jsou schopny snímat už v hodnotách od 0,1 do 3 luxů. Pro srovnání se 

udává, že nejnižší počet luxů má prostředí při hvězdné obloze (0,01 – 0,0001 luxů), úplněk 

(0,1 luxů), pouliční osvětlení (5 luxů), tahle hodnota se pak zvedá podle počasí až po jasný 

sluneční den, který má hodnotu zhruba 10000 – 100000 luxů. [3, 21] 

4.3 Záznamová zařízení 

Tato zařízení neslouží pouze pro zaznamenání obrazu, ale také pro jeho analýzu, 

jako jsou analýzy SPZ, obličejů, počtu osob atd. Nejčastěji využívané zařízení jsou dnes 

videorekordéry, ty se používají převážně pro analogové systémy a využívají k nahrávání 

pevný disk (HDD), síťové videorekordéry, využívané u digitálních systémů s nahráváním 

taktéž na disky HDD, ovšem s možností prohlížet záznamy na PC připojeném v LAN síti 

nebo přes vzdálené webové rozhraní a dnes už i PCI a PCI-E, které slouží pro zapojení do 

PC. [21] 

4.4 Zobrazovací zařízení 

Hlavní účel těchto zařízení je zobrazení obrazu z kamer nebo už ze záznamových 

zařízení. Dříve byly používány monitory typu CRT, dnes už tyto monitory nahradily 

monitory typu LCD. Všechny tyto monitory jsou využívány především k možnostem 

sledování více sledovaných míst najednou nebo také sledovat větší počet kamerových bodů 

díky větší úhlopříčky monitoru. [19] 
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4.5 Přenosové cesty 

Nedílnou částí kamerových systému jsou přenosové cesty, pomocí kterých se 

přenáší informace z kamer k záznamovým a zobrazovacím zařízením. Existuje víc druhů 

přenosu buď metalickým vedením přes kabely. U analogových systému to jsou koaxiální 

kabely, u digitálních systémů to jsou pak TP kabely. Dále tu je možnost přenášet informace 

pomocí kabelů optických nebo bezdrátově. [20] 

 

Bezdrátový přenos 

Bezdrátový přenos je dnes nejmodernější a to především díky jeho jednodušší 

instalaci, u které není potřeba vedení žádných kabelů. Dále se tento přenos využívá i tam, 

kde je nemožné použít přenosy kabelové, například kvůli historickým stavbám a podobně. 

Tento přenos je prováděn pomocí Wi-Fi (Wireless Fidelity) sítě, která podléhá normě 

IEEE 802.11. Pro přenos signálu se využívá pásem 2,4 GHz nebo 5 GHz, tyto pásma jsou 

použitelné pro analogové i digitální systémy. Důležité pro bezdrátové přenosy je to, aby 

byla viditelná cesta od vysílače k přijímači, která zaručuje správný přenos dat. Při 

nemožnosti zaručení správného přenosu je nutné použít retranslačních bodů, které slouží 

k lepšímu přenesení signálů. Dnes jsou tyto sítě už natolik rozšířeny, že se těžko nachází 

kanál, který by byl pro tuto síť volný. Navíc jsou tyto sítě snadno narušitelné, jak 

technicky, tak atmosférickými vlivy. [20] 

 

Koaxiální přenos 

Při tomto přenosu se využívá koaxiální kabel, který je vyroben z měděného drátu 

společně se stíněním. Tento kabel už je dnes zastaralý, ale stále dost využívaný 

v analogových systémech. Pro svoji funkci je vyráběn nejčastěji s impedancí 75 ohmů, 

která zaručuje přenášení signálu až na vzdálenost 500 m bez dalších pomocných prvků. 

I přes zastaralost tohoto typu přenosu je nutno dodat, že přenos pomocí koaxiálního kabelu 

probíhá takřka bez zpoždění. [20] 

 

Symetrický přenos 

U tohoto typu přenosu je používána kroucená dvojlinka realizována čtyřmi páry. 

Nevýhodou přenosu je především krátký dosah přenosu, který je okolo 100 m, pro větší 

vzdálenost je nutno použít pomocné prvky, které zvětší signál. Pro tento přenos se 
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používají zkratky UTP, FTP a STP, kde záleží na použití typů kabelů a použitých párů 

kroucené dvojlinky. Přenos symetrickým vedením se používá pouze pro digitální systémy, 

pro přenos se používá napájení typu PoE. Nevýhodou přenosu symetrickým vedením je, že 

může docházet k malým časovým ztrátám při přenosu, záleží na počtu použitých 

pomocných prvků, naopak výhodou je menší citlivost na okolní vlivy. [20] 

 

Optický přenos 

Pro tento přenos se používají optická vlákna, které ovšem potřebují, aby jednotlivé 

prvky systému byly opatřeny převodníky zaručující správný přenos videosignálu. Tento 

typ přenosu je ideální pro dlouhé trasy, které jsou odolné vůči okolním vlivům, především 

elektromagnetickému záření. Proto je tento přenos většinou aplikován v místech jako 

v blízkosti elektráren, průmyslových provozů, kde je možné silné rušení. Podobně jako 

u přenosu symetrickým vedením jsou zde možné malé časové ztráty při přenosu dat, toto je 

hlavní nevýhoda na rozdíl oproti přenosu koaxiálním vedením. [20] 

4.6 Metoda DCRI 

Tato metoda nám určuje stupně identifikace osob, podle toho se pak určuje typ 

kamery, který má takové rozlišení, aby stupeň identifikace byl takový, který je potřebný 

pro dané použití kamery. Všechny záběry, které se používají pro identifikaci a nejen 

záběry, ale i pokyny pro aplikaci kamerových systémů popisuje norma ČSN EN 50 132- 7 

ed.2. V normě je uvedeno, jaká musí být velikost osoby na zobrazovacím zařízení, aby 

byla možná identifikace osoby, rozpoznání pohybu nebo činnosti. V těchto případech 

nezáleží pouze na parametrech kamery, ale taky na možnostech zobrazovacího zařízení. 

Jednotlivé stupně identifikace, u kterých je uvedena velikost obrazu podle normy, nám 

popisují pojmy: 

 

- Prozkoumání (obraz – 1 mm/pixel, monitor 1000 px/m) – Obraz v takové 

kvalitě, aby bylo možné jej použít pro soudní vyšetřování. 

- Identifikace (4 mm/px, 250 px/m) – Musí být obraz takový, aby byla možnost 

jasně identifikovat osobu, která je na záběru. 

- Rekognoskace (8 mm/px, 125 px/m) – Slouží pro identifikaci známé osoby, také 

možno ztotožnit záběr se záběry z jiných kamerových systémů. 
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- Pozorování (16 mm/px, 62,5 px/m) – Stupeň identifikace, jehož úroveň je 

dostatečná pro určení charakteristiky osoby například určení oblečení osoby a zároveň lze 

sledovat okolí události. 

- Zjištění (40 mm/px, 25 px/m) – Závisí na zjištění, zda při dané události je na 

záběru osoba přítomna nebo ne. 

- Monitorování (80 mm/px, 12,5 px/m) – Obraz v takové kvalitě, která zaručuje 

záběr širokého prostoru, ve kterém je určitelný směr, rychlost pohybu a počet osob. 

U tohoto typu není třeba dál osoby vyhledávat, stačí, že je jejich přítomnost jasně určitelná. 

[33] 

Obrazy jednotlivých pojmů jsou zobrazeny na obrázku č. 11, kde je vidět jaká je 

přibližná kvalita obrazu pro daný pojem. 

 

               Obrázek 11 - Stupně identifikace [33] 
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Vše se počítá podle vzorce 2. Výpočet, který vyjde v px/m, pak převedeme na 

mm/px a takto stanovenou hodnotu pak porovnáme s normou a určíme stupeň identifikace. 

[33] 

 

  
   

 
                                          

H – šířka záběru 

D – vzdálenost od kamery 

h – šířka snímacího čipu 

f – ohnisková vzálenost 

4.7 Pracoviště obsluhy 

Je místo, kde jsou sváděna veškerá data z kamerového systému, které jsou zde 

ukládána a monitorována. V případě této diplomové práce se jedná o stanici Policie ČR, 

kde budou data v bezpečí, před narušiteli, jelikož celá stanice je ohlídána a po celou dobu 

je zde příslušník policie ČR. Vše je z toho důvodu, že data z kamerového systému by měla 

být určena pouze policii ČR a neměla by být dostupná veřejnosti. 

V tomto případě bude pracoviště obsluhy neboli velín obsahovat dva monitory, pro 

lepší a snadnější obsluhu a dále komponenty, které budou vyjmenovány v návrhu projektu 

kamerového systému kapitole 7. 

 



 

 

28 

 

5 Obec Palkovice 

Obec Palkovice leží v Moravskoslezském kraji poblíž Frýdku – Místku. Obec je 

rozdělena do dvou částí Palkovice a Myslík. Katastrální rozloha obce Palkovice je 2174 ha, 

na níž žije 3125 obyvatel. [11] 

První písemná zmínka o obci Palkovice pochází už z roku 1437. Obec ze západní 

strany lemují Palkovické hůrky (pohoří přes 500 m n.m.), které tvoří přírodní ochranu 

obce. V obci se nachází základní škola, kde docházejí i děti předškolního věku do družiny 

až do věku 15 let, tělocvična, která slouží také jako školní tělocvična. Je od základní školy 

vzdálena cca 400 m a děti zde docházejí po chodníku, který je veden mimo hlavní silnici, 

pro větší bezpečnost při přesunech dětí. Tělocvična je vzdálena od hlavní cesty a severně 

za ní se nachází dětské hřiště s vyasfaltovanou plochou pro kulturní akce. Jižně od 

tělocvičny se nachází budova pošty, kde je dále i lékárna a cukrárna. Třetí budova nejblíž 

cestě v centru obce jsou potraviny. Centrum obce, kde se nachází právě základní škola, 

tělocvična, fotbalové hřiště, pošta, leží v nadmořské výšce okolo 332 m. Obec má i své 

nejvyšší body a to Kubánkov (662 m n.m.) a Kozlovická hůrka (612 m n.m.). Nedaleko od 

centra se nachází obecní úřad, který je v jedné budově společně s mateřskou školkou 

a restaurací. V obci je také kino, které leží přes cestu od centra obce. [11] 

Celou obcí Palkovice protéká říčka Olešná, která se vlévá do stejnojmenné 

rekreační přehrady Olešná, která zde na této říčce byla vybudována na počátku 60. let a má 

rozlohu 86 ha. Díky této přehrady, její blízkosti a krásné přírody, je zde jak mnoho 

sportovního tak i turistického vyžití. Mezi další možnosti sportovního vyžití patří 

sjezdovka s nočním osvětlením a umělým zasněžováním, která leží při výjezdu z obce 

směr na Metylovice a Frýdlant nad Ostravicí. Sjezdovka je v provozu podle klimatických 

podmínek většinou od konce prosince do března, kdy zde mají lyžařské kurzy děti 

docházející do zdejší základní školy. 

Jedna z výhod obce je její umístění. Díky svému umístění je snadno dostupná a její 

spojení s okolními většími městy je zabezpečeno hustě pokrytou autobusovou dopravou. 

Tyto autobusová spojení jsou ve všech směrech a to od větších tras jako je od Horní 

Bečvy, Rožnova pod Radhoštěm přes Palkovice až do Ostravy, nebo pak krátkými spoji 

s okolními městy jako je Frýdlant nad Ostravicí, Frenštát pod Radhoštěm, Metylovice, 

Kozlovice a Frýdek – Místek, kde jsou od roku 2015 spuštěny i spoje městské hromadné 
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dopravy. Všechny tyto dostupné obce jsou vidět na obrázku č. 12. Pro větší bezpečnost 

chodců je kolem cesty vystavěn chodník pro pěší, který vede podél hlavní cesty skrz celou 

obec. 

 

 

Obrázek 12- Půdorys obce Palkovice [9]  

 

Občanská vybavenost je na vysoké úrovni. Obě části obce jsou plynofikovány 

a pokryty vodními sítěmi, a také už proběhlo vybudování kanalizace. Dále se v obci 

nachází základní škola, mateřská škola, kulturní dům, kde se nachází kino, dětský lékař, 

dva všeobecní lékaři pro dospělé, zubní lékařka a také je v obci několik prodejen potravin, 

drogerie, lékárna, pošta, dvě cukrárny, železářství, restaurace a pohostinství. 

  

5.1 Dislokační popis obce 

V této kapitole bude dislokačně popsaná obec Palkovice, rozmístění důležitých míst 

a jejich detailní popis.  
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Centrum obce 

V centru obce se nachází kromě fotbalového hřiště a k němu přilehlých šaten 

a restauračního zařízení také tři budovy, jak je vidět na obrázku č. 13, které jsou postavené 

za sebou na západní stranu od hlavní silnice. Nejvýchodněji a nejblíže k hlavní cestě leží 

potraviny, mezi nimi a budovou pošty, která leží za nimi, je úzká cesta pro zásobování 

a projetí aut. Za poštou se nachází parkoviště a travnatá plocha, kde se odehrává část 

kulturních akcí. Díky nové vyasfaltované ploše, která leží nejvzdáleněji od hlavní cesty, 

ještě za tělocvičnou, která je třetí budovou v centru a je využívána i základní školou je tady 

tedy zvýšený pohyb dětí a mladistvých, se teď všechny kulturní akce, jako jsou obecní 

dožínky, pouť, letní kino a podobně přesunuly právě sem. V plánu obce se má centrum do 

roku 2019 rekonstruovat, tak že se opraví všechny tři zmiňované budovy a přibude zde 

kavárna, menší tělocvična a nové šatny, které budou sloužit i pro TJ Sokol Palkovice. Mělo 

by zde vzniknout atypické náměstí, které by bylo umístěno na střechách prvních dvou 

budov spojeno mostem. 

 

Obrázek 13 - Centrum obce  

Obecní úřad a mateřská škola 

Budova obecního úřadu se nachází před výjezdem na metylovice, riziková je i díky 

toho, že v budově se nenachází jen obecní úřad, ale také restaurační zařízení, dětský lékař, 

obvodní lékař a mateřská škola, díky které je zde zvýšen pohyb občanů, hlavně dětí 
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předškolního věku. Budova obecního úřadu, byla rekonstruována roku 2015, při 

rekonstrukci došlo k výměně starých dřevěných oken za nová plastová s dvojitým sklem, 

dále byla budova zateplena a nově omítnuta. Obecní úřad leží vyvýšeně od hlavní cesty 

a má před sebou parkoviště, které není spojeno s hlavní cestou a je oproti ní položeno o 2 

m výše, vše lze vidět na obrázku č. 14. K budově se lze dostat také po chodníku, který 

slouží jako cyklistická stezka a vede po celé obci podél hlavní cesty. 

 

        Obrázek 14 - obecní úřad 

Křižovatka směr Chlebovice 

Díky frekventované hlavní silnici, která prochází celou obcí, jsou nebezpečné 

i křižovatky na ní ležící. Jedna z nich je křižovatka, z které se sjíždí západně na chlebovice. 

Křižovatka je nebezpečná kvůli svému umístění nachází se těsně za mostem, který bývá 

v zimních obdobích často zledovatělý a před ním je ještě výjezd z vedlejší silnice, který 

používá i místní hasičský sbor. Dále se hned za mostem nachází dům, přes nějž není při 

výjezdu ze směru Chlebovice vidět a musí se zde používat zrcadlo. 

Křižovatka směr Metylovice 

Další z nebezpečných křižovatek je ta, z které se sjíždí na Metylovice, zobrazena na 

obrázku č. 15, pak dále na Frýdlant nad Ostravicí. Vedle křižovatky se nachází restaurační 

zařízení, před kterým je umístěno parkoviště ležící hned vedle hlavní silnice, to znamená 

větší frekvenci automobilů a dále přes budovu restauračního zařízení není dobrý rozhled 
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při příjezdu z východní strany na dopravní prostředky přijíždějící z jižní strany, která je 

díky již zmiňovaným autobusovým spojům hodně frekventována. V zimním období se 

v obci Metylovice nepoužívá sůl a při příjezdu z jižní strany bývá vozovka namrzlá. Navíc 

se na křižovatce otáčí autobusové spoje, které k tomu využívají i přilehlé parkoviště 

restauračního zařízení. 

 

Obrázek 15 Křižovatka na Metylovice 

5.2 Statistika trestné činnosti v obci 

Trestná činnost v obci Palkovice za období od ledna 2013 do prosince 2015 má 

index kriminality 308,5 a bylo způsobeno celkově 448 trestných činů, ty jsou pro lepší 

přehlednost zohledněny na obrázku 16, detailně jsou pak trestné činy rozepsány v příloze 

1, kde je uveden i počet objasněných případů a procentuální úspěšnost objasnění 

jednotlivých trestných činů. Z grafu je vidět, že nejčastěji jsou v obci majetkové činy 

a krádeže jak prosté, tak vloupáním, naproti tomu vražda se ještě v obci nestala. 
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Obrázek 16 - trestné činy [8] 
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6 Bezpečnostní analýza a hodnocení rizik 

Jako jedna ze základních a důležitých věcí pro zvládání rizik, které se ve 

společnosti nacházejí a ohrožují zdraví, majetek, životní prostředí a veřejné prostranství 

občanů, je bezpečnostní analýza. Pro snížení rizik, nebo jejich řízení, je důležité znát 

především jejich zdroje, charakter a eventuální následky, které mohou vzniknout. Díky 

bezpečnostní analýze a hodnocení rizik je možné navrhnout patřičné opatření určitých 

bodů, které jsou kritické. 

Pro bezpečnostní analýzu a hodnocení rizik jsem vybral metody: 

 

- SWOT analýza, pro celkové hodnocení bezpečnosti a ochrany 

- Ishikawa diagram, pro identifikaci jednotlivých rizik 

- CARVER, k vytipování oblastí, které jsou zranitelné pro danou obec 

 

Identifikace rizik a hrozeb, jejich snížení na přijatelnou hodnotu, dále zjištění 

stávajícího stavu je hlavním cílem bezpečnostní analýzy. Pro analýzu jsou důležité 

statistické údaje, vlastní zkušenosti a subjektivní mínění, ze kterých bezpečnostní analýzy 

vychází.  

6.1 SWOT analýza 

Hlavním cílem analýzy SWOT je kompletní vyhodnocení fungování bezpečnosti 

a ochrany v organizaci, kterou je v tomto případě obec. Analýza spočívá jednak v rozboru 

současného stavu vnitřního prostředí, ale i vnějšího prostředí.  

 

Analýza vychází z anglické zkratky SWOT, což znamená: 

- S = Strenghts (silné stránky) 

- W = Weaknesses (slabé stránky) 

- O = Opportunities (příležitosti) 

- T = Threats (hrozby) 
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Do vnitřního rozdělení patří silné a slabé stránky obce, a naopak ve vnějším 

rozdělení to jsou příležitosti a hrozby, které mohou ovlivňovat bezpečnost a ochranu obce. 

Dále je ve SWOT analýze použita váha a hodnocení každé kategorie u jejích 

položek. U hodnocení bylo přiřazeno číslo 1 (nejnižší spokojenost) – 5 (nejvyšší 

spokojenost), u negativních okolností (slabé stránky a hrozby) se hodnocení udává se 

záporným znaménkem. Váha naopak musí být určena u každé položky v kategorii tak, aby 

výsledný počet byl roven jedné, přičemž se určuje podle důležitosti jednotlivých položek 

v kategorii. 

Výsledek analýzy je pak celkový součet, kde se nejdřív spočítají složky v kategorii 

vynásobením jejich váhy a hodnocení, pak celková kategorie a na konec všechny kategorie 

dohromady. Výsledkem by mělo být co největší kladné číslo, při malém kladném čísle 

nebo dokonce záporným, je nutno se situací okamžitě něco dělat. Analýza SWOT 

a všechny její součásti jsou vidět v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1 - SWOT analýza  

 

 

  Výsledky analýzy SWOT jsem vynesl do OBRÁZKU, kde můžeme vidět 

jednotlivé rozdělení kvadrantů, přičemž platí pro jednotlivé kvadranty: 

- Kvadrant I. – velké příležitosti, nepodstatné rizika a dobrá organizace 

- Kvadrant II. – špatná organizace a neschopnost reakce na šance 

- Kvadrant III. – špatná organizace a silné vnější hrozby 

- Kvadrant IV. – vnitřní přednosti a vnější hrozby se vyrovnávají 

Pozitivní Negativní

Vnitřní Strenghts (Silné stránky) Váha Hodnocení Weaknesses (Slabé stránky) Váha Hodnocení

1 Státní policie v obci 0,3 4 1 Chybějící kamerový systém 0,3 -5

2 Lokalita obce 0,1 3 2 Velký provoz 0,2 -4

3 Chodníky v obci 0,25 4 3 Úzké silnice 0,1 -3

4 Osvětlení silnic 0,1 2 4 Chybějící oplocení prostorů pro kulturní akce 0,2 -2

5 Kulturní vybavenost obce 0,25 3 5 Nedodržovaná rychlost v obci 0,2 -3

3,45 -3,6

Vnější Opportunities (Příležitosti) Threats (Hrozby)

1 Instalace kamerového systému 0,35 5 1 Krádeže 0,3 -4

2 Snížení dopravních spojů 0,15 3 2 Dopravní nehody 0,2 -4

3 Kontrola podezřelých osob PČR 0,1 2 3 Násilné činy 0,2 -2

4 Instalace radarů rychlosti 0,2 3 4 Poškození majetku 0,2 -3

5 Instalce semaforů 0,2 4 5 Nepřizpůsobiví obyvatelé 0,1 -2

3,8 -3,2

Vnitřní Silné stránky + Slabé stránky -0,15

Vnější Příležitosti + Hrozby 0,6 SWOT výsledek 0,45



 

 

36 

 

 

Obrázek 17 - SWOT zobrazení kvadrantů 

 

Z obrázku lze vidět, že výslednice se nachází ve druhém kvadrantu a i přes celkový 

kladný výsledek analýzy SWOT, který vyšel pouze 0,6, nelze považovat současný stav za 

úplně ideální. Největší nedostatky jsou chybějící dohledový kamerový systém, hustý 

provoz a hrozby ze strany obyvatelstva, které nelze ovlivnit, ale právě instalace 

dohledového kamerového systému, by mohla mít kladný vliv na celkovou bezpečnost 

a ochranu v obci Palkovice. 

 

6.2 Ishikawa diagram 

Někdy také označován jako diagram příčin a následků. Metoda, jejíž hlavním cílem 

je určit nejpravděpodobnější příčiny problému, který by mohl nastat. Vše souvisí se 

závislostí kombinací příčin a jejími následky. U jednotlivých příčin se určuje jejich 

pravděpodobnost, s jakou by mohly nastat, a dále se pak tyto příčiny analyzují více do 

detailů. Identifikace jednotlivých příčin je nejčastěji určována za pomocí brainstormingu, 

u kterého je jisté, že se proberou veškeré příčiny, a počítá se i s těmi méně 

pravděpodobnými. Na obrázku č. 18 je zobrazen Ishikawa diagram. 
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Obrázek 18  - Ishikawa diagram
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6.2.1 Metoda FMEA 

Metoda FMEA zkratka z anglického názvu Failure Mode and Effect Analysis se 

zabývá příčinami, které vychází z Ishikawa diagramu a určuje jejich míru rizika pomocí 

vzorce (1): 

 

R = P x N x H                                             (1) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost výskytu 

N – závažnost následku 

H – odhalitelnou následků 

 

Vzorec pro výpočet míry rizika vychází z tabulky č. 2, která popisuje typy a 

velikost jednotlivých veličin ve vzorci. Veličiny P, N a H mají hodnoty vždy od 1 do 5, 

kdy 1 je vždy nejmenší hodnota a 5 naopak největší.  

Tabulka 2 - Parametry pro výpočet míry rizika[17] 

 



 

 

39 

 

Tabulka 3 - Rizika podle FMEA  

 
Riziko nebezpečí P N H R Ni Fi(%) 

1 Krádež vloupáním do domu 4 5 4 80 80 13 

2 Krádeže automobilů/kol 2 4 5 80 160 27 

3 Vysoká rychlost 4 4 4 64 224 37 

4 
Ohrožení pod vlivem alkoholu/jiné 

návykové látky 4 4 4 64 
 

288 
 

48 

5 Krádeže vloupáním se do obchodů 4 4 3 48 336 56 

6 Namrzlá vozovka 3 4 3 36 368 62 

7 Poškozování veřejných věcí 4 3 3 36 400 67 

8 Rušení nočního klidu 3 3 3 27 427 71 

9 Konzumace alkoholu na veřejnosti 3 3 3 27 454 76 

10 Fyzické útoky 4 3 2 24 478 80 

11 Vandalismus 2 4 3 24 502 84 

12 Ničení soukromého majetku 3 4 2 24 526 88 

13 Dopravní nehoda 2 5 2 20 246 91 

14 Veřejné pohoršení 2 4 2 16 562 94 

15 Pohyb psů/obyvatel 3 2 2 12 578 96 

16 Loupeže 2 3 2 12 588 98 

17 Znásilnění 1 5 2 10 598 100 

 

 

Obrázek 19- Lorenzova křivka a paretův diagram 

 

V tabulce č. 3 je uveden seznam rizik podle metody FMEA, a je jim určena 

jejich míra rizika od hodnoty s největším rizikem po hodnotu s tím nejmenším rizikem. 

Na základě míry rizika je určena kumulativní četnost rizik a podle těchto četností je pak 
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vytvořena lorenzova křivka, která je zobrazena na obrázku č. 19. Navíc je na Paretově 

diagramu ukázán princip 80/20, který určuje závažná rizika, které by neměly zůstat bez 

povšimnutí. Mezi tyto rizika patří: krádeže vloupáním do domu, krádeže automobilů 

nebo kol, vysoká rychlost, ohrožení pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, 

krádeže vloupáním se do obchodů, namrzlá vozovka, poškozování veřejných věcí, 

rušení nočního klidu, konzumace alkoholu na veřejnosti a fyzické útoky. S těmito riziky 

je nutné počítat a je třeba na ně brát zřetel při návrhu kamerového systému, kde by se 

mohly nejvíce vyskytovat. 

6.3 CARVER 

Tato metoda je brána z pohledu útočníka na danou problematiku. Název 

CARVER jsou počáteční písmena anglických názvů Criticality, Accessibility, 

Recuperability, Effect on population a Recognizability. V této diplomové práci bude 

použita především pro identifikaci nebezpečných míst a budov v obci. Jednotlivá rizika 

už byly analyzovány předešlými analýzami, proto teď určíme pomocí metody CARVER 

místa v obci, kde by bylo dobré nainstalovat kamerový systém. Použijeme buď určitá 

místa, nebo místa popsaná výše v dislokačním popisu. [17] 

 

Podle metody se u každého místa určuje 6 faktorů, a to: 

- Kritičnost (Criticality) – vyjadřuje důležitost bezpečnosti daného místa 

v obci, zahrnuje celkový náhled na obec, v čemž jsou zahrnuty faktory jako: 

negativně společenské jevy, její výskyt v daných prostorech. Vše lze vidět 

v tabulce č. 4. [16] 

                  Tabulka 4 - CARVER - Kritičnost 

C - Kritičnost Kritérium Klasifikace 

Velmi nízká Malý význam 1 

Nízká Větší význam 2 

Střední Střední význam 3 

Vysoká Velký význam 4 

Velmi vysoká Velmi velký význam 5 

 

- Přístupnost (Accessibility) – V této části metody CARVER je vyjádřena 

schopnost pachatele, a to především jak dokáže dosáhnout svého určeného 

cíle. Vše je znázorněno v tabulce č. 5. [16] 
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                  Tabulka 5 - CARVER - Přístupnost 

A - Přístupnost Kritérium Klasifikace 

Velmi nízká Velmi obtížná 1 

Nízká Obtížná 2 

Střední Střední 3 

Vysoká Snadná 4 

Velmi vysoká Velmi snadná 5 

 

 

- Obnovitelnost (Recuperability) – Udává, jaký čas je potřebný pro celkovou 

nápravu daného cíle, který byl poškozen(viz tabulka č. 6). [16] 

                 Tabulka 6 - CARVER - Obnovitelnost 

R - Obnovitelnost Kritérium Klasifikace 

Velmi nízká Pár hodin 1 

Nízká Max. 1 den 2 

Střední Max. 1 týden 3 

Vysoká Max. 1 měsíc 4 

Velmi vysoká Více než 1 měsíc 5 

 

 

- Zranitelnost (Vulnerability) – Udává zranitelnost daných míst v obci. 

Jedná se především o povahu cíle, výši škod na daném cíli a použitý typ 

útoku a k němu související prostředky použité k útoku na daný cíl (viz 

tabulka č. 7). [16] 

                   Tabulka 7 - CARVER - Zranitelnost 

V - Zranitelnost Kritérium Klasifikace 

Velmi nízká Velmi vysoká snaha, 

minimální následky 

1 

Nízká Vysoká snaha, malé 

následky 

2 

Střední Střední snaha, střední 

následky 

3 

Vysoká Malá snaha, velké následky 4 

Velmi vysoká Velká snaha, velké následky 5 

 

- Vliv na obyvatelstvo (Effect on population) – Zde je vyjádřena reakce 

dotčeného obyvatelstva na vzniklou situaci, ať už škodu či netypickou 

událost (viz tabulka č. 8). [16] 

 

 

 



 

 

42 

 

                   Tabulka 8 - CARVER - Vliv na obyvatelstvo 

E – Vliv na obyvatelstvo Kritérium Klasifikace 

Velmi nízká Nepostřehnutelná 1 

Nízká Postřehnutelná 2 

Střední Obava 3 

Vysoká Strach 4 

Velmi vysoká Panika 5 

 

- Rozpoznatelnost (Recognizability) – Udává, zda existuje možnost 

předvídání daných negativních jevů a celkovou frekvenci jejich působení 

(viz tabulka č. 9). [16] 

                   Tabulka 9 - CARVER - Rozpoznatelnost 

R – Rozpoznatelnost Kritérium Klasifikace 

Velmi nízká Ojedinělost 1 

Nízká Nahodilost 2 

Střední Předvídatelnost 3 

Vysoká Nepředvídatelnost 4 

Velmi vysoká Opakovanost 5 

 

V následujících tabulkách č. 10 a č. 11 budou vyjmenovány a popsány prostory, 

kterými se budeme zabývat, kvůli jejich dané důležitosti a nebezpečnosti pro obec 

Palkovice. 

 

 

 

Tabulka 10 - CARVER - výčet rizikových míst v obci 

Označení Daný prostor v obci Objekty v daném prostoru Typ ohrožení 

1 Místo pro kulturní akce Tělocvična, pošta, parkoviště, 

obchod, lékárna, rodinné domy, 

restaurace 

Vloupání se do domu, 

veřejné pohoršení, 

odcizení věcí 

z motorových vozidel, 

krádeže, konzumace 

alkoholu a jiné 

2 Základní škola Základní škola, rodinné domy, 

parkoviště, dopravní komunikace, 

rodinné domy 

Ublížení na zdraví, 

násilná trestná 

činnost, výtržnictví, 

krádeže, odcizování 

věcí z motorových 

vozidel, dopravní 

nehody a jiné 

3 Obecní úřad Obecní úřad, restaurace, mateřská 

škola, parkoviště, dopravní 

komunikace, rodinné domy 

Ublížení na zdraví, 

násilná trestná 

činnost, odcizení věcí 

z motorových vozidel, 

výtržnictví, poškození 

cizích věcí, dopraní 

nehoda a jiné 
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4 Křižovatka směr 

Metylovice 

Restaurace, rodinné domy, dopravní 

komunikace, parkoviště 

Výtržnictví, násilná 

trestná činnost, 

Vloupání se do 

objektů, rušení 

nočního klidu, 

dopravní nehoda, 

ničení zastávek a jiné 

5 Křižovatka směr 

Chlebovice 

Obchody, dům pro seniory, rodinné 

domy, parkoviště, restaurace, 

dopravní komunikace 

Ničení zastávek, 

rušení nočního klidu, 

veřejné pohoršení, 

krádeže, vloupání se 

do objektu, dopravní 

nehoda a jiné 

 

 

Tabulka 11 - CARVER a její hodnocení 

Místo C A R V E R Součet 

1 4 5 4 4 4 5 26 

2 4 3 3 4 4 4 22 

3 4 3 4 4 4 4 23 

4 3 4 3 3 2 3 18 

5 3 4 3 2 2 2 16 

 

Z hodnocení metody CARVER je vidět, že zabezpečení kamerovým systémem 

v obci chybí a je třeba ho instalovat. Za pomoci metody CARVER jsme určili kritická 

místa a jejich důležitost.  

Z tabulky lze vidět, že by bylo vhodné nejdřív zabezpečit centrum města, okolí 

základní školy a okolí obecního úřadu. Hlavní důvody těchto míst je větší výskyt 

obyvatel a u dvou posledních míst především velký výskyt dětí a mládeže, která bývá 

v největším ohrožení. Kromě obyvatel obce, je ale v těchto místech a prostorech chránit 

i obecní majetek, jako jsou zastávky, budovy obce, kulturní objekty obce a v neposlední 

řadě samozřejmě chránit majetek obyvatelstva obce.  
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7 Bezpečnostní projekt využití dohledového videosystému v obci 

Palkovice  

V této kapitole je popsán návrh bezpečnostního projektu využití dohledového 

videosystému v obci Palkovice. Celkový návrh bude obsahovat 8 kamerových bodů, 

kromě 6 míst, které byly určeny díky bezpečnostním analýzám, ještě další dvě místa, 

kde nejsou až tak kritická, ale jsou pozičně umístěna tak, aby byl celý kamerový systém 

plně funkční a byl i tam, kde by mohl chybět. 

Všech osm kamerových bodů je umístěno na pouličním osvětlení z důvodu 

jednodušší montáže, kde není třeba budovat další sloup jen pro kameru. Dalším 

důvodem je napájení kamer, které bude přímo ze sloupu pouličního osvětlení. Všechna 

tato místa budou opatřeny digitálním systémem, který jsem zvolil jako vhodnější, díky 

výše zmíněným důvodům. Přenos bude provozován pomocí bezdrátových cest, tyto 

cesty budou použity i pro snadnější instalaci, jelikož místa, kde budou jednotlivé 

kamery instalovány, jsou opatřeny Wi-Fi sítí. 

 

Hlavní cíle kamerového systému: 

- Získávání důkazů proti protiprávnímu jednání 

- Snížení trestné činnosti a celkové kriminality 

- Preventivní účinky 

- Zvýšení pocitu bezpečí jak obyvatel obce, tak i jejich návštěvníků 

 

Kromě instalace jednotlivých kamerových bodů v daných místech, nutné 

instalovat jako první velín, kde budou umístěny záznamové a zobrazovací zařízení, 

které budou na tomto místě pod dohledem. Jako ideální místo jsem zvolil stanici policie 

ČR, kde bude zajištěn neustálý dohled. Pro tento velín je nutná instalace dvou LCD 

monitorů, záznamového zařízení a videorekordéru, kde budou všechny data ukládána. 

Pro celý systém je díky tomuto videorekordéru možné připojit až 32 kamer. Pro tento 

účel musí být videorekordér opatřen HDD, který bude mít dostatečnou kapacitu. 

Velín tak bude opatřen NVR, které bude propojeno s dostupným PC na stanici 

policie ČR a výstupem všech kamer na zobrazovacích zařízeních, což budou v našem 

případě dva LCD monitory, pro lepší přehlednost a ovladatelnost. Důležité je vybrat 
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jednotlivé instalované prvky tak, aby celý systém fungoval, jak už bylo zmíněno i přes 

standard Onvif spolu ne všechny prvky správně komunikují. Celkový rozpočet pro velín 

je uveden v tabulce č. 12.  

Tabulka 12 - Ekonomické zhodnocení velína 

Název Typ Cena za kus Počet kusů 
Celková cena 

(Kč) 

HDD WD RED 2 TB 3090 1 3090 

LCD P2212H 2490 2 4980 

Videorekordér SVR - 632 32670 1 32670 

Celková cena velína 40740 

 

7.1 Kamerové body 

Rozmístění kamerových bodů v obci Palkovice je zobrazeno na obrázku č. 20, 

kde jsou kamerové body očíslovány od 1 do 8 a je zde zobrazena i stanice PČR, kde je 

umístěn velín celého kamerového systému. 

Obrázek 20 - Rozmístění kamerových bodů 
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Kamerové body č. 1 a č. 2 

První dva kamerové body budou umístěny v centru obce, kde se nachází 

tělocvična, kolem které je ze dvou stran vyasfaltovaný prostor, kde se odehrávají 

veškeré kulturní akce obce, proto je zde zvýšený výskyt obyvatel, dále zadní část tohoto 

místa, kde bude umístěn kamerový bod č. 1, slouží také jako dětské hřiště, takže je zde 

zvýšen počet seskupujících se dětí, ale i mladistvých, kteří využívají zdejší plochy pro 

své aktivity. Z těchto důvodů, bych tyto prostory opatřil dvěma kamerovými body, které 

budou umístěny na veřejném osvětlení, z kterého budou také napájeny. Umístění kamer 

bude zvoleno tak, aby kamerový bod č. 1, zobrazen na obrázku č. 21, zabírající zadní 

část areálu, zabíral kromě vyasfaltované plochy i vjezd do těchto prostor a taky aby 

zabírala přilehlou budovu, v které se nachází pohostinství a klubovna místního 

volejbalového klubu. 

Obrázek 21 - Záběr kamerového bodu č. 1 

 

Druhý kamerový bod bude umístěn tak, aby zabíral kromě vstupu do tělocvičny, 

také přilehlé parkoviště a dále taky budovu pošty, kde bude zabírat zadní vstup 

používaný pro zásobování, kromě tohoto vstupu bude zabírat také příjezdovou cestu pro 

zásobování do místních potravin. Vše je znázorněno na obrázku č. 22. 



 

 

47 

 

 

Kamerový bod č. 3 

Základní škola v obci Palkovice je nedaleko centra obce, tudíž je zde zvýšený 

počet vyskytujících se obyvatel. Jelikož je ZŠ umístěna nedaleko hlavní cesty, hrozí zde 

větší nebezpečí pro děti a mladistvé. Kamera zde bude umístěna taktéž na veřejném 

osvětlení a to tak, aby zabírala vstup do školy, prostor, kde se uzamykají jízdní kola 

školáků, přilehlé parkoviště a taktéž dopravní komunikaci, kde už několikrát došlo ke 

srážkám motorových vozidel s dětmi. Kamera svým umístěním bude všechny tyto body 

zabírat (viz obrázek č. 23).  

 

              Obrázek 23 - Záběr kamerového bodu č. 3 

 

Obrázek 22 - Záběr kamerového bodu č. 2 
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Kamerový bod č. 4 

Součástí budovy obecního úřadu je i mateřská škola, restaurace a prostory pro 

dětského lékaře a praktického lékaře pro dospělé. Díky těmto faktům je před touto 

budovou neustále zvětšený počet lidí. Jelikož je budova umístěna pozičně o 2 metry 

výše než hlavní silnice, bude kamera umístěna na veřejném osvětlení, odkud bude 

snadno zabírat celou budovu, vstup do ní, boční vstup, který slouží pro mateřskou školu, 

dále parkoviště, chodník pro pěší, po kterém je zvýšený počet chodců i dětí, převážně 

když dochází a odchází z mateřské školy a neposledně taky dopravní komunikaci, 

vedoucí kolem budovy směrem na Metylovice, Frýdlant nad Ostravicí a dále pak 

Slovensko, která zde svádí k větší rychlosti. Záběr kamery a umístění kamerového bodu 

lze vidět na obrázku č. 24. 

 

              Obrázek 24 - Záběr a umístění kamerového bodu č. 4 

 

Kamerový bod č. 5 a č. 6 

Hlavní křižovatky v obci jsou dvě, které budou opatřeny kamerovými body č. 5 

a č. 6. Křižovatka, kde se kříží cesty z Kozlovic, Frýdlantu nad Ostravicí a Frýdku - 

Místku bude opatřena kamerovým bodem č. 5. Nehrozí zde nebezpečí pouze na 

dopravní komunikaci, ale kamerový bod bude umístěn tak, aby zabíral autobusové 

zastávky, přilehlé řadové domy a hlavně taky vchod do restaurace Tomis a přilehlé 

parkoviště. V této restauraci probíhá řada kulturních akci a hrozí zde rušení noční klidu, 

výtržnictví, ničení majetku a podobně. Záběr kamery je zobrazen na obrázku č. 25. 
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Další křižovatka, kde se napojuje cesta z obce Chlebovice, je díky umístění 

blízkého domu velice nepřehledná a je zde umístěno zrcadlo. Kromě dopravních nehod 

bude kamera také zabírat autobusové zastávky, obchod s potravinami a vstup do 

pečovatelského domova. Díky všem těmto faktům zde bude umístěn kamerový bod č. 6, 

zobrazen na obrázku č. 26. 

 

Obrázek 25 - Záběr kamerového bodu č. 5 

Obrázek 26 -  Záběr kamerového bodu č. 6 
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Kamerové body č. 7 a č. 8 

Kamerové body č. 7 a č. 8 sice nejsou umístěny na kritických místech, ale jsou 

umístěny v místech, které zaručí celkovou komptabilitu kamerového systému, jelikož 

tyta místa leží na výjezdových cestách z obce, kde by mohlo dojít k opuštění obce bez 

povšimnutí kamerovým systémem.  

Kamerový bod č. 7 je umístěn v části obce Myslík, kde bude zabírat kromě dvou 

autobusových zastávek, také zdejší klubovnu, fotbalové hřiště a parkoviště před 

kostelíkem, který se zde nachází (viz obrázek č. 27). 

 

Posledním kamerovým bodem bude kamerový bod č. 8 (obrázek č. 28), který 

bude umístěn na cestě při výjezdu z obce směr přehrada Olešná. Jedná se o vedlejší 

cestu, která by mohla vést k jednoduchému opuštění obce bez povšimnutí a slouží také 

jako cyklostezka. Poblíž bodu se navíc nachází western ranch Myšák, který v letním 

období funguje jako restaurace a je zde zvýšen počet turistů, kteří využívají právě zdejší 

trasu cyklostezky.  

Obrázek 27 - Záběr kamerového bodu č. 7 
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7.2 Výběr prvků kamerového systému 

Nejdůležitější částí je výběr kamery, která bude používána. Hlavním 

požadavkem na výběr kamery je vzdálenost 70m, na kterou bude schopna úrovně 

rekognoskace. Tato vzdálenost je určena podle chráněných zájmů jednotlivých 

kamerových bodů, které se nachází právě do této vzdálenosti. 

 

IP kamera AXIS P5415-E 

Jako vhodná byla zvolena kamera od firmy 

AXIS, která patří k špičkovým výrobcům na 

českém trhu. Konkrétně kamera typu P5415-E, 

která odpovídá všem výše zmíněným požadavkům. 

Vzhled kamery je zobrazen na obrázku č. 29. 

 

 

 

 

Obrázek 28 - Záběr kamerového bodu č. 8 

Obrázek 29 - IP kamera P5415-E[1] 
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Parametry zvolené kamery jsou uvedené v tabulce č. 13. 

Tabulka 13- Parametry IP kamery P5415-E 

Typ kamery AXIS P5415-E 

Rozlišení 1920 x 1080 px 

Zoom 18x(optický), 12x(digitální) 

Čip 1/2,8 

Citlivost (ČB) 0,04 lx 

Citlivost (Barevná) 0,5 lx 

Min. ohnisková vzdálenost 4,7 mm 

Max. ohnisková vzdálenost 84,6 mm 

Min. úhel 4° 

Max. úhel 59° 

Provozní teploty -40 °C - +50 °C 

 

Volně dostupný software CCTV Design Lens Calculator, nám podle zadaných 

údajů kamery, vypočítá maximální vzdálenosti stupně identifikace dané kamery. Aby 

kamera odpovídala požadavkům, kde hlavním požadavkem byla schopnost 

rekognoskace na vzdálenost 70 m. Což podle výpočtů kamera splňuje, výsledky jsou 

uvedené v tabulce č. 14. 

Tabulka 14 - Stupně identifikace zvolené kamery 

Úhel kamery 4° 59° 

Ohnisková vzdálenost 84,6 mm 4,7 mm 

Identifikace 97,9 m 4,9 m 

Rekognoskace 196 m 9,79 m 

Pozorování 392 m 19,6 m 

Zjištění 996 m 49,8 m 

Monitorování 1990 m 99,6 m 

 

Software kamerového systému 

Ke kamerám je zdarma dodáván software AXIS Camera Companion, který je 

vhodný pro návrh našeho kamerového systému. Jedná se o jednoduchý software, který 

je snadno ovladatelný, a je určen pro menší kamerové systémy. Všechny tyto údaje 
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odpovídají našemu návrhu. Software je dimenzovaný až pro 16 kamer, to znamená, že 

je možnost kamerový systém v budoucnosti doplnit o další kamery. [1] 

 

Další prvky kamerového systému 

Jelikož všechny kamery jsou umístěny u budov, kde je dostupná Wi-Fi síť, 

budou připojeny do systému právě pomocí Wi-Fi sítě, u které bude třeba po instalaci 

zkontrolovat sílu signálu, pro rychlejší bezdrátový přenos dat bude použito 

bezdrátového prvku Ubiquiti Nanostation M5, který umožňuje vyšší efektivnost 

rychlosti na větší vzdálenosti. Napájení bude provedeno u všech kamerových bodů 

z pouličního osvětlení, na které budou kamery instalované, k čemuž je potřeba 

instalovat konzole na sloup AXIS T91A67 na všechny kamerové body. 

I přes napájení všech kamer ze sloupů pouličního osvětlení, budou kamery 

opatřeny náhradním napájecím zdrojem KPN- 12/3 , který bude opatřen akumulátorem 

AKU- 1212, pro neustálý provoz i při výpadku proudu. 

7.3 Ekonomické zhodnocení projektu 

V tabulce č. 15 je výčet všech použitých prvků potřených k instalaci návrhu 

projektu. 

Tabulka 15 - Ekonomické zhodnocení kamerových bodů 

Název Typ 
Cena za 

kus Počet kusů 
Celková 

cena (Kč) 

Kamera AXIS P5515-E 45875 8 367000 

Konzole na sloup AXIS T91A67 2493 8 19944 

Bezdrátový prvek Ubiquiti NS M5 2771 6 16226 

Zdroj KPN-12/3 2360 8 18880 

Akumulátor AKU-1212 780 8 6240 

Cena kamerového systému 428290  

 

Ceny jednotlivých prvků jsou určeny podle daných nabídek prodejců 

kamerových systému. Do celkové ceny není započtena cena instalace prvků a celkového 

spuštění systému, což zahrnuje i kurz obsluhy, ovládání systému a další související 

potřebné věci. 

Celková cena za celý bezpečnostní projekt kamerového systému se tedy skládá, 

z ceny za kamerový systém a za instalaci velína, který je nutné instalovat, jelikož 
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nynější dostupné zařízení nejsou dostatečná pro nový kamerový systém. Finální suma za 

bezpečnostní projekt je tedy vyjádřena v tabulce č. 16. 

Tabulka 16 - Ekonomické zhodnocení bezpečnostního projektu 

Část Cena 

Kamerový systém 428 290 Kč 

Velín (pult centralizované ochrany) 40 740 Kč 

Celková částka 469 030 Kč 
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8 Závěr   

Cílem diplomové práce bylo navržení bezpečnostního projektu k ochraně osob 

a majetku za využití dohledového kamerového systému v obci Palkovice. O instalaci 

kamerového systému se v obci uvažuje již několik let, zatím neúspěšně. Kamerový 

systém by měl fungovat nejen preventivně, ale i účelně jako zdroj důkazů proti trestným 

činům a protiprávnímu jednání. Diplomová práce je strukturovaná do třech hlavních 

částí. 

První část této diplomové práce je kromě právních úprav a technických norem 

týkajících se dané problematiky, také úvod neboli seznámení s kamerovými systémy 

a jejími jednotlivými prvky, které jsou zde popsány a vysvětleny. Konec první části 

popisuje samotnou obec, její polohu a veškeré důležité informace, které jsou pak 

použity při bezpečnostních analýzách a samotném návrhu bezpečnostního projektu. 

Další část této diplomové práce už se zabývá aplikací bezpečnostních analýz. 

Pro správné zhodnocení možných rizik byly vybrány tři bezpečnostní analýzy. Jako 

první byla zvolena metoda SWOT, která popsala silné a slabé stránky obce. Následuje 

Ishikawův diagram, na který navazuje metoda FMEA, díky které jsme dostali výčet 

možných rizik v obci, ty důležité, na které je potřeba se zaměřit jsme pak vybrali za 

pomoci Paretova principu. Poslední použitá analýza je analýza CARVER, pomocí které 

jsme ohodnotili kritická místa v obci a mohli jsme tak aplikovat kamerový systém tam, 

kde hrozí větší míra nebezpečí a zranitelnosti. 

V poslední části na základě aplikovaných analýz, statistik trestné činnosti 

a přestupků bylo navrženo 8 kamerových bodů, které by měly dostatečně zabezpečit 

celkovou ochranu osob a majetku v obci Palkovice. Tyto body jsou na nejrizikovějších 

místech v obci jak z pohledu vandalismu, nebezpečí obyvatel tak z pohledu dopravní 

komunikace, například kde hrozí nehody a jiné nebezpečí. Pro všechny vyjmenované 

fakta byl vybrán digitální kamerový systém, který byl zvolen jako vhodnější oproti 

analogovému. Důležitou částí celého systému je velín, umístěn na stanici policii České 

republiky, kde bude celý kamerový systém kontrolován. 

Při návrhu bezpečnostního projektu pomocí kamerového systému bylo 

přihlíženo jak na funkčnost a celistvost systému, tak i na cenu, aby byl návrh reálný 

a cenově dostupný pro obec. Kamerový systém byl navržen tak, aby v budoucnu mohlo 
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dojít k jeho rozšíření, které bude potřebné díky vrůstajícímu počtu obyvatel, budování 

moderního centra obce a podobně. Dalším důležitým aspektem při návrhu 

bezpečnostního projektu byla norma ČSN 50 132-7 ed. 2, kterou musely vybrané prvky 

kamerového systému splňovat. 
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Příloha 1 – Seznam trestných činů v obci 

  Zjištěno Objasněno % 

Trestné činy 448 0 44 

Vraždy 0 0 0 

Znásilnění 2 1 50 

Fyzické útoky 24 17 71 

Loupeže 1 1 100 

Vloupání do obydlí 23 8 35 

Krádeže vloupáním do víkendových chatsoukromých osob 14 7 50 

Krádeže motorových vozidel dvoustopových 10 2 20 

Krádeže věcí z automobilů 51 3 6 

Krádeže jízdních kol 13 0 0 

Výroba, držení a distribuce drog 2 2 100 

Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství 21 21 100 

Násilné činy 32 24 75 

Loupež 1 1 100 

Násilí proti úřední osobě - příslušníkovi Policie ČR 1 1 100 

Úmyslné ublížení na zdraví 14 9 80 

Nebezpečné vyhrožování 5 4 75 

Vydírání 4 3 100 

Porušování domovní svoody 3 3 50 

Neoprávněný zásah do práva k domu 2 1 100 

Týrání osoby žijící ve společném obydlí 2 2 50 

Mravnostní činy 2 1 27 

Krádeže vloupáním  123 33 47 

Krádeže vloupáním do obchodů 15 7 43 

Krádeže vloupáním do restaurací a hostinců 7 3 0 

Krádeže vloupáním do ubytovacích objektů 1 0 100 

Krádeže vloupáním do kiosků 1 1 0 

Krádeže vloupáním do kulturních objektů 1 0 0 

Krádeže vloupáním do škol 3 0 0 

Krádeže vloupáním do bytů 1 0 0 

Krádeže vloupáním do rodinných domů 22 8 36 

Krádeže vloupáním do ostatních objektů 58 7 12 

Krádeže prosté 128 21 16 

Krádeže kapesní 5 0 0 

Krádeže jiné na osobách 2 0 0 

Krádeže motorových vozidel jednostopých 5 0 0 

Krádeže věcí z automobilů 41 3 7 

Krádeže součástek motorových vozidel 10 0 0 

Krádeže v bytech 8 4 50 

Krádeže v jiných objektech 14 6 43 
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Krádeže ostatní 20 6 30 

Majetkové činy 278 67 24 

Podvod 9 6 67 

Zatajení věci 2 0 0 

Poškozování cizí věci 13 5 38 

Pytláctví a ostatní majetkové trestné činy 3 2 67 

Ostatní činy 31 26 84 

Sprejerství 1 1 100 

Ohrožování výchovy mládeže 2 0 0 

Nedovolená výroby a držení psychotropních látek pro 

jiného 1 1 100 

Nedovolená výroby a držení psychotropních látek pro sebe 1 1 100 

Požáry 2 0 0 

Maření výkonu úředního rozhodnutí 24 23 96 

Zbývající činy 75 66 88 

Dopravní nehody silniční z nedbalosti 28 23 82 

Zanedbání povinné výživy 19 19 100 

Týrání zvířat 1 0 0 

Ostatní činy v kategorii zbývající 6 3 50 

Hospodářské činy 30 11 37 

Neoprávněné podnikání 1 1 100 

Porušování povinnosti při správě cizího majetku 1 0 0 

Krádež 1 0 0 

Poškozování cizí věci 1 1 100 

Padělání a pozměňování peněz 3 2 67 

Zneužívání pravomoci úřední osoby 1 0 0 

Poškozování věřitele 3 1 33 

Podvod 5 1 20 

Neoprávněné držení platebního prostředku 10 3 30 

Ohrožení nebo poškození životního prostředí - úmyslné 1 0 0 

Úvěrový podvod 3 2 67 

 


