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Diplomová práce je zaměřena na zvýšení bezpečnosti ve vybrané obci s vyuţitím 

kamerového systému, kde cílem je zpracovat bezpečnostní projekt návrhu a implementace 

dohledového video systému ve vybrané obci. V úvodní části diplomové práce je teoretická 

část, která se především zabývá právními předpisy a kamerovým systémem z hlediska 

technologického řešení. Následuje popis lokality, její současný stav bezpečnostního 

systému a analýza kriminality, dále se zabývá analýzou rizik. Poslední část obsahuje 

vlastní projekt. 

Klíčová slova: analýza rizik, bezpečnostní systém, dohledový video systém 

 

ŠEVČIKOVÁ, H.,Security project usesvideo surveillance system in the selected village, 

Ostrava, 2018. 75 p., 16 p. of attachments. The diploma thesis, VŠB – TU Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering, Department of Security Service. Thesis supervisor Ing. Vera 

Holubova Ph.D.  

The diploma thesis is focused on increasing security in a selected village using camera 

systems, where the aim is to elaborate a security project for the design and implementation 

of a surveillance video system in a selected village. In the introductory part of the diploma 

thesis is the theoretical part, which mainly deals with legal regulations and camera system 

in terms of technological solution. This is followed by a description of the site, its current 

status of the security system and crime analysis, as well as the analysis of risks. The last 

part contains your own project. 
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Úvod 

Dohledový video systém v dnešní době stále častěji zaujímá přední místo v oblasti 

ochrany osob a majetku. Je pouţíván jak v průmyslové, tak občanském ţivotě na úrovni 

soukromé či společenské především na ochranu před trestnou činností. Původně se s tímto 

systémem obyčejný občan mohl setkat jako zaměstnanec vyspělého výrobního závodu 

např. automobilky nebo v obchodních centrech či vybraných památkách (hrady, zámky). 

V současné době stále častěji bývá tato technologie pouţívaná k zabezpečení soukromého 

majetku - domy, byty, ale i k hlídání bezpečnosti veřejného prostranství - náměstí, 

parkoviště, parky a jiná frekventovaná místa, kde můţe dojít k páchání trestné činnosti. 

Význačným znakem globalizace nynějšího století je svoboda, moţnost 

neomezeného pohybu lidí, zboţí, sdělování svých myšlenek ve státě, přes hranice států 

či dokonce kontinentů. Díky svobodě a volnému pohybu čím dál více zavádí celosvětový 

systém kontrol osob a jejich sledování. Proto jsou více vyţadovány a zaváděny dohledové 

video systémy na nejrůznějších místech.  

V této diplomové práci se chci zaměřit na pouţití dohledového video systému 

v obci Stará Bělá, kde není v současné době zaveden. Moje práce poskytne návrh 

na zavedení takového systému, zaplní zatím nevyuţitý způsob ochrany osob a majetku 

a zvýší pocit bezpečí v obci. 

Cílem této práce bylo zpracovat bezpečnostní projekt návrhu a implementace 

dohledového video systému ve vybrané obci. 

Práci jsem si rozdělila na teoretickou a praktickou část a postupovala podle 

charakteristiky práce: popsat úroveň ochrany osob a majetku v obci, včetně průzkumu 

pocitu bezpečí občanů, analyzovat bezpečnostní rizika, navrhnout řešení formou 

dohledového video systému, návrh zpracovat formou bezpečnostního projektu. 

Rozhodla jsem se postupovat následně. V teoretické části práce se budu zabývat 

základními právními předpisy a normami, ze kterých se vychází při projektování 

zabezpečení obce. Dále zde budou uvedeny moţné kamerové systémy a jejich sloţení. 

V praktické části tato práce bude projektem zaměřující se na navrţení 

kamerového systému v obci na vytyčených místech - ty, která budou nejvíce ohroţená. 
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Danou problematiku plánuji projednávat se starostou obce a dalších. Pro návrh nových 

opatření k zvýšení pocitu bezpečí v obci bude zjištěn a popsán stávající stav zajišťování 

bezpečnosti. Pro posouzení nebezpečí z moţných trestných činů budou zjištěny příslušné 

statistické údaje týkající se kriminality v dané oblasti. K identifikaci rizik v obci spojených 

s bezpečností bude vyuţita metoda FTA - analýza stromu poruch a další hodnocení rizik. 

Zastávám názor, ţe hlavní úlohou dohledového video systému je prevence a jeho 

pouţívání ve výsledku přináší pozitivní výsledky. 

Mám zájem na zavedení dohledového video sytému z toho důvodu, ţe zde ţiji 

a plánuji zde zůstat i v budoucnu s rodinou. 
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1 Rešerše 

Tato kapitola se bude zaměřovat na publikace, které byly nejvíce vyuţité 

při zpracovaní diplomové práce, především v teoretické části. K dané problematice 

dohledových video systémů, nejpodstatnější jsou níţe uvedené. 

KONÍČEK, Tomáš a kol. Operátor městských kamerových systémů. 1.Vyd.. Praha: 

Armex, 2005, 131 stran, ISBN 80-86795-18-7. 

Čtenáře tato publikace seznamuje s dohledovým video systémem. Je zde popsáno 

jaký přínos a jaké místo nachází v dnešní společnosti. Dále ukazuje na činnost zavedených 

městských kamerových systémů a jejich obsluhy. Jsou zde uvedeny praktické příklady 

a postřehy. 

KŘEČEK, Stanislav a kol. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2. Blatná.: 

Blatenská tiskárna, s.r.o., 2003, 351 stran, ISBN 80-90-2938-2-4. 

Tato publikace je především zaměřená na technické záleţitosti týkající se 

dohledového video systému. Jsou zde uvedeny teoretické základy videotechniky, moţnosti 

snímání obrazu, objektivy, přenos videosignálu a další. 

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

systémy. 1.Vyd. Ţilina: EDIS - Ţilinská univerzita, 2008, 272 s. ISBN 978-80-8070-

893-1. 

Publikace se především zaměřuje na technickou stránku prvků dohledového video 

systému. Rozborem vyuţívané technologie, jednotlivých komponentů a ovládacích prvků 

a samotné provozování dohledových video systémů v praxi. 

NILSSON, Frederik. Intelligent Network Video: Understanding Modern Video 

Surveillance Systems. Har/Dvdr edition. [s.l.]: CRC Press, 2008. 416 s. 

ISBN1420061569, 978-1420061567 

Tato publikace se zabývá nejmodernějším bezpečnostním systémem. Podává 

vysvětlení, jak o moc jsou výhodnější kamerové IP systémy. Zdůrazňuje lepší kvalitu 

obrazu a flexibilnější systém při pouţití niţších investic. Dále popisuje všechny potřebné 

prvky pro zavedení IP monitorovacího systém a detailnější informace o zvuku, síťování, 

obrazu a moţnosti vyuţití kompresní technologie.  



 

4 

 

2 Prevence 

Tato kapitola se bude zabývat prevenci, strukturou některých preventivních 

aktivit -prevence kriminality, situační prevencí, sociální prevencí a dále prevence 

v městech a obcích. 

2.1 Prevence. 

Pojem prevence chápeme jako soubor opatření, která mají snahu předcházet 

vzniku a rozvoji vlivů, u kterých je moţnost zabránění vzniku, rozšiřování a jeho 

následného negativního dopadu. 

Preventivní aktivity můţeme nacházet v místní, regionální a celostátní 

působnosti na stupni primárním, sekundárním a terciárním.[14,21] 

 primární prevence - je cílená na širokou veřejnost, její součástí jsou především 

vzdělávací, výchovné, volnočasové, poradenské a osvětové činnosti. Základ spočívá 

v rodinách, ve školách a místních společenstvích.[14] 

Dále ji můţeme rozdělit: na nespecifickou primární prevenci - cílená na určitou 

celou populaci např. děti, mládeţ, seniory, specifickou primární prevenci - urče 

na pro osoby, u kterých hrozí ohroţení a vyšší pravděpodobnost, ţe projeví neţádoucí 

chování, individuální primární prevence - určena pro jedince, u kterých se projevily 

neţádoucí jevy.[14] 

 sekundární prevence - je cílená na rizikové skupiny osob nebo jednotlivce, 

u nichţ hrozí zvýšená pravděpodobnost, ţe se z nich stanou oběti trestných činů nebo 

pachatelé. Další její zabývající oblastí jsou sociálně patologické jevy (např. záškoláctví, 

vandalismus, drogové a alkoholové závislosti), příčiny kriminogenních situací.[14] 

 terciární prevence - cílem je začlenění do společnosti kriminálně narušených 

osob, které uţ mají zkušenost s protiprávním jednáním, anebo resocializace rizikových 

lokalit.[14] 

Struktura preventivních aktivit obsahuje situační, sociální, informační, komunitní 

prevenci, delikvenci, detekční ústavy, Harm reduction, kriminalita, extrémismus, 

kriminogenní faktory, prevence, penologie, prevence viktimnosti a pomoc obětem 
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trestných činů, prevence kriminality, protispolečenská činnost, restorativní justice, 

streetwork, sociálně vyloučená lokalita, systém včasné intervence, viktimizace, trestný 

čin.[14] 

2.2 Informační prevence 

Informační prevence zahrnuje poskytování informací o bezpečnostní situaci 

na určitém území, o účinných formách ochrany proti protiprávnímu jednání. Tato prevence 

můţe mít formu individuálního a skupinového psychologického, zdravotního, právního 

poradenství, trénink v obraných strategiích, osvětové kampaně a seznámení s technickými 

moţnostmi ochrany proti protiprávnímu jednání.[14]  

2.3 Prevence kriminality 

Pojmem prevence kriminality chápeme činnost, která má předcházet trestným 

činům, zavádění situačních opatření, seznamovat veřejnost s moţnostmi obrany 

proti trestné činnosti a také pomoci poškozeným osobám trestným činem.[14] 

Struktura prevence kriminality: 

 Sociální prevence patří pod sociální politiku, její efektivita je sloţitě ekonomicky 

nebo staticky měřitelná. Efektivita nám umoţňuje usoudit z pohledu odhadu jedince jeho 

sociální perspektivu. Obsahuje vytváření aktivit soustředěných na změnu nepříznivých 

ekonomických a společenských podmínek prostředí, které vedou k provádění trestné 

činnosti.[41] 

 Situační prevence má za úkol sniţování příleţitostí a podnětů ke vniku trestné 

činnosti, maximalizaci úspěšného dopadení pachatelů a minimalizace prospěchu 

z provedené trestné činnosti. Opatření vyuţívají prostřednictvím technické, reţimové 

a fyzické ochrany ve všech variantách, nejvíce vyuţívané při páchání kriminality 

na veřejných prostranstvích a majetku. Dále slouţí k vytváření bezpečného bydlení, 

bezpečných zón. Úspěšnost závisí na vhodných zvolených opatřeních, personálními 

a finančními moţnostmi do nich investovaných. Těţiště odpovědnosti především mají 

občané a obce v rámci svých kompetencí a Ministerstvo vnitra.[41] 

 Prevence viktimnosti obětem trestných činů je vytvořena na návrhu 

bezpečného chování, zjišťovat odlišnosti s ohledem na různé typy kriminálních situacích 
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a psychikou připravenosti potencionálních obětí. Vede se prostřednictvím 

poskytování informací o bezpečnostní situaci, moţné způsoby ochrany před trestnou 

činností, účelem je aktivního zapojení občanů podílející se více na zvyšování bezpečnosti 

své i okolí.[41] 

Preventivní politika má stanovené čtyři hlavní cíle. Stanovila si za cíle začlenění 

Policie České republiky do preventivních systémů především na místní úrovni, snaha 

o zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jejich aktivní podílení na omezení příčin kriminality, 

integrace prevence kriminality do plánu rozvoje obcí, pokles závaţnosti a míry trestné 

činnosti.[14] 

Nejdůleţitějším základem prevence kriminality je působnost na místní úrovni, 

která vytváří základ v České republice. Zabývá se potencionálními pachateli trestných 

činů, teritoriálními komunitami, obyvateli poškozených trestnou činností, kriminogenními 

situacemi, navrhnutí opatření proti individuálním druhům kriminality.[14] 

Za vypracování a uvedení do praxe preventivních programů zodpovídá obecní 

zastupitelstva měst. Při vytváření preventivních programů se aktivně podílí Policie ČR, 

která je iniciátorem a provádí konzultační činnost.[14] 

Za okruhy preventivních programů jsou především zařazované preventivní 

projekty v dopravě, projekty soustředěné na děti, mládeţ, seniorů a jiné rizikové skupiny. 

Policie ČR se v první řadě začleňuje do vytváření preventivních aktivit na obecní - městské 

úrovni, dále se zřizují nové ochranné prvky např. zavedení dohledového video 

systému.[14] 

Za projekty, které mají vytvářet nápomoc prevenci proti kriminalitě zaměřené 

na děti, mládeţ a jiné ohroţené skupiny povaţujeme pořádání různých besed, školení 

ve školách nebo jiných shromaţďovacích prostorách, pořádání kurzů např. sebeobrany. 

Občané jsou zde seznamováni, jak a čím se můţou ochránit, jaké prostředky mají pouţít, 

jak by se v daných situacích měli zachovat a na koho se obrátit.[14] 

2.4 Prevence ve městech a obcích 

Prevence ve městech a obcích se provádí pomocí technických, organizačních 

a fyzických opatření, aby byla sníţená moţnost k provádění trestné činnosti. Probíhá snaha 
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o odstranění případného cíle, popřípadě o jeho zabezpečení, odradit pachatele od jeho 

úmyslu, sníţit uţitek z trestného činu pro pachatele, moţnost dopadení pachatele, snaha 

o minimalizování finanční škody, ale především ztrátu na ţivotech a poškození zdraví.[14] 

V dnešní době se stále více vyuţívá dohledových video systémů, které působí 

preventivně a zvyšují pocit bezpečí obyvatel na takto hlídaném prostředí. Občané daleko 

více a lépe vnímají účast Policie ČR a stráţníků na ochraně občanů a majetku za pomoci 

těchto dohledových video systémů, neţ kdyţ Policie ČR prováděla jen pochůzkovou 

činnost.[11,14] 

Kamerové body se nacházejí především v místech, kde je velká koncentrace osob, 

u významných kulturních památek, v parcích, v obytných zónách, u zájmových 

objektů - školy, pošty, úřady a jiné.[14] 

Dohledový video systém značně se podílí na vzniku bezpečné lokality, odrazuje 

případné pachatele od vykonání trestného činu nebo přestupku, umoţňuje zachycení 

nevhodného chování hned na začátku, umoţní okamţitý zásah a jeho dokumentaci.[14] 
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3 Dohledový video systém 

V této kapitole budou uvedené důleţité normy, právní předpisy. Dále bude 

uvedeno moţné vyuţití dohledového video systému, jeho části a jejich parametry. 

3.1 Právní předpisy a normy 

Klíčovou normou pro technické zabezpečení ochrany osob a majetku je norma 

ČSN EN 62676 - Dohledové video systémy pro pouţití v bezpečnostních aplikacích 

viz. Tabulka 1., která vstoupila v platnost 1. září 2014.  

Tabulka 1Části normy ČSN EN 62676[autor] 

Označení normy Název 

ČSN EN 62676 - 1 - 1 Dohledové video systémy pro pouţití v bezpečnostních aplikacích -  

Část 1-1: Systémové poţadavky - Obecně[1] 

ČSN EN 62676 - 1 - 2 Dohledové video systémy pro pouţití v bezpečnostních aplikacích - 

Část 1-2: Systémové poţadavky - Výkonové poţadavky na video 

přenos.[2] 

ČSN EN 62676 - 2 - 1 Dohledové video systémy pro pouţití v bezpečnostních aplikacích -  

Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné poţadavky[3] 

ČSN EN 62676 - 2 - 2 Dohledové video systémy pro pouţití v bezpečnostních aplikacích -  

Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné 

spolupráce IP systémů zaloţených na vyuţití HTTP a REST[4] 

ČSN EN 62676 - 2 - 3 Dohledové video systémy pro pouţití v bezpečnostních aplikacích - 

Část 2-3: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné 

spolupráce IP systémů zaloţené na síťových (web) sluţbách[5] 

ČSN EN 62676 - 3 Dohledové video systémy pro pouţití v bezpečnostních aplikacích -  

Část 3: Analogové a digitální video rozhraní[6] 

ČSN EN 62676 - 4 Dohledové video systémy pro pouţití v bezpečnostních aplikacích -  

Část 4: Pokyny pro aplikace[7] 

 

Nově od 25. květ na 2018 platí nařízení evropského parlamentu GDPR (General 

Data Protection Regulation) - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které nahrazuje 

směrnici 95/46/ES a zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3.2 Možnost použití dohledového video systému 

Dohledový video systém - VSS (Video Surveillance System) se pouţívá 

ke sledování hlídaného prostoru, budov za účelem neoprávněného vniknutí osob 
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a dopravních prostředků, sledování situace na pozemních komunikacích a okolí, 

pozorování různých předmětů, podchodů, k identifikaci osob, upozornění na vznik poţáru 

a sledování výrobních procesů. Jestliţe součástí nainstalovaného dohledového video 

systému je i vlastní záznamové zařízení, jedná se tedy o video systém se záznamem 

na datových nosičích, který se musí řídit legislativou. Pokud je videozáznam zobrazován 

pouze na monitorovacím zařízení, k výše zmíněnému zákonu tento akt 

nepodléhá.[12,13,14]. 

 Dohledový video systém je sestaven z kamer, přenosných cest, zařízení 

pro zpracování signálů a zařízení pro záznam videosignálu. Zpracovaný videosignál 

a záznam jsou vyvedeny do dohledového centra.[14] 

3.3 Kamery 

Kamera je základním a nejdůleţitějším nástrojem pro zhotovení dohledového 

video systému. Kamery pořizují obraz sledovaného prostoru a ten pak posílají 

do dohledového centra. Kamery lze rozdělit podle konstrukce kamery, snímání obrazu, 

vyhotovení obrazu.[38] 

Kamera je sestavená ze tří základních částí. Tyto tři části jsou: objektiv, 

fotocitlivý prvek a elektronická část. Obrazová scéna vzniká na základě spolupráce 

objektivu se clonou a s ovládacími prvky pro zoom.[18] 

Objektiv 

V objektivu dochází k promítnutí pořízené scény ve formě zmenšeného obrazu 

na plochu fotocitlivého prvku, vzniklý obraz musí být bez negativních a rušivých 

elementů. Objektiv je sestaven ze stavebních částí, především z několika čoček, které jsou 

uspořádány v optické ose - jsou opticky vycentrované. Individuální části objektivu během 

zoomování nebo ostření se pohybují. Při výběru kamery se musí zohlednit parametry 

objektivu, především světelnost, clona, ohnisková vzdálenost, hloubková ostrost 

a uchycení objektivu.[18] 

- Světelnost - určuje mnoţství světla, které je zařízení schopno zpracovat 

z dopadajícího světla, směřovat ho do tvořeného obrazu ve fotocitlivém prvku.[18] 
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- Ohnisková vzdálenost - je schopna ovlivnit úhel a šířku záběru. Platí čím kratší 

ohnisková vzdálenost, tím vzniká větší úhel záběru. Jedná se o pomyslnou vzdálenost, 

která se nachází za objektivem a měřenou od optického středu objektivu. Některé objektivy 

mají schopnost ohniskovou vzdálenost plynule měnit pomocí transfokátoru. Díky této 

moţnosti můţeme objektivy rozdělit s elektronicky řízenou změnou ohniska (pohyb 

objektivu je způsoben motorkem), s proměnným ohniskem (manuální pohyb objektivu) 

a s pevným ohniskem.[18] 

 

 Hloubka ostrosti - není stanovená přesně hranice mezi neostrým a ostrým 

objektem. Hloubku ostrosti ovlivňuje clona, ohnisková vzdálenost objektivu, vzdálenost 

snímaného předmětu a rozsah plochy fotocitlivého prvku.[16,18] 

 

 Clona - je mechanické zařízení, koriguje procházející mnoţství světla objektivem 

a tím určuje mnoţství světla vnikajícího na fotocitlivý prvek. Clonové číslo je vytvořeno 

poměrem ohniskové vzdálenosti a průměrem clony vstupního otvoru. Clony lze rozdělit 

podle způsobu ovládání na objektivy s manuálním nastavením clony, s automatickou 

clonou a s pevnou clonou.[16,18] 

 

 Uchycení objektivu - pouţívají se dva typy - C, CS, se stejnými závity. Typy 

se od sebe liší na základě vzdálenosti roviny zadní čočky od ploch fotocitlivého prvku.[18] 

Fotocitlivý prvek 

Fotocitlivý prvek nám určuje, jaká bude následná kvalita výsledného snímku. 

Existuje několik druhů, které se liší principem snímání, technologií výroby nebo snímacími 

vlastnostmi.[18] 

 DPS senzory - v současné době patří mezi poskytovatele nejkvalitnějších obrazů. 

Vyuţívá Multi - sample Technology (technika multisnímání). Jednotlivý bod je nezávisle 

snímán vícekrát pro 1 snímek, okamţiky snímání určuje obrazový systém.[18] 
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 Senzory CMOS - jsou konstrukčně náročné,ale levnější neţ technologie CCD. 

Tyto senzory se méně zahřívají a mají menší spotřebu elektrického proudu. CMOS mají 

moţnost zainteresovat do sebe specializované čipy např. ke kompresi obrazu. Jejich 

předností je digitalizace obrazu, která probíhá v kaţdé fotocitlivé buňce zvlášť - obraz 

je pak přečten celý naráz.[18] 

 

 CCD senzor - je citlivý na světlo, skládá z vysokého počtu snímacích buněk, 

které jsou pravidelně uspořádány. Senzor vyuţívá fotoelektrického jevu. Funkčnost CCD 

senzoru sedá rozdělit do fází: přípravná, expozice obrazu, snímání obrazu. Pak také 

se CCD snímače dají rozdělit podle způsobu získání náboje na prokládaný CCD snímač, 

progresivní CCD snímač a CCD s plošným skenem.[18] 

 

 Super CCD senzor - jeho konstrukce je stejná jako u CCD snímače. Liší 

se osmiúhelnikovým tvarem fotocitlivých buněk. Tím se podaří získat lepší pokrytí plochy, 

nárůstu rozlišení.[18] 

 

Rozdělení kamer podle konstrukce 

 Kompaktní - tato kamera je v zatěsněném provedení s drţákem a objektivem. 

Parametry těchto kamer jsou neměnné, proto je velmi důleţité při výběru zohlednit způsob 

pouţití prostředí a zváţit moţnost namontování IR přísvitu na vyuţití v noci.[38] 

 

 Standardní - kamera má ve většině případů tělo krabicového tvaru. Objektiv této 

kamery není součástí. Objektiv je zvolen aţ na základě charakteru prostředí, ve kterém 

bude kamera namontována. Konfigurační spínače, napájecí konektor, konektory pro přenos 

videosignálu, alarmové vstupy a výstupy jsou umístěny na zadní straně kamery. 

Aby mohly být kamery nainstalovány venku, musí být opatřeny vyhřívaným krytem, 

bez něho jsou vhodné jen do vnitřního prostředí.[38] 

 

 Otočné -kamery jsou univerzálními kamerami na trhu v oblasti kamerových 

systémů. S pomocí softwaru a ovládací klávesnice můţeme pootáčet s kamerou aţ o 360° 
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a vyuţití zoomu, který můţe být aţ 36 násobný. Moţnosti těchto kamer takové, 

ţe při jejich pouţití nám umoţní sníţení počtu kamer. Otočné kamery mohou být určeny, 

jak pro vnitřní, tak i pro vnější prostředí.[38] 

 Stropní- neboli dome kamery jsou uloţeny v kopulovitém krytu a jsou tedy 

určeny pro instalaci na stěnu nebo strop. Kryty jsou buď normální konstrukce, 

nebo zesílené konstrukce odolné vůči různým útokům.Příkladem je stropní kamera 

viz. Obrázek 1.[38] 

 

Obrázek 1 Stropní kamera[37] 

 

 Deskové - jsou určené především pro zamontování do různých zařízení. 

Jsou malých rozměrů, proto jsou ideální pro skrytou montáţ - přístrojů, nábytku. Tímto 

zapracováním nenarušují vzhled střeţeného prostoru. Často se vyuţívají v průmyslu, plní 

funkci kontroly výrobních procesů.[38] 

 

 Skryté - tyto kamery jsou takové miniaturní velikosti, které mohou být 

zabudovány např. do pera, brýlí, dveřního kukátka nebo do pohybových detektorů 

(viz. Obrázek 2).[38] 

 

Obrázek 2 Skrytá kamera[43] 
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 Bezdrátové -jsou vyuţívané na místech, kde nejsou vhodné podmínky 

pro zavedení kabeláţe nebo mobilní systémy. Pouţitá IP technologie k přenosu za vyuţití 

veřejné sítě wifi o frekvenci 2,4GHz. Nevýhodou je omezený dosah a moţnost narušení 

signálu. Kamery, které mají vbudovaný wifi přenos bez nedostatečné přímé viditelnosti 

dosahuje jen na několik desítek metrů. K pouţití na větší trasy je nutné pořízení 

přenosového zařízení s dostatečnou anténou.[38] 

 

Rozdělení podle snímání obrazu 

 Barevné kamery - vlastní niţší světelnou citlivost, při nevhodných světelných 

podmínkách je obraz horší. Barevný obraz je pro nás výhodnější kvůli snadnější a rychlejší 

orientaci.[38] 

 

 Černobílé kamery - vlastní větší světelnou citlivost v porovnání s barevnými 

kamerami. Proto černobílé kamery jsou vhodné do prostorů, kde jsou špatné světelné 

podmínky.[38] 

 

 Kombinované kamery - vyuţívají jak černobílého a barevného snímání. 

Při normálních světelných podmínkách je kamera zaplá v barevném reţimu 

a při změně - sníţení intenzity světelných podmínek pod určitou hladinu se funkce přepne 

do černobílého snímání.[38] 

 

Rozdělení kamer podle vyhotovení - zpracování obrazu 

 Analogové- jsou to kamery, které jsou ve variantě barevné a černobílé. Fungují 

na prokládaném snímkování a stále jsou nejpouţívanější v nejrůznějších aplikacích. 

Nejrůznější citlivosti dosáhnou pomocí různých snímacích čipů. Kamery vyuţívají snímací 

čipy o rozměrech 1/3",2/3" a 1/2". Rozlišení je, však omezeno formáty PAL - velikost 

snímku je maximální při704 x 576 obrazových bodech.[20,38] 
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 Digitální kamery - mají moţnost sledování objektu přes datovou síť, coţ nám 

umoţňuje mít objekt neustále pod dohledem. Kamerové senzory snímají obraz, 

ten pak je převeden do digitální podoby. Poté přes web server máme moţnost kameru 

zapojit do sítě. V nynější době je moţné pomocí speciálních kamerových web serverů 

připojit standardní analogové kamery.[20,38] 

3.4 Přenosové cesty video signálu 

Videosignál můţe být přenášen pomocí optických vláken, bezdrátového 

videosignálu, symetrické vedení a koaxiální vedení. Při rozhodování o volbě vhodného 

způsobu se musí brát zřetel na vzdálenost, počet kamer, okolní podmínky (vlhko, prach) 

a ekonomické hledisko.[15] 

 

 Koaxiální vedení - je nejčastěji vyuţíváno. Umoţňuje vést ovládací signál 

a videosignál jedním kabelem. Dosah je umoţněn jen na několik stovek metrů. Čím větší 

vzdálenost tím dochází ke zhoršení rozlišovací schopnosti systému na základě útlumu 

při přenosu po kabelu. Tento útlum lze zlepšit pomocí korekčního zesilovače videosignálu, 

ale tím se ztrácí moţnost vyuţití kabelu pro vedení, jak řídícího signálu a videosignálu 

současně. Lze vést jen videosignál, tím pádem pro ovládání kamerové jednotky musí být 

vybudovaná nová cesta.[15] 

 

 Symetrické vedení -umoţňuje přenos signálu aţ do vzdálenosti 10 kilometrů. 

Také se označuje pojmem ,,kroucený pár" -jedná se o dvojici vodičů telekomunikačního 

kabelu. Kaţdý zdroj i přijímač videosignálu vyţaduje svou přenosovou jednotku. 

Je vhodné pro analogové i digitální IP systémy.[15] 

 

 Bezdrátový přenos -se vyuţívá především, kdy není moţno vyuţít kabelového 

přenosu. Umoţňuje nám přenos aţ na desítky kilometrů za podmínek přímé viditelnosti. 

Tento přenos je vhodný, jak pro analogové tak i pro digitální IP systémy. Bezdrátový 

přenos se vyuţívá na frekvenčních pásmech o kmitočtech 2,4 GHz a 10 GHz. 

Jsou to pásma pro více uţivatelů. Frekvenční pásmo s 10 GHz kmitočty lepší směrové 

účinky. Při práci na blízkém kmitočtu riziko rušení je minimální. Niţší pouţívané pásmo 
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2,4 GHz vyuţívá se pro cestu dat s rozprostřeným spektrem, coţ umoţňuje zvýšení rizika 

rušení přenosu. Směrové účinky nízkých kmitočtů jsou menší a tím vzniká náchylnost 

k rušení.[15] 

 

 Optické vlákno - vedoucí kabel je tvořen z jemných skleněných vláken, 

které vlastní vysokou optickou propustnost a fungují jako vlnové vodiče světelných 

paprsků. Při přenosu dochází k velmi malým ztrátám a nedochází skoro k ţádným 

el. interferencím. Vhodné pro pouţití na větší vzdálenost (víc jak 50 km). Výhodou 

je schopnost přenášet mnoho signálů najednou.[15] 

3.5 Zpracování videosignálu 

Mezi zařízení pro zpracování signálu patří hlavně monitory a potom také 

kvadrantové selektory, děliče obrazu, videodetektory, multiplexery a kamerové přepínače, 

ale ty jsou uţ méně vyuţívané. Jsou to zařízení, která umoţňují zpracovat přijatý signál 

a po té jsou schopny tento signál převést do obrazové podoby.[15] 

 

 Kvadrantový selektor, děliče obrazu - jsou zařízení, která jsou schopná zobrazit 

na jednom monitoru více obrazů z kamer. Vyuţívá se zobrazení 2, 4, 8 obrazů, tyto obrazy 

nejsou však v reálném čase. Obrazy je moţno jednotlivě přepínat mezi sebou. Zařízení 

nám umoţňuje vkládání textů, data, času, ale také mohou být zabudovány poplachové 

vstupy.[15] 

 

 Multiplexery - jsou schopny provést realizaci multikamerových systémů 

aţ s dokonalým záznamem. Mohou být zabudovány 4 -16 vstupů pro videosignál. 

Multiplexerje spojen s videorekordérem s delší dobou záznamu a svou činnost provádí, 

jak při přehrávání, tak i při záznamu. Záznam se uchovává po snímcích - od kaţdé kamery 

s jejím kódem v sekvenci. Umoţňuje dvojnásobné zvětšení - lepší prohlédnutí detailů, 

elektronickou paměť obrazů. Tyto zařízení můţeme nalézt ve dvou variantách - simplex 

a duplex. Simplex obsahuje jeden modul paměti. Duplex obsahuje 2 moduly obrazové 

paměti a je schopný provádět přes jeden modul záznam na videorekordér a druhý slouţí 
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k operativní činnosti obsluhy v ţivém modu. Multiplexery pracují s digitálním 

zpracováním a tudíţ, je zachována plná kvalita rozlišení snímků.[15] 

 

 Monitory - jsou zařízení, které umoţňují zobrazovat videosignál z kamery 

na obrazovce jako přímý přenos nebo ze záznamového zařízení. V současné době 

se instalují plazmové a LCD (Liquid Crystal Display) monitory. Tyto monitory mají 

moţnost vlastnit dostatečně velkou úhlopříčku, která umoţňuje sledování více obrazů 

z kamerových bodů. Mezi jejich další plusy patří niţší náročnost na energii, ale především 

rozlišovací schopnost.[15] 

 

Obrázek 3 LCD monitor PX220WE[31] 

 Kamerové přepínače - jsou vyuţívány pro jeden monitor, aby byl schopen 

zobrazovat obraz z více kamer, ale nesoučasně. Přepínání mezi kamerami můţe být 

nastaveno automaticky podle určité časové sekvence, nebo můţe probíhat manuální 

činností. Automatické přepínání nám umoţňuje přepnout hned, kdyţ zaznamená nějakou 

reakcí z prostředí.[15] 

 

 Videodetektor - slouţí k zaznamenání narušeného hlídaného prostoru pomocí 

porovnání obrazu zorného pole bez jakékoliv aktivity a při narušení pohybem. Kamery 

mají videosenzory, které vytváří v zorném poli aktivní plochu. Tyto pole nám umoţňují 

porovnání obrazů mezi sebou. V případě zjištění pohybu, vyvolá určitou činnost zařízení 

např. relé, zapnutí záznamu. K omezení nechtěných hlášení jsou vybaveny dalšími 

funkcemi např.: minimální velikost, počet narušení, maskování.[15] 
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3.6 Záznam obrazu 

Zařízení pro záznam videosignálů slouţí k ukládání kamerových záznamů. 

Jsou tedy přímou součástí kamerových systémů. Dříve se k ukládání záznamu pouţívaly 

videorekordéry s dlouhou dobou záznamu, nebo videotiskárny. V současné době 

se pouţívá klasický počítač s vhodným softwarovým vybavením nebo vyuţívá spíše jiné 

dva druhy: digitální záznamová zařízení DVR a síťová záznamová zařízení NVR.[15,29] 

 Záznam pomocí počítače- záznam je ukládán přímo na disk pomocí 

počítačových karet. Objekt lze sledovat na dálku při zavedení vhodného webového 

rozhraní nebo softwaru.[15,29] 

 

 Síťové záznamové zařízení- NVR (Network Video Recorder) zaznamenávají 

z IP kamerových systémů digitální obraz a ten je potom ukládán na pevný disk. Tyto disky 

jsou ve většině případů umístěny v jiné místnosti, neţ kde probíhá monitoring. Disky v jiné 

místnosti musí být připojeny na počítačovou síť a můţeme ho pak vnímat jako externí 

datové úloţiště. Komunikace s kamerami je zajištěná pomocí TCP/IP adres. NVR 

jsou vyráběny ve standardních nastaveních pro 4, 8, 16, 32, 48, 64 IP kamer.[15,29] 

 

 Digitální záznamové zařízení - DVR (Digital Video Recorder) slouţí k ukládání 

záznamu analogového obrazu vzniklého dohledovým video systémem. Je schopno vnést 

časovou osu do obrazu. Záznamové zařízení tohoto typu je prozatím nejrozšířenější, 

ale v současné době se začaly vyuţívat " hybridní rekordéry". Hybridní rekordéry 

jsou záznamová zařízení, která jsou schopná zaznamenat záznam, jak z analogových 

tak i z IP kamer. Záznamy se ukládají na klasický pevný disk od počítače. Kapacitu 

lze rozšířit pomocí dalších disků. DVR je schopno současně zaznamenat obraz z více 

kamerových bodů. Základní záznamové zařízení je určeno pro 4, 8 a 16 kamer. Přivětším 

počtu kamer se spíše vyuţívá DVR hybridní.[15,29] 

3.7 Dohledové poplachové a přijímací centrum 

Dohledové centrum je místo, které je určené především pro sledování aktuálního 

obrazu z místa sledovaného kamerou. Místnost, ve které je umístěno dohledové centrum, 

by měla umoţnit i případné rozšíření sledování kamerových bodů, tj. přidání monitorů 
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pro snadné sledování hlídaného prostoru. Monitoring provádí především stráţník, 

anebo civilní osoba, která pak zjištěnou událost musí nahlásit pověřené 

osobě - např. stráţníkovi.[14] 

Pověřená monitorovací osoba, musí projít náročným školením a výcvikem. 

Tato osoba by měla být psychicky dostatečně odolná vůči stresu, měla by být schopná 

předvídat, znát dění ve své monitorovací oblasti - chystané akce, první pohyby chodců 

na autobus, poslední příjezdy autobusů, největší problémová místa. Příkladem takového 

dohledového centra je viz. Obrázek 4.[14] 

 

Obrázek 4 Dohledové poplachové a přijímací centrum[39] 
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4 Popis lokality 

Tato kapitola se zabývá popisem vybrané obce Stará Bělá a vytyčení 

nejvýznamnějších míst v ní. Stará Bělá je jedním z 23 obvodů statutárního města Ostravy. 

Nachází se mezi Proskovicemi, Výškovicemi, Dubinou, Hrabůvkou a Novou Bělou. 

4.1 Popis lokality 

 Celková rozloha obce Stará Bělá se rozpíná na 13,94 km
2
 na kopcovitém terénu 

(viz. Obrázek 5). Bydlí zde 4 080 obyvatel v rodinných domech, které jsou cca ze dvou 

třetin rozmístěny podél hlavních či větších ulic. Naopak některé domy se nachází 

v odlehlých částech, které přiléhají k polím či lesu (Bělský les, Palesek) a pohyb lidí 

je tu řídký. Nachází se tu i zahrádkářské kolonie, které především v zimním období lákají 

k páchání různé kriminální činnosti. Dále se v obci nacházejí budovy - objekty různého 

zaměření: soukromé firmy, dílny, školky, základní škola, pošta, zdravotní středisko, 

ordinace lékařů i mimo zdravotní středisko, dům pro seniory, kostely - Katolické 

a Husitské církve, hřbitov, koupaliště, památníky - obětem 2. světové války 

a T. G. Masaryka, restaurační zařízení, dětské hřiště, budova s knihovnou, veřejnými 

sluţbami a hasičská stanice dobrovolných hasičů. [44] 

Obydlenou část obec jsem rozdělila do čtyř částí - dolní konec, horní konec, střed 

obce a nová část (viz. Obrázek 5). 
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Obrázek 5 Rozčlenění obce[autor] 

Dolní konec jsem vytyčila na hranicích s Proskovicemi na cestě Staroveská, 

Polankou nad Odrou pozemní komunikace na Lukách a Výškovicemi ulice Proskovická 

a Střední části na ulici Mitrovická na kterou je kolmá ulice Hlásná. Na území dolního 

konce se nachází především rodinné domy, z nichţ některé přiléhají k lesu, ve kterém 
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se nachází objekt "Myslivna", který slouţí nárazově k pořádání Starobělských zvěřinových 

hodů a k pořádání různých soukromých oslav (svatby, narozeniny). Je to objekt, který není 

trvale obydlen nebo provozován jako restaurační zařízení. Dále je zde školka, menší 

hospůdka U Lípy, Starobělská pekárna, hasičská stanice dobrovolných hasičů, malý 

obchod s potravinami, pila, autodílna, pneuservis, restaurační zařízení U Matěje, ordinace 

praktického lékaře, soukromí zemědělci a soukromý Starobělský pivovar. 

Horní konec jsem vytyčila s hranicí obcí Nová Bělá na ulici Mitrovická a středem 

obce od ulice Gragárková. na horním konci se nachází rodinné domy, menší soukromé 

firmy, drobní zemědělci. 

Střed obce je vytyčený ulicí Hlásnou, Gregárkovou, Kališní a hranicí 

s Výškovicemi na ulici Blanická Ve středu obce se nachází základní škola, školka, obecní 

úřad, kostely, kulturní dům, obchod, zdravotní středisko, knihovna, různé soukromé firmy, 

domov pro seniory, restaurační zařízení, budova určená pro sportovní účely, hřbitov, 

koupaliště, dětské hřiště, zahrádkářské kolonie, firma Agro zabývající se rostlinnou 

výrobou.V areálu bývalého JZD kromě Agra se nachází další menší firmy různého 

zaměření. Je zde i firma obchodující se stlačenými plyny, sběrný dvůr a garáţe kamionové 

dopravy. V blízkosti křiţovatky Junácké a Mitrovické ulice se nachází Sokolovna, obecní 

úřad, obecní budova s veřejnými sluţbami, knihovna, klub seniorů, místnost pro policejní 

hlídku, kadeřnictví. Po dlouhém vyjednávání byl v roce 2015 na této křiţovatce vybudován 

kruhový objezd, který je významným pilířem k zabezpečení pohybu automobilů i chodců 

v této oblasti. 

Nová část je ohraničená ulicemi Kališní, Junáckou, Podhájí, Vaňková, Studeňská. 

V nové části obce (starousedlíci hovoří o kolonii) se nachází i nová vilová čtvrť 

s výstavními domy a menší starší rodinné domy, soukromé firmy, ordinace očního lékaře, 

malá Hospůdka Jarys. Novější část této části obce je vybudována a rozšířena k Bělskému 

lesu, kde se nachází poutní místo tzv. Starobělské Lurdy - Studánka Matky Boţí 

s vyvěrajícím pramenem. Do nedávné minulosti zde byla umístěna i léčebna dlouhodobě 

nemocných - Rekonvalescent, která jev dnešní době zrušena. V současné době jsou 

v tomto objektu vybudovány bytové jednotky. Bělský les je z jedné strany příjemným 

místem ke strávení volných chvil za krásného počasí, ale současně je známo, ţe se zde 
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zdrţují a tráví čas různé party, nebo bezdomovci, coţ přináší příleţitost pro páchání trestné 

činnosti. 

4.2 Statistika trestných činů a přestupků 

Výčet trestných činů a přestupků jsou získány přímo od PČR a městské policie 

Ostrava. PČR mi poskytla údaje od policejního obvodu Ostrava - Zábřeh, pod kterou obec 

Stará Bělá spadá, protoţe je nejmenší statickou jednotkou oblasti působnosti obvodního 

oddělení. Poskytnuté údaje o přestupcích viz. Příloha č. 1. Dále poskytla PČR údaje 

viz. Tabulka 2. 

V tabulce viz. Tabulka 3 jsou více rozepsané trestné činy. Na základě podkladů 

viz. Tabulka 3 byl zhotoven graf 1. Z tohoto grafu můţeme vyčíst, ţe páchání trestných 

činů má klesající tendenci. Značný pokles vidíme především u krádeţích prostých, 

majetkových činů a obecnou kriminalitou. 

Graf 1Trestná činnost [autor] 
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Tabulka 2 Rozpis trestných činů řešenou PČR[autor, 40] 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

Násilné činy 145 123 98 92 104 

Mravnostní činy 11 9 11 5 11 

Krádeţe vloupáním 384 352 165 134 119 

Krádeţe prosté 974 826 580 544 503 

Majetkové činy 1483 1328 894 836 762 

Ostatní kriminalita 97 195 105 102 80 

Obecná kriminalita 1736 1655 1108 1035 957 

Zbývající kriminalita 173 165 167 127 126 

Hospodářské činy 119 96 92 87 99 

Celková kriminalita 2028 4749 3220 2962 2761 

Tabulka 3 Detailnější rozpis trestných činů řešenou PČR[autor, 40] 

Trestné činy 2013 2014 2015 2016 2017 

Znásilnění 2 3 3 3 4 

Fyzické útoky 76 67 50 68 80 

Loupeţe 38 26 26 21 12 

Krádeţe motorových 

vozidel, jízdních kol 
115 144 68 85 55 

Násilné činy-loupeţe, 

ublíţení na zdraví,... 
145 123 98 92 104 

Mravnostní činy- 11 9 11 5 11 

Krádeţe vloupáním 384 352 165 134 119 

Krádeţe prosté (kapesní, 

věcí z aut a jiné,...) 
974 826  580  544 503 

Poškození cizí věci 99 116 117 110 86 

Ostatní činy - výtrţnictví, 

sprejerství,... 
197 195 105 102 80 

Dopravní nehody 31 34 33 39 38 

 

Městská policie Ostrava sdělila počet spáchaných přestupků na území 

Ostrava - Stará Bělá, která řešila při pochůzkové činnosti nebo na podkladě telefonického 

oznámení. Nejvíce přestupků bylo spácháno proti zákonu č. 361/2000Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích v platném znění, proti zákonu č. 200/1990Sb. o přestupcích 

v platném znění (V dnešní době uţ není platný, nahradil ho nový zákon č.250/2016 Sb. 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění, který nabyl účinnost 

1.7.2017). Dále řešili činnost proti zákonu č. 246/1992 Sb. Zákon České národní rady 

na ochranu zvířat proti týrání v platném znění, z. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
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některých dalších zákonů, z.č. 251/2016 o některých přestupcích v platném znění 

a z. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

(V současnosti uţ je nahrazen zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek v platném znění). Mnoţství přestupků řešených Městskou policií 

Ostrava (dále MPO) viz. Graf 2 a Tabulka 4.  

 

Graf 2Přestupky řešené MPO[autor] 

 

Tabulka 4 Přestupky řešené MPO[autor] 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

Zákon č. 361/2000 141 105 87 195 96 

Zákon č. 246/1992 2 7 12 8 8 

Zákon č. 379/2005 9 10 2 5 2 

Zákon č. 200/1990 63 27 22 7 2 

Zákon č. 185/2001 - - 1 - 5 

Zákon č. 251/2016 - - 1 - 3 
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5 Popis současného stavu 

V obecném popisu budou uvedeny prvky ochrany, které by měly působit 

preventivně proti spáchání přestupků nebo trestných činů. V další podkapitole 

,, Pocit bezpečnosti v obci" bude, jak na obyvatele obce působí obec, jaké mají obyvatelé 

nebo návštěvníci zkušenosti. Dále budou vedená místa s výskytem kriminality. 

5.1 Obecný popis 

V nynější době technická ochrana obce probíhá formou upozorňovacích dvou 

měřičů aktuální rychlosti. Vybrané pozemní komunikace jsou opatřeny osvětlenými 

přechody, zpomalovacími pruhy, případně retardéry. Některé obecní a soukromé objekty 

jsou zabezpečeny pomocí PZTS, které jsou vyvedeny na dohledové poplachové a přijímací 

centrum u městské policie.  

Vedení obce v posledních letech začalo více spolupracovat s městskou policií. 

Díky jejich spolupráci tak začaly být častěji organizovány besedy o problematice 

bezpečnosti. 

V obci také zde funguje pochůzková činnosti městské policie, která do obce 

do roku 2016 zde dojíţděla z města. Od roku 2016 zde stráţníci získali zázemí, 

ve kterém se mohou vyskytovat v dobu, kdyţ zrovna neprovádějí pochůzkovou činnost.  

Jejich pochůzková činnost je po celé obci. V ranních hodinách se pohybují 

u přechodů poblíţ základní školy, kde dbají především na přednost a hlavně bezpečnost 

chodců při přecházení na druhou stranu cesty od autobusové zastávky, ze které je zvýšený 

počet chodců - především dětí. Poté se mohou vydat směrem na místní hřbitov, především 

v období svátků. Dalším místem časté kontroly je prostranství okolí zdravotního střediska 

a obchodů. Dále provádějí kontroly na parkovištích, jestli dodrţují řidiči vymezenou dobu 

stání. 

V obci se nachází kruhový objezd, který byl vytvořen v roce 2014, který měl 

umoţnit jednoduchost pohybu přes křiţovatku a zpomalit řidiče na hlavní cestě. Kruhový 

objezd trochu pomohl zbrzdit rychlost aut v obci přes křiţovatku, ale stále jsou řidiči, 

kteří si neuvědomují, ţe jedou přes kruhový objezd (především z vjezdu a výjezdu, 

kdy jsou v jedné přímce).  



 

26 

 

I přes pochůzkovou činnost stráţníků stále dochází k dopravním přestupkům - 

především zvýšené rychlosti dopravních prostředků v obci, nehodám, krádeţím z aut 

zaparkovaných na parkovištích. 

Mezi místa v obci, kde je občas zaznamenáno páchání drobné trestné činnosti, 

patří místní hřbitov, který je oplocen nízkým plotem. Vchod na hřbitov je zajištěn 

2 branami a 3 brankami, které se mimo otevírací dobu zamykají. Pro zvýšení bezpečnosti 

v zimním období byl hřbitov vybaven novým osvětlením. Plot je nízký ţelezný. V nové 

části hřbitova, která je v odlehlé části, se tak občas i po uzavírací době schází mládeţ. 

5.2 Pocit bezpečnosti v obci 

K zjištění pocitu bezpečí v obci a jeho zvýšení byl sestaven dotazník 

(viz. Příloha č. 2). Dotazník slouţí k získávání informací od občanů, případně návštěvníků 

obce k průzkumu veřejného mínění. Můţe být zpracován papírovou a elektronickou 

formou, zaměřený na určitou skupinu osob nebo pro náhodný výběr osob pohybující 

se v dané oblasti.  

Pro potřeby k vytvoření diplomové práce jsem vyuţila papírovou formu 

dotazníku, se kterým jsem se pohybovala ve středu obce. Místa dotazovaných osob byla 

u zdravotního střediska, kostela, mateřské školky, základní školy a obchodu.  

Dotazník byl vyplňován náhodnými osobami, které byly ochotné spolupracovat. 

(Především byly ochotné spolupracovat ţeny.) na dotazník odpovídali především občané 

se stálým bydlištěm v obci, pak dojíţdějící do práce, jiný pravidelný výskyt 

v obci - doprava děti do místní školy a školky. 

Platných dotazníků bylo 100 ks, z něhoţ ho vyplnilo 45 muţů a 55 ţen. 

Respondenti mohli označit více odpovědi. Respondenti byli především ve věkové kategorií 

21 - 40 let (viz. Obrázek 6 Věková kategorie). Na otázku 3 - ,,Působí na Vás obec 

bezpečně?" občané odpovídali především ano a spíše ano (viz. Příloha č. 3) Grafické 

vyhodnocení na jednotlivé otázky viz. Příloha č. 3. 
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Obrázek 6 Věková kategorie[autor] 

 

Dotazník jsem vyhodnotila podle dvou oblastí, kterých se týkaly otázky: 

A) pocitu bezpečí 

B) pocitu zvýšení ochrany pomocí kamerového systému (dohledového video 

systému) na určitých místech - místní hřbitov, kruhový objezd, u zdravotního střediska 

a obchodu.  

První oblast týkající se pocitu bezpečí jsem vyhodnotila: Občané se cítí v obci 

bezpečně.  

Druhovou oblast: Zavedení kamerového systému (dohledového video systému) 

by tazatelé vnímali ještě jako další prostředek pro zvýšení svého pocitu bezpečí a ochrany. 

V dotazníku byl vymezen prostor, který byl určen k vypsání míst, 

které by vnímali jako případná místa s moţným ohroţením vůči osobě bez ohledu 

na příčinu. Mezi odpověďmi bylo zmíněno špatné osvětlení v bočních ulicích - nefunkční, 
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husté keře nebo stromy v parčíku, parkoviště, kruhový objezd - špatně zbudován, 

je problém jiţ u větších osobních automobilů s vjíţděním a vyjíţděním z kruhového 

objezdu zmenší boční ulice (Je třeba celý kruhový objezd projet, protoţe nelze vjet 

na kruhový objezd a okamţitě vyjet na prvním výjezdu). Problematická je i křiţovatka 

na dolním konci u hospody ,,U Matěje". Dále tázaní uvedli, ţe by přivítali častější 

pochůzky stráţníků ve večerních hodinách, kolem restauračních zařízení a při konání 

větších akcí v obci,kdy se vyskytují více osoby v podnapilém stavu. Také se zmínili 

o nedodrţování zákazu vjezdu na zemědělské letiště, které se v nynější době nepouţívá, 

ale vede přes něj cyklostezka. Je známo, ţe i přes zákaz vjezdu tudy projíţdí automobily 

a střetávají se podezřelé osoby. Podezřelé osoby jsou vídány i u památníku 

Obětem 2. Světové války. Občané také zaregistrovali větší počet vyskytujících se osob 

bez domova na zastávkách a v lesích. 

I přes názor, ţe obec působí bezpečně, vnímají občané dostatečné riziko, ţe můţe 

být veden nějaký útok proti jejich nebo jiné osobě, pak také mohou být okradeni, 

vykradeni, nebo mohou mít poškozený majetek ať uţ soukromý nebo firemní. 

5.3 Místa s výskytem kriminality a jejího páchání 

Do obce vede několik cest, cyklostezek a pěších komunikací. Hlavní tahy slouţí 

kromě místní dopravy tak i pro průjezd obcí. Z tohoto pohledu hrozí častější dopravní 

nehody. Příčiny mohou být různé, například nedání přednosti jízdy na kruhovém objezdu, 

nedodrţení rychlosti a jiné.  

Mezi ohroţená místa na veřejném prostranství patří hřbitov s parkovištěm, dětské 

hřiště, park a parkoviště u zdravotního střediska, mateřských školek, ale také samotné pěší 

komunikace, cyklostezky a zastávky hromadné autobusové dopravy. Objekty, které mohou 

být postihnuty kromě obytných a rodinných domů, mohou být domy s firmami, základní 

škola, školky, zdravotní středisko, kulturní dům, pošta, kostel, restaurace, sportovní 

centrum, obecní úřad. Ohroţeny jsou také zahrádkářské kolonie, kde někteří mají také 

malé chatičky a přístřešky na nářadí. Dále jsou ohroţeny také inţenýrské sítě 

- plynovody,vodovodní a kanalizační řády, elektrické vedení a rozhlasová vedení. Moţná 

ohroţení ohroţených oblastí jsou rozepsány viz. Tabulka 5.  
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Tabulka 5 Ohroţené oblasti a jejich moţná ohroţení[autor] 

Ohroţené 

oblasti 

Objekty Moţná ohroţení 

Objekty k 

bydlení 

1. Rodinné stavby Krádeţe věcí z dopravních 

prostředků 

Krádeţe dopravních prostředků 

2. Zahrádkářské kolonie Krádeţe vloupáním do obydlí 

3. Dům s pečovatelskou 

sluţbou 

Ohroţení ţivota a zdraví 

Objekty k 

podnikání 

4.  Obchody Krádeţe vloupáním do objektu 

Vloupání do pokladen 

Krádeţe mezi zaměstnanci 

Kapesní krádeţe 

Ohroţení ţivota a zdraví 

5.  Sportovní kluby 

6.  Restaurace 

7.  Sídla firem 

8.  Výrobny, dílny 

Objekty obce 9.  Obecní úřad Odcizení finanční hotovosti 

Odcizení dokumentů z obecního 

úřadu 

10. Pobočka pošty Ohroţení ţivota a zdraví 

Veřejná 

prostranství 

11.  Hřbitov Vandalismus:sprejerství, 

výtrţnictví  12.  Památníky 

13.  Park, les Poškození majetku obce 

14. Parkoviště Rušení veřejného pořádku 

15.  Zastávky hromadné 

dopravy 

Ohroţení ţivota a zdraví 

Inţenýrské sítě 16. Vodovody Úmyslné poškození 

17. Kanalizace Poruchy a havárie vedení 

18. Plynovod   

19. Elektrické sítě   

20. Sdělovací sítě - internet   

21. Místní rozhlas   

22. Veřejné osvětlení   

Objekty 

občanského 

vybavení 

23.  Mateřské školy Ohroţení ţivota a zdraví 

Poškození cizí věci 

Odcizení finanční hotovosti 

Krádeţe vloupáním do objektu 

Krádeţe vnitřního vybavení 

objektů 

  

 

 

 

 

 

 

  

24.  Základní škola 

25.  Kostel sv. Ja 

na Nepomuckého 

26.  Kostel církve 

československé husitské 

27.  Kulturní dům 

28.  Knihovna 

29.  Hasičská stanice 

dobrovolných hasičů 

30.  Stanice městské policie 

31.  Zdravotní středisko 
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Některá ohroţená místa jsou vyznačená na obrázcích: Obrázek 7 Některá 

ohroţená místa středu obce 1, Obrázek 8 Některá ohroţená místa středu obce 2, Obrázek 9 

Některá ohroţená místa na dolním konci obce. Obrázky zobrazují místa potencionální 

kriminality ve středu obce a na dolním konci obce. Mezi označenými místy viz. Obrázek 7 

můţeme najít třeba pobočku České pošty, hřbitov, základní školu, zahradkářské kolonie, 

kostel sv. Jana Nepomuckého. 

 

 

Obrázek 7 Některá ohroţená místa středu obce 1[autor] 
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 Viz. Obrázek 8 jsou vyznačeny: obecní úřad, knihovna, památník, kruhový 

objezd, který občané vnímají jako riziko kvůli jeho způsobu vystavění. 

 

 

Obrázek 8 Některá ohroţená místa středu obce 2[autor] 
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Na dalším obrázku (Obrázek 9) jsou vyznačená místa (viz. Tabulka 5), která se 

nacházejí na dolním konci obec. Například je zde Starobělský pivovar, hospoda 

,,U Matěje" a jiné. 

 

 

Obrázek 9 Některá ohroţená místa na dolním konci obce[autor] 

Vytypovaná místa jsou určená na základě vyplněných dotazníků, charakteristiky 

lokality podle městské policie Ostrava, obecných znalostí, zkušeností v obci ať uţ 

hlášených na PČR nebo ne, vlastních zkušeností. 
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6 Posuzování rizik 

Tato kapitola se zaměřuje na hodnocení a identifikací individuálních rizik, 

která souvisí s bezpečností v obci. Účelem bezpečnostních analýz rizik je klasifikace 

nejzávaţnějších rizik. 

6.1 FTA - Fault tree analysis FTA (strom poruch) 

Jedná se o graficko - statickou metodu, která odhaluje pravděpodobnosti 

vrcholových událostí, kdy selţe celý systém. Na jejímţ základě jsme schopni navrhnout 

opatření pro odvrácení nebezpečí. Probíhá formou zpětného rozboru jednotlivých 

událostí - příčin, které vedou směrem k vrcholové události.[33] 

 

 

Obrázek 10 Moţné způsoby narušení bezpečnosti v obci [autor] 
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6.2 Analýza selhání a jejich dopadů 

Tato analýza pochází z anglického překladu Failure Model and Effect Analysis 

(FMEA). Základem analýzy je rozbor způsobu selhání a následných důsledků a tím zjištění 

příčin a moţných dopadů na základě strukturovaně a systematicky vedených selhání. 

Analýza je určena pro kontrolu prvků systému a určuje jednotlivé poruchy. Základem 

je vzorec R = P  ∙ N ∙ H, který určuje číselné vyjádření míry rizika jako součin jednotných 

parametrů viz. Tabulka 6.[33]   

R = P ∙ N ∙ H      (1) 

R – Výsledná míra rizika  

P – Pravděpodobnost vzniku rizika  

N – Závaţnost následků  

H – Odhalitelnost rizika  

Tabulka 6 Jednotlivé parametry metody FMEA[33] 

 

Pravděpodobnost vzniku 

rizika (P) 
Závaţnost následků (N) Odhalitelnost rizika (H) 

1 
náhodná, velice 

nepravděpodobná hrozba 
malá škoda na majetku 

riziko odhalitelné v době 

jeho spáchání 

2 
spíše nepravděpodobná 

hrozba 
větší škoda na majetku 

snadno odhalitelné riziko 

během pár minut 

3 
Pravděpodobná - reálná 

hrozba 
vyšší škoda na majetku 

odhalitelné riziko do 

jednoho dne 

4 
velmi pravděpodobný 

vznik rizika 
vysoká škoda na majetku 

nesnadno odhalitelné 

riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba velmi vysoká škoda na majetku neodhalitelné riziko 

 

Na základě zjištěných číselných výsledků míry rizika Ra porovnání s hodnotami 

viz. Tabulka 7 se zjistí výsledná míra R. 

Tabulka 7 Výsledné míry rizika R[33] 

0 - 3  bezvýznamné riziko 

4 - 10 akceptovatelné riziko 

11 - 50 mírné riziko 

51 - 100  neţádoucí riziko 

101 - 125  nepřijatelné riziko 
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V tabulce viz. Příloha č. 4 jsou přiřazeny individuální parametry P, N a H 

dle Tabulka 6 a vypočítané výsledky rizika R na základě jiţ zmíněné rovnice (1). 

Zjištěné hodnoty byly uspořádaný od největšího po nejmenší. Dalším krokem 

byly zjištěny kumulativní četnosti R, relativní kumulativní četnosti R [%]. na podkladě 

zjištěných hodnot a Paretova principu 80/20, který vychází z podstaty, ţe 80% následků 

je způsobeno 20% příčin. Rizika, která jsou zařazená do limitu relativní kumulativní 

četnosti 80%, jsou závaţná a je potřeba je minimalizovat (Příloha č.4 - jsou vyznačená 

červeně). Grafické zobrazení metody FMEA pomocí Paretova diagramu a Lorenzovy 

křivky je viz. Graf 3. 

Mezi vyznačenými riziky jsou: přepadení, odcizení majetku z bytů, domů, úřadů, 

firem, dopravní nehody, vloupání, zničení cizí věci, jednání pod vlivem omamných látek, 

odcizení majetku z dílen, znásilnění, odcizení majetku ze zdravotního střediska, odcizení 

majetků z garáţí, kůlen, krádeţe motorových vozidel, sexuální obtěţování, odcizení 

majetku z restauračních zařízení, odcizení, poškození majetku ze hřbitova. 

Krádeţe sběrného materiálu se zde nenachází, z toho důvodu, ţe ve sběrném 

dvoře se nenachází například výkup ţeleza a barevných kovů, ale především například 

odpad ze zahrad, domovního odpadu (nábytek, staré nefunkční spotřebiče).



 

 

 

Graf 3Výsledek metody FMEA - Paretova analýza s Lorenzovou křivkou pro rizika[autor] 
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6.3 Metoda CARVER 

Analytická metoda CARVER vznikla pod americkou vládou, byla vytvořená 

za účelem hodnocení cílů za války ve Vietnamu. V dnešní době je stále více vyuţívána 

v bezpečnostní praxi. V této metodě se vyuţívá šesti faktorů - důleţitost, přístupnost, 

rozpoznatelnost, zranitelnost, vliv na obyvatelstvo a obnovitelnost. Vyuţívá 

se pro hodnocení identifikovaných rizik, jak strukturálních tak i procesních.[33] 

Kaţdý jednotlivý faktor je ohodnocen na bodové stupnici od 1 do 5, 

kdy z pohledu případného útočníka nejvíce ţádoucí 5 a 1 nejméně ţádoucí.[33] 

 Výsledná míra rizika je dána součtem jednotlivých kritérií podle vzorce (2). 

R = C +A +R + V +E + R    (2) 

C – Criticality (Kritičnost) 

Cíl je kritický, pokud jeho poškození nebo zničení bude mít velký dopad na celý 

systém. Pouţitá klasifikace viz. Tabulka 8. 

A – Accessibility (Přístupnost) 

 Tento faktor vyjadřuje jednoduchost s jakou je moţné určitý cíl napadnout. 

Cíl bude přístupný, jestli je moţné na cíl přímo či nepřímo zaútočit. Pouţitá klasifikace 

viz. Tabulka 9. 

R – Recuperability (Obnovitelnost)  

 Faktor Obnovitelnosti, vyjadřující čas potřebný k obnově, oprav nebo nahrazení 

poškozeného či zničeného cíle. Obnovitelnost závisí na dostupnosti náhradních dílů, které 

můţou být ovlivněny mimo jiné i stářím jednotlivých komponentů. Pouţitá klasifikace 

viz. Tabulka 10. 

V – Vulnerability (Zranitelnost) 

 Vyjadřuje míru, jak velkého úsilí musí být pro dosaţení daného cíle vzhledem 

k pouţitým, dostupným znalostem a prostředkům vynaloţeno. Cíl je zranitelný, jestli má 

útočník síly, prostředky a znalosti k úspěšnému útoku. Pouţitá klasifikace viz. Tabulka 11. 
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E – Effect on the overall mission (Vliv na obyvatelstvo) 

Útok na určitý cíl můţe mít významný dopad i mimo tento cíl, například: 

ekonomický, společenský, vojenský apod. Pouţitá klasifikace viz. Tabulka12. 

R – Recognizability (Rozpoznatelnost) 

Faktor stanovuje do jaké míry lze cíl rozeznat od ostatních objektů. Pouţitá 

klasifikace viz. Tabulka 13. 

Tabulka 8 Definice a klasifikace kritéria kritičnosti metody CARVER[autor] 

Přístupnost  Kritérium Klasifikace 

Velmi nízká Objekty menšího významu, velký vliv na systém 1 

Nízká Restaurace, obchody, vetší vliv na systém 2 

Střední Rodinné domy, byty, firmy, střední vliv na systém 3 

Vysoká Objekty obecní a občanského vybavení, malý vliv na systém 4 

Velmi vysoká Inţenýrské sítě, velmi malý vliv na systém 5 

Tabulka 9 Definice a klasifikace kritéria přístupnosti metody CARVER[autor] 

Přístupnost  Kritérium Klasifikace 

Velmi nízká Velmi vysoká 1 

Nízká Vysoká 2 

Střední Střední 3 

Vysoká Snadná 4 

Velmi vysoká Velmi snadná 5 

Tabulka 10 Definice a klasifikace kritéria obnovitelnosti metody CARVER[autor] 

Obnovitelnost Kritérium Klasifikace 

Velmi nízká Do půl dne 1 

Nízká Do dvou dní 2 

Střední Do týdne 3 

Vysoká Do měsíce 4 

Velmi vysoká Více jak měsíc 5 

Tabulka 11 Definice a klasifikace kritéria zranitelnost metody CARVER[autor] 

Zranitelnost Kritérium Klasifikace 

Velmi nízká Velmi vysoké nasazení s min. účinkem 1 

Nízká Vysoké nasazení s min. účinkem 2 

Střední Střední nasazení se středním účinkem 3 

Vysoká Nízké nasazení s vysokým účinkem 4 

Velmi vysoká Velmi nízké nasazení s max. účinkem 5 

 



 

39 

 

Tabulka 12 Definice a klasifikace kritéria vlivu na občany metody CARVER[autor] 

Vliv na občany Kritérium Klasifikace 

Velmi nízká Nezaznamenatelný 1 

Nízká Bez zájmu 2 

Střední Obava 3 

Vysoká Strach 4 

Velmi vysoká Panika 5 

Tabulka 13 Definice a klasifikace kritéria rozpoznatelnosti metody CARVER[autor] 

Rozpoznatelnosti Kritérium Klasifikace 

Velmi nízká Min. počet klíčových prvků při velmi vysokém úsilí 1 

Nízká Nízký počet klíčových prvků při vysokém úsilí 2 

Střední Střední počet klíčových prvků při středním úsilí 3 

Vysoká Vysoký počet klíčových prvků při nízkém úsilí 4 

Velmi vysoká Maximální počet klíčových prvků při minimálním úsilí 5 

 

Analýza CARVER byla pouţitá jako druhá metoda pro hodnocení rizik. Pomocí 

této metody jsem mohla ověřit výše vypracovanou metodu FMEA. V obou metodách 

se pracovalo se stejnými riziky. Identifikovaná rizika byla obodována pomocí bodové 

stupnice 1-5 viz. Tabulka 8, Tabulka 9, Tabulka 10, Tabulka 11, Tabulka 12, Tabulka 13. 

Poté byla vytvořena matice CARVER pro rizika (Příloha č. 5 a Příloha č. 6), 

ve které je vyjádřená výsledná míra rizika. Výsledek z této analýzy byl podroben Paretově 

analýze s vyuţitím principu 80/20. Výsledek Paretovy analýzy nám vytvoří sloupcový graf 

s Lorenzovou křivkou (pro procesní a strukturální rizika) tak, jak je vidět viz. Graf 4. 

Mezi tyto rizika patří ublíţení na zdraví, dopravní nehody, přepadení, znásilnění, krádeţe 

jízdních kol, sexuální obtěţování, vandalismus, krádeţe motorových vozidel, odcizení, 

poškození majetku ze hřbitova, vloupání do motorových vozidel, jednání pod vlivem 

omamných látek, kapesní krádeţe, zničení cizí věci, odcizení majetků z garáţí, 

kůlen, odcizení majetku z dílen a odcizení majetku ze škol a školek.



 

 

 

Graf 4 Výsledek metody CARVER - Paretova analýza s Lorenzovou křivkou pro rizika[autor] 
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6.4 Vyhodnocení rizik 

Díky analýzy stromu rizik byly konstatovány moţná rizika, která by mohla vést 

k narušení pocitu bezpečnosti a bezpečnosti vůči majetku v obci a obyvatel. Konstatovaná 

rizika slouţila jako podklad pro provedení metody FMEA, CARVER. Metoda FMEA 

a CARVER byly ověřeny prostřednictvím Paretova diagramu a Lorenzovy křivky. 

Při zhodnocení metod mezi sebou (viz. Tabulka 14) jsem zjistila, ţe z posuzovaných rizik 

se shodly na deseti rizicích. Těmito riziky jsou: přepadení, znásilnění, sexuální obtěţování, 

zničení cizí věci, jednání pod vlivem omamných látek, dopravní nehody, krádeţe 

motorových vozidel, odcizení majetku z garáţí, kůlen, odcizení majetku z dílen, 

a odcizení, poškození majetku ze hřbitova. 

Tabulka 14 Zhodnocení posuzovaných rizik mezi metodami[autor] 

Ident. riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

FMEA + 

Paretova 

analýza 
 

x x x x x x 
     

x x 
 

x x 
 

x X x 
 

x 

CARVER + 

Paretova 

analýza 

x x x x x x x x x x 
 

x x 
  

x x x 
  

x 
  

Vyhodnocení  
x x x x x x 

     
x 

  
x x 

   
x 
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7 Projekt návrhu zavedení VSS 

Tato kapitola se bude zabývat návrhem na zavedení dohledového video systému 

(VSS) ve vybraných lokalitách obce na základě výsledku hodnocení rizik a označených 

míst občany, kde cítí případnou hrozbu, a konzultace se starostou obce Stará Bělá. 

Dohledový video systém bude navrhován po konzultaci se starostou obce a také VSS 

po vyuţití nastudovaných informací z přednášek od firmy ABBAS,a.s. Ostrava, zvláště 

jsem vyuţila jejich prezentace z poslední konference. 

7.1 Rozmístění kamerových bodů 

Účelem tohoto návrhu je rozmístění kamerových bodů, aby mohly pokrýt některá 

místa, ve kterých by mohly vzniknout rizika na základě výsledků provedení hodnocení 

rizik a na některé podněty starosty obce. Sledované oblasti na podněty starosty obce 

můţeme rozdělit na objekty občanského vybavení, objekty k bydlení, objekty obecního 

úřadu, veřejná prostranství. Z vyhodnocených rizik ke zjištění a moţné rychlé reakce 

při přepadení, znásilnění, sexuální obtěţování, zničení cizí věci, jednání pod vlivem 

omamných látek, při dopravních nehodách, krádeţí motorových vozidel, odcizeni, 

poškození věcí na hřbitově. 

Rozmístění kamerových bodů v obci viz. Obrázek 11. Rozmístění jednotlivých 

kamerových bodů se sledovanou oblastí po obci na dolním konci viz. Tabulka 15 

a ve střední části obce viz. Tabulka 16. Na obrázku viz. Obrázek 12, Obrázek 13 jsou 

zobrazeny kamerové body, které by byly umístěné na dolním konci obce a na obrázku viz. 

Obrázek 14, Obrázek 15, Obrázek 16 ve středu obce. Jednotlivé sledované oblasti 

kamerových bodů viz. Příloha č. 7 (sledované oblasti jsou pořízené z 2 metrů od země).  
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Obrázek 11 Rozmístění kamerových bodů v obci[autor] 

Tabulka 15 Rozmístění kamerových bodů a jejich sledovaná oblast na dolním konci 

obce[autor] 

Kamera č. 1  na ulici Starecká - křiţovatka Mitrovická, Starecká, na Lukách, Proskovická 

Kamera č. 2  na ulici Mitrovická - restaurace ,,U Lípy" a mateřské školky 

Tabulka 16 Rozmístění kamerových bodů a jejich sledovaná oblast ve střední části 

obce[autor] 

Kamera 

č. 3 

 na ulici Mitrovická - kruhový objezd Kamera 

č. 7 

park - základní škola 

Kamera 

č. 4 

 na ulici Junácká - kruhový objezd Kamera 

č. 8 

hřbitov - parkoviště 1, nová část 

Kamera 

č. 5 

obchod Hruška - parkoviště, kulturní 

dům, zdravotní středisko 
Kamera 

č. 9 

hřbitov - parkoviště 2, stará část 1 

Kamera 

č. 6 

mateřská školka, dům pro seniory Kamera 

č. 10 

hřbitov - stará část 2, Agro, 

sběrný dvůr 

Kamera č. 1 na dolním konci je navrţená tak, aby instalace byla provedena 

na sloupě veřejného osvětlení ve 4 m od země. Kamera č. 1 instalovaná na dolním konci 

na ulici Starecká (viz. Obrázek 12) umoţňuje především sledování prostoru na křiţovatce, 

prostor autobusové zastávky u křiţovatky a hospody ,,U Matěje". Můţeme zde tedy spatřit 

dopravní nehody, osoby jednající pod vlivem omamných látek, obtěţování osob, 

přepadení, zničení cizí věci. 

1 2 

3 

4 

5 
6 

7 8  9 

10 
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 Kamerový bod s maximálním zorným polem  

 Kamerový bod se sledovanou oblastí  

Obrázek 12 Rozmístění kamerových bodů a jejich sledovaná oblast na dolním konci v obci 

křiţovatka[autor] 

Kamera č. 2 umoţňuje sledování prostoru u mateřské školky a u restaurace 

,, U Lípy". Je navrţená tak, aby instalace byla provedena na sloupě veřejného osvětlení 

ve 4 m od země. Ve sledovaném prostoru se pohybují ve větším počtu děti 

v rozmezí 3 - 7 let s rodiči, nebo hosté restaurace, kteří mohou jednat pod vlivem 

omamných látek, narušovat noční klid, mohou se dopouštět vandalismu, obtěţování jiné 

osoby, ničení cizího majetku např. poškození aut u restaurace, autobusové zastávky, která 

je hned také u restaurace. Dále pozorovatel obrazu můţe zaznamenat opuštění samotného 

dítěte ze školky nebo z jejího hřiště.  
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 Kamerový bod s maximálním zorným polem  

 Kamerový bod se sledovanou oblastí  

Obrázek 13Rozmístění kamerových bodů a jejich sledovaná oblast na dolním konci v obci u mateřské 

školky a u restaurace ,,U Lípy"[autor] 

Ve střední části obce budou kamery rozmístěné u kruhového objezdu, na budově 

obchodu Hruška, v parku, u mateřské školky a okolí hřbitova. 

 Na kruhovém objezdu budou instalovány kamery č. 3 a č. 4 (viz. Obrázek 14). 

Tyto kamery u kruhového objezdu budou instalované na sloupech veřejného osvětlení 

ve 4 metrech od země. Sledované oblasti u kruhového objezdu jsou zaměřené na dopravní 

prostředky, pohyb chodců, především dětí a seniorů, protoţe je v blízkosti knihovna, 

u které se nachází také autobusová zastávka, sportovní klub, který je zaměřený především 

na děti, mládeţ a seniory, popřípadě na osoby pod vlivem omamných látek, které vychází 

z restaurace - moţný vstup na pozemní komunikaci příčinou dopravní nehody, nedání 

přednosti v jízdě na kruhovém objezdu. 

1 
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 Kamerový bod s maximálním zorným polem  

 Kamerový bod se sledovanou oblastí  

Obrázek 14 Rozmístění kamerových bodů a jejich sledovaná oblast ve středu obce -kruhový 

objezd[autor] 

Další kamera ve středu obce je navrţená na budově obchodu Hruška ve výšce 

4 metry od země. Zde se nachází kamera č. 5 (viz. Obrázek 15). Sledovaná oblast kamery 

je zaměřená na pohyb kolem zdravotního střediska, na parkoviště, kulturní dům a obchod. 

Největší pohyb je zde v ranních a odpoledních hodinách dětí, protoţe v blízkosti se nachází 

mateřská školka a základní škola, zdravotní středisko a kulturní dům, ve kterém probíhají 

zájmové krouţky pro děti. Z tohoto důvodu hrozí větší šance vniknutí dítěte na pozemní 

komunikaci a tím způsobení dopravní nehody. Na parkovišti hrozí odcizení dopravního 

prostředku, případně vykradení. Můţou se zde pohybovat osoby pod vlivem omamných 

látek, které se zde mohou objevit z restauračního zařízení, které se nachází v kulturním 

domě. Osoby i jednotlivci, kteří se zde pohybují, mohou někoho začít sexuálně obtěţovat, 

mohou způsobovat ničení cizí věci. Dále zde v této oblasti hrozí přepadení především 

seniorů, protoţe se v budově zdravotního střediska  nachází i pobočka České pošty. 

Kamera č. 6 (viz. Obrázek 15) sleduje oblast před školkou a domem pro seniory, 

jak z důvodu bezpečnosti dětí - při přecházení cesty po přechodu, tak i seniorů, kteří se zde 

přes den často pohybují, protoţe před budovou mají umístěné lavičky. Operátor sledující 

4 

 

3 
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hlídanou oblast by byl schopný zajistit pomoc osobě se zdravotními obtíţemi, popřípadě 

zaregistrovat dítě, které uteklo z mateřské školky. 

V parku je umístěná kamera č. 7 (viz. Obrázek 15), která je umístěná na veřejném 

osvětlení ve 4 metrech od země. V této sledované oblasti jsou stromy, keře, rybníček. 

V takovéto oblasti hrozí, ţe pachatel trestného činu můţe být skrytý mezi keři nebo si oběť 

můţe zatáhnout do nich. Můţe zde dojít ke znásilnění, k sexuálnímu obtěţování, spadnutí 

osoby do rybníčku a jeho utonutí. Tato kamera umoţňuje i sledování dění kolem základní 

školy. 

 

 Kamerový bod s maximálním zorným polem  

 Kamerový bod se sledovanou oblastí  

Obrázek 15 Rozmístění kamerových bodů a jejich sledovaná oblast ve středu obce - na obchodu, 

u školky a v parku[autor] 

5 

6 

7 
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Ve středu obce je ještě jedna oblast s rozmístěnými kamerovými body, 

a to je místní hřbitov a parkoviště u něj (viz. Obrázek 16). Zde je navrţena kamera č. 8 

instalovaná na nově vystavěný sloup veřejného osvětlení ve výšce 4 metrů od země. Tato 

kamera sleduje oblast parkoviště 1 a novou část hřbitova. Další navrţená kamera č. 9 

je také instalovaná na sloupě veřejného osvětlení ve výšce 4 metrů od země. Operátor 

z této kamery sleduje prostor parkoviště 2 a starou část hřbitova 1. Kamera č. 10 

je umístěná na osvětlení hřbitova ve výšce 4 metrů od země. Tato kamera sleduje 

starou část hřbitova 2, areál Agra a sběrný dvůr. Kamery sledují parkoviště, kde můţe dojít 

k odcizení motorových vozidel, nebo k jejich poškození, či vykradení, hranici hřbitova a 

chodníky kolem. Kamery umoţňují sledování případného pachatele, jak leze přes hřbitovní 

plot, jak ničí majetek, krade věci z pomníků nebo okrádá osoby, které se nacházejí 

na hřbitově. Kamera sledující oblast Agra a sběrného dvora, můţe zaznamenat 

neoprávněné vniknutí do tohoto areálu. 

 

 Kamerový bod s maximálním zorným polem  

 Kamerový bod se sledovanou oblastí  

Obrázek 16Rozmístění kamerových bodů a jejich sledovaná oblast ve středu obce - hřbitov[autor] 

8 

9 

10 
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7.2 Výběr komponentů pro návrh dohledového video systému 

Při zavádění VSS je potřeba vybrat vhodný typ zařízení a jejího příslušenství. 

Rozhodla jsem se pro návrh zavedení digitální IP systému pomocí drátové a wifi sítě 

v obci. Dále budou vybrané komponenty definovány.  

7.2.1 Kamery 

Pro návrh VSS navrhuji venkovní IP kameru PTBK10XH400 (viz. Obrázek 17). 

Má rozlišovací schopnost 4 MPx a 10x optický zoom. Kameru lze dálkově otáčet - PAN 

180°. Kamera má proměnou ohniskovou vzdálenost 4,7-50 mm. Obraz po vyuţití zoomu je 

automaticky doostřován, navíc má moţnost ručního doostření. Videokomprese můţe být 

H.265 nebo H.264. Obraz kamery je 1920x1080 px, 2688x1522 px. Dále je vybavená 

funkcí tzv. hlídkou, tato funkce umoţňuje automatické projíţdění stanovených bodů a 

jejich přibliţování. Umoţňuje automatické přepínání reţimu DEN/NOC a dosvit IR LED 

aţ 30 m. Dohledová vzdálenost aţ 60 metrů. Vlastní funkci detekci pohybu v obraze 

a následně upozornit např. prostřednictvím emailu s fotografií. Síťový protokol je 

TCP / IP. Kamera umoţňuje úhel záběru -90° aţ + 90° a naklopení kamery -45° aţ + 25°. 

Potřebuje napájení DC12V / 2A.[25] 

 

Obrázek 17 IP kameru PTBK10XH400[25] 

Dále jsem pro návrh VSS zvolila kameru IP kameru iSetec INP8A30XC20. 

Obraz kamery je 2 MPx - 1920x1080px. Citlivost kamery je 0,01 Lux. Vlastní 30x optický 

zoom a také je vybaven stěračem na čočku. Zoomovaný obraz je automaticky doostřován, 

ale lze ho i ručně doostřit. Komprese H.264. Kamera má úhel záběru 360° při takovémto 

úhlu záběru je výhodou, ţe kamera nemá doraz - plynule se můţe neustále otáčet dokola. 

Dohledová vzdálenost 120 m. Máme moţnost kameru nastavit, aby automaticky projíţděla 
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předurčené body, současně nastavení úrovně přiblíţení a nastavení doby trvání na určité 

sledované oblasti. Dále je vybavená funkcí detekcí pohybu a zaslání emailem 

s fotografickým záznamem.[26] 

 

Obrázek 18 IP kameru iSetec INP8A30XC20 [26] 

7.2.2 Záznamové zařízení 

Pro záznam přenesený z kamer pouţiji IP recorder NVR Zoneway 6109F 9CH 

(Obrázek 19), který je určen pro 9 kamer. Je to digitální záznamové zařízení vhodné 

pro hard disk SATA HDD. Provádí kompresi obrazu H.264 v rozlišení 

1080P - 1920 × 1080 obrazových bodů. Umoţňuje trvalý záznam dle stanoveného plánu, 

záznam při pohybu, spuštění záznamu alarmových vstupů při jejich aktivaci (schopno 

vyvolat reakci na aktivaci - odeslat mail, nahrávat libovolnou kamerou). Rozlišení 

záznamu je pro 9 kanálů při 1080p - 25 fps/kameru, pro 9 kanálů při 5MPxp - maximálně 

15 fps/kameru. Moţnost dálkového ovládání z webového prohlíţeče.[28] 

 

Obrázek 19NVR Zoneway 6116F 16CH[28] 

7.2.3 Antény 

Při návrhu jsem vyuţila anténu parabolickou JRC - 29 EXTREM. Slouţí jako 

vysílač a přijímač pro bezdrátový přenos videosignálu. Je určená pro venkovní pouţití. 

Tato anténa je určená pro krátký přenos ve velmi náročných podmínkách, potom také 
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na střední, dlouhé vzdálenosti. Kovový límec antény zajišťuje menší rušení z okolí. 

Funguje na kmitočtovém pásmu 5,0 - 5,95 GHz, vyzařovací úhel činí 5,8°.[45] 

Dále jsem při návrhu vyuţila anténu Nanostation Nano Loco M5 obsahuje přímo 

POE napájení, funguje na frekvenčním rozsahu 4,9 - 5,9GHz, vestavěná 16 dBi duplexní 

anténa.[22] 

7.2.4 WIFI routher 

Videosignál se bude předávat dál pomoci wifi signálu, ke kterému je potřeba wifi 

routher. Jako za vhodný jsem vybrala TP-LINK Archer C60 AC 1350 Dual Band. Tvoří 

ho celkem 5 antén, pro 2,4 GHz jsou určeny 3 antény a pro 5 GHz 2 antény. Má jeden 

WAN vstup a 4 LAN vstupy.[23] 

7.2.5 PoE switch 

Toto zařízení se pouţívá pro komunikaci mezi kamerami a záznamovým 

zařízením NVR, k napájení dalších komponentů - například kamery s IR přisvícením. 

Do návrhu VSS bude pouţit Switch FS-S1016EP-2C (Obrázek 20). Na toto zařízení 

je moţno připojit 16 kamer.[30] 

 

Obrázek 20Switch FS-S1016EP - 2C[30] 

7.2.6 Monitor 

Pro zobrazení videosignálu jsem zvolila LCD monitorPX220WE - AHD, TVI, 

CVI, CVBS (Obrázek 21) o úhlopříčce 21,5 palců s led podsvícením, vysoká spolehlivost 

24/7, odezva pro plynulý pohyb je 5 ms. Tento monitor bude umístěn v dohledovém 

a poplachovém přijímacím centrum.[31] 
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Obrázek 21 LCD monitor PX220WE[31] 

7.2.7 Napájecí zdroj 

K napájení kamer a jiných potřebných prvků vyuţiji napájecí zdroj 

SONY SNCA - PS24/4E. maximální napájení tvoří 24 V a maximální proud 4 A. 

Jeho rozměry jsou 118 x 200 x 70 mm.[24] 

Náhradní napájecí zdroj je vhodný UPS Value 1500EILCD je 230 v AC, 

má informační LCD display, ochrana datových linek RJ11/RJ45. Slouţí při výpadku 

proudu k napájení celého dohledového video systému. Jeho pouţitelnost je časově 

omezena. Obsahuje 2 baterie o 8,5 Ah.[32] 

7.2.8 Ovládací pult 

Pro ovládání dohledového video systému jsem zvolila ovládací pult iSeetecI 

PPTZ - CTRL - 4D (Obrázek 22). Vhodné pro IP kamery, které mají podporu Onvif 2.4. 

Umoţňuje ovládání kamer do všech směrů a zoomu. Je schopný automatického 

vyhledávání kamer v nejbliţším okolí a přednastavení pozic.[27] 

 

Obrázek 22 Ovládací pult iSeetecI PPTZ - CTRL - 4D[27] 
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7.3 Dohledové a poplachové přijímací centrum 

Dohledové a poplachové přijímací centrum (dále jen DPPC) bude vybudované 

na obecním úřadě v obci. DPPC budou mít na starosti pověřené osoby, které budou 

zaměstnanci obecního úřadu - např. tajemník. Vhodná místnost pro DPPC je s pevnými 

uzamykatelnými dveřmi a bez oken, případně vhodně zabezpečená, aby byla 

minimalizovaná moţnost vstupu neoprávněné osoby. Na základě předchozího jednání 

se starostou obce jsem se rozhodla soustředit všechna data na obecní úřad s moţností 

dálkového přístupu datům městské policii. Systém umoţňuje jak přenos, tak kontrolu 

reálných snímků a také má moţnost záznamu jednotlivých kamer podle zákonem určitou 

dobu.  

7.4 Souhrn informací k návrhu 

IP kamery iSeetec INP8A30XC20 - 360° jsou navrţený v kamerových bodech 1, 

4, 7, 8, 9, 10. IP kamery PTBK10XH400 - 180° jsou navrţeny v kamerových bodech 2, 3, 

5, 6. Tyto kamery a jiné příslušné věci jsou napájeny z veřejného osvětlení. Kamery jsou 

bud opatřeny wifi routrem s anténou nebo propojené kabelem UTP CAT k některému wifi 

routru s anténou. 

Kamerové body 1,2,3,4,5,6,7 vlastní wifi routr s anténou - vysílač, které jsou 

směřovány na obecní úřad, který má anténu - přijímač a další prvky, které zpracovávají 

videosignál. Kamerové body 8, 9, 10 na hřbitově jsou nejdříve propojeny pomocí 

UTPCAT kabelu do wifi routru s anténou, a po té je videosignál přesměrován na obecní 

úřad, který pomocí antény příjme signál a zpracuje spolu s videosignálem z kamerových 

bodů 1,2,3,4,5,6 prvky k zobrazení na monitoru a pomocí také wifi sítě přenesen na stanici 

Městské policie Ostrava do poplachového a přijímacího centra (Tabulka 17).  

K ukládání videozáznamu je potřeba mít pevné nebo přenosné disky, paměťové 

karty. Vybrala jsem pevný disk Seagate Barra Cuda 4TB. Ke správnému fungování 

a zacházení s kamerovým systémem je potřeba určitého softwaru. 
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Tabulka 17 Síťové spojení[autor] 

1 cesta Křiţovatka - obecní úřad 

2 cesta Školka -obecní úřad 

3 cesta Hřbitov - obecní úřad 

4 cesta Obchod Hruška - obecní úřad  

5 cesta Kruhový objezd - obecní úřad 

6 cesta Obecní úřad - Městská policie 

 

Výčet potřebných prvků k zavedení dohledového video systému v obci Stará Bělá 

viz. Příloha č. 8, na základě této tabulky by VSS stál s DPH 366 311,79 Kč, 

ale bez započítání práce a bez zaškolení obsluhy.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo zpracovat bezpečnostní projekt návrhu a implementace 

dohledového video systému ve vybrané obci. 

Práci jsem si rozdělila na teoretickou a praktickou část a postupovala podle 

charakteristiky práce: popsat úroveň ochrany osob a majetku v obci, včetně průzkumu 

pocitu bezpečí občanů, analyzovat bezpečnostní rizika, navrhnout řešení formou 

dohledového video systému, návrh zpracovat formou bezpečnostního projektu. 

V teoretické části se práce zabývá základními právními předpisy a normami, 

ze kterých se vychází při projektování zabezpečení obce. Dále jsou zde uvedeny moţné 

kamerové systémy a jejich sloţení. 

V praktické části je tato práce projektem zaměřujícím se na navrţení kamerového 

systému v obci na vytyčených místech, která jsou nejvíce ohroţená. Pro návrh nových 

opatření k zvýšení pocitu bezpečí v obci byl zjištěn a popsán stávající stav zajišťování 

bezpečnosti. Pro posouzení nebezpečí z moţných trestných činů byly zjištěny příslušné 

statistické údaje týkající se kriminality v dané oblasti. K identifikaci rizik v obci spojených 

s bezpečností jsme vyuţila metodu FTA - analýza stromu poruch, na jehoţ základě byla 

provedena metoda FMEA, která byla dále ověřena pomocí Paretova diagramu a Lorenzovy 

křivky a metoda CARVER, která byla také ověřená pomocí Paretova diagramu 

a Lorenzovy křivky. Dále jsem pro zjištění vyuţila vědecký postup - dotazníkové šetření. 

Na základě uvedeného jsem dospěla, ţe v naší obci je kamerový systém potřebný. 

Zjištěnými riziky jsou přepadení, znásilnění, sexuální obtěţování, zničení cizí věci, jednání 

pod vlivem omamných látek, dopravní nehody, krádeţe motorových vozidel, odcizení 

majetků z garáţí, kůlen, z dílen, odcizení a poškození majetku ze hřbitova. 

V obci jsem navrhla 10 kamerových bodů na základě vybraných rizik ze závěru 

metod hodnocení rizik a z podnětů starosty obce. 

Dva kamerové body byly navrţené na dolním konci na křiţovatce, u mateřské 

školky a restauračního zařízení. Další kamerové body byly umístěny ve střední části 

obce - zaměřené na kruhový objezd, prostranství u zdravotního střediska, obchodu, 

mateřské školky, na hřbitov a parkoviště u něj. Navrţené kamerové body byly především 

umístěné na veřejném osvětlení a na budově. Přenosová cesta videosignálu byla 
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navrţena prostřednictvím wifi a síťového přenosu. Dohledový video systém je navrţen tak, 

aby byl schopný okamţité implementace. Můj návrh obsahuje v současné době současnou 

moderní techniku a technologie. 
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