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1 Úvod 

Člověk se už od pradávna snažil o přenos obrazu na dlouhé vzdálenosti v reálném 

čase. Teprve ke konci 19. století se mu to začalo dařit. S rozšiřováním průmyslu stoupal 

i zájem kontrolovat nepřístupná místa. S rostoucí kriminalitou stoupala i potřeba kontrolovat 

místa se zvýšenou kriminalitou. Z těchto důvodů je kamerový systém dnes již 

nepostradatelnou součástí práce většiny zaměstnanců bezpečnostních služeb, policie, 

záchranářů nebo hasičů. S postupným rozšiřováním kamerových systému se těchto 

technologií začínalo zneužívat, a proto dnes již existuje několik právních norem omezujících 

činnosti se zaznamenaným materiálem a omezující použití kamerových systémů v praxi.  

Jedním z míst, kde je přítomnost kamer nutná, je například mezinárodní letiště Leoše 

Janáčka v Ostravě. Dochází zde k shromažďování lidí, a proto zde hrozí zvýšený výskyt 

krádeží, ale i zločinů podstatně horších. 

1.1 Close Circuit Television 

CCTV je ve světě běžně používaná zkratka. Ne všude však znamená totéž. Například 

v Číně je to označení pro čínskou televizi (Chinese Central Television), avšak zbytek světa 

toto označení používá pro uzavřený televizní okruh (Close Circuit Television), tedy kamerový 

systém, jehož kamery předávají obrazové informace pouze omezenému počtu monitorů. 

Takovéto uzavřené systémy se hojně používají v bankách, továrnách, kasinech, letištích, 

ve vojenských zařízeních, obchodech i jinde, kde je potřeba dohlížet nad určitým územím. 

Poprvé bylo CCTV použito roku 1942 v Německu pro dohled nad odpalovacím zařízením 

prvních balistických raket V-2. Dále se začaly aplikovat do průmyslových procesu, které bylo 

nutné sledovat. [27] V roce 1969 se CCTV dostalo až do vesmíru, když pomohlo 

zdokumentovat cestu astronautů na povrch měsíce a zpět. 

Kvůli útokům teroristické skupiny IRA se v 70. a 80.  letech začalo ve Velké Británii 

experimentovat s CCTV na veřejných prostorách. Zprvu se jednalo pouze o vnitřní aplikace, 

později roku 1985 i vnější. Na začátku 90. let se městské centra začala monitorovat ve větším 

měřítku. Dnes je ve Velké Británii přes 4 000 000 kamer, což odpovídá asi jedné kameře 

na 14 lidí. Zde se kamery používají hlavně při  detekci osob, jako důkazy při soudních 

sporech nebo v prostorách metra, kde hrozí sražení zastavující vlakovou soupravou. Velká 

Británie je země, kde se stalo používání CCTV nejběžnější. 

V dnešní době se používají kamery také pro monitorování provozu na silnicích. 
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1.2 Historie kamer 

 

 
Obrázek 1 - Zachycení pohybu koně [30] 

 

První pokus zachytit pohyb jinak než jednou fotografií se uskutečnil roku 1873. O rok dříve 

dva milionáři uzavřeli sázku. Předmětem sázky se stala v té době velmi populární otázka, 

která zněla asi takto: „Existuje okamžik v průběhu sprintu koně, kdy se zvíře nedotýká ani 

jednou končetinou země?“ Na tuto otázku měl získat odpověď v té době slavný a uznávaný 

fotograf Eadweard Muybridge, který se proslavil fotografiemi divokého západu. Právě jemu 

se povedlo vyfotit siluetu koně, který se žádnou končetinou nedotýkal země. V té době byla 

právě silueta maximum. Muybridge ale dále experimentoval s fotografiemi pořízenými 

v krátkém časovém sledu za sebou. V roce 1874 byly všechny jeho pokusy přerušeny. 

Fotograf byl zatčen za vraždu milence své ženy. Avšak díky velkorysé podpoře výše 

zmiňovaného milionáře se v roce 1877 z vězení vrací poté, co byl jeho čin překvalifikován. 

Pokračoval tedy s experimentem a dostal se na hodnotu 40 snímků za vteřinu z 20 různých 

fotoaparátů a zachytil tak pohyb koně trvající 0,5 vteřin (viz. Obrázek 1).Když začal promítat 

tyto fotografie pomocí přístroje Zoopraxiscope (obr. 3) v roce 1879, už se dalo hovořit 

o počátcích filmu (Tato technika se v dnešní kinematografii stále používá. Například ve filmu 

The Matrix bylo takto dosaženo efektu, kdy hrdina levituje a kamera kolem něho krouží [20]). 

[16] V roce 1884 na druhé straně oceánu německý vědec Paul Nipkow sestrojil Nipkowův 
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kotouč (obr. 2), který dokázal rozložit obraz a byl později vylepšen a zdokonalen John Logie 

Baierem. [27] 

22.3. bratři Lumiérové poprvé veřejně promítali svépomocí natočený film, který byl 

natočen jimi sestaveným kinematografem (obr. 2). Jednalo se o vlak přijíždějící na nádraží 

trvající minutu, během které se vlak přiblížil, zastavil a lide do něj začali nastupovat. V dnešní 

době toto nikoho nezaujme, avšak v roce 1895 to byl „trhák“, u kterého někteří diváci trnuli 

hrůzou při představě, že by je promítaný vlak mohl přejet. [12] 

 

 
Obrázek 2 - Kinematograf (vlevo), Nipkowův kotouč (vpravo)  [28], [21] 

 

V roce 1906 využil ruský vědec Boris Rosing Nipkowův kotouč a katodovou trubici, 

která se později stala nedílnou součástí televizorů, pro první primitivní televizní systém. [15] 

John Logie Baierem později roku 1929 otevřel první televizní studio, kde Nipkowův 

kotouč tvořil část přímače i vysílače. [14] 

V roce 1931 byla vyrobena první elektronická kamera. Jednalo se o vynález 

amerického vědce Vladimira Zworikina, který v tomto vynálezu použil historicky první 

snímací elektronku (ikonoskop – obr. 3), kterou si posléze nechal patentovat. V 1935 bylo 

zahájeno první oficiální televizní vysílání 3x týdně v Německu. V té se používaly mechanické 

kamery, takže bylo třeba záznam předen natočit. Anglická BBC zahájila své vysílání o rok 

později. [21] 

Později se pro snímání obrazu začaly používat vidikonové trubice. Jejich nástupci, 

CCD a CMOS čipy, byly vynalezeny v 60. letech minulého století. Masově se však začaly 

používat až v 90. letech. Dnes tyto technologie nalezneme prakticky ve všech digitálních 
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fotoaparátech, mobilních telefonech a prakticky se v nevojenských aplikacích ani jiné senzory 

nepoužívají. [14] 

 
Obrázek 3 - Schéma ikonoskopu (vlevo), zoopraxiscope (vpravo) [31], [32] 

1.3 Letiště 

Letiště Leoše Janáčka v Ostravě - Mošnově je stále se rozvíjející organismus 

nacházející se jihozápadně od centra Ostravy, v severovýchodní části České republiky. Jedná 

se o mezinárodní letiště menších rozměrů s 300 000 cestujícími ročně (Ještě v roce 2000 

to bylo pouze  100 000 cestujících). Pravidelné linky tvoří lety do Prahy a Vídně, které létají 

denně. Zbytek tvoří lety chartrové. Největší provoz je  v době prázdnin, kdy lidé hojně létají 

na dovolené. V zimních měsících bývá provoz omezen pouze na pravidelné lety. Docela 

nepříjemným faktem je, že spojení z Ostravy na letiště je poněkud nezvládnuté. Minimálně 

pro ty, kteří se nechtějí dopravit na letiště vlastním vozem. Přes letní prázdniny je doprava 

zajištěna linkou městské hromadné dopravy města Ostravy s podporou dalšího autobusového 

spoje. V zimních měsících se už cestující může spolehnout jen na výše zmiňovaný spoj. 

Pokud se cestují rozhodne nepoužít hromadnou dopravu, je mu k dispozici taxi nebo půjčovna 

aut. Jinou variantou je cestovat vlakem a objednat si minibus do nedaleké Studénky. [26] 

Z hlediska bezpečnosti jsou zde nejrizikovější letní měsíce. Letiště je chráněno 

kamerových systémem a poplašným zařízením. Na území letiště se rovněž nachází stanice 

policie ČR a hasičského záchranného sboru. Hasiči jsou zde přítomni z důvodu požáru letiště 

nebo havárie letadla, policie dbá na dodržování zákonů. Jelikož se však jedná o malé letiště 

zatím se zde žádná katastrofa nestala. Možná i proto se může zdát, že letiště nevěnuje 
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bezpečnosti maximální možnou pozornost. Jako každé malé letiště se potýká s nedostatkem 

financí a je prakticky odkázáno na pomoc kraje, který se stal roku 2004 jeho vlastníkem. 

Když se podíváme dále do historie letiště, zjistíme, že první zmínky o letišti pocházejí 

z roku 1909, kdy zde bratři Žurovcové  prováděli své letecké pokusy. Jejich tehdejší snažení 

přerušila první světová válka. Wilhelm Žurovec později během války spolupracoval 

na výrobě prvního vrtulníku. [23] 

Dalšího využití se plocha, na které dnes letiště stojí, dočkala až na začátku 2. světové 

války, když tento prostor použila německá Luftwaffe pro stavbu polního letiště, jež mělo 

posloužit k útoku na Polsko. Ke konci války už letiště používalo české letectvo. Po válce byla 

půda vrácena původnímu majiteli a sloužila zemědělské činnosti. Socialistický režim poté 

letiště od roku 1956 používal k vojenským účelům. 16.10.1959 je pak datem, kdy se poprvé 

začalo letiště používat k civilním účelům. Létaly zde pravidelné vnitrostátní i nepravidelné 

zahraniční lety několika společností. [26] 

Dnes se letiště snaží rozšířit svou působnost. Na území letiště má své pobočky několik 

firem a letiště už dnes poskytuje široké spektrum služeb. Co se týče budoucnosti, tak ani zde 

letiště nezůstává v ničem pozadu. Očekává se další rozšíření služeb, lepší  možnost dopravy 

na letiště. Hovoří se dokonce o spojení s Ostravou metrem. Další vize s obchodním centrem 

uvádějí hotel a další objekty.  
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2 Teorie 

2.1 K čemu slouží kamery 

První a tou nejdůležitější funkcí kamerového systému na letišti je kontrola příchozích 

a odchozích osob. Tyto osoby mohou mít různé úmysly, od krádeže po bombový atentát. 

Vhodným umístěním kamer můžeme lehce monitorovat celý objekt a uložené záběry použít 

pro pozdější identifikaci nebo rekonstrukci. Kamery lze nastavit na identifikaci osob nebo jen 

na jednoduché monitorování pohybu, vše podle potřeby.  

Kamery jsou též využívány jako dozor nad zabezpečovacím a protipožárním 

systémem. Například pokud nám EPS vyhlásí poplach, můžeme kamerou zkontrolovat místo 

údajného požáru a dále postupovat podle požárního řádu nebo poplach vyhodnotit jako planý. 

Dalším použitím je jejich napojení na systém čipových karet, kdy při přiložení karty 

na čidlo u dveří je obsluha kamery informována o této skutečnosti a je jí zaslána podobizna 

osoby, vlastníka čipové karty, a na základě těchto informací obsluha přístup povolí nebo 

zamítne, popřípadě pomocí kamery zjistí, jestli je osoba sama nebo ne.  

V neposlední řadě slouží kamery k psychologickému zastrašení. Jak zaměstnanců, tak 

i útočníků. Člověk se pod dohledem kamer chová většinou jinak. Některé útočníky může 

kamerový systém dokonale zastrašit. Je dokázáno, že v Anglii po instalaci kamer došlo 

na monitorovaném území k výraznému snížení kriminality. Stejně tak ve školách se používá 

kamerových systémů na potlačení šikany. Z praxe však víme, že po instalaci kamer 

se většinou trestná činnost přesouvá mimo jejich dohled. [6] 

V normě ČSN EN 50132-7 se uvádějí přiměřené velikosti objektů na obrazovce pro 

různé požadavky na rozpoznání. Jedná se o: 

Identifikaci  

Cíl identifikace zaujímá 120% a více výšky monitoru. Je kladen důraz na rozpoznání 

detailů na objektu 

Rekognoskace 

Cíl rekognoskace zabírá alespoň 50% výšky obrazovky. Kladen je zde důraz 

na rozpoznání obrysů sledovaného objektu. 
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Detekce 

Cíl detekce se rozprostírá na minimálně 10% výšky obrazovky. Jde o pouhé zjištění 

přítomnosti objektu. 

Monitorování 

Cíl monitorování pokrývá ne méně než 5% výšky obrazovky. [6] 

 
Obrázek 4 - Záběr objektu. [6] 

 

2.2 Legislativa 

Co se legislativy týče, která se vztahuje ke kamerovým systémům, tedy hlavně oblast 

ochrany osobních dat, tak v dnešní době v České republice, členském státě Evropské unie, 

platí několik právních norem. V prvé řadě je to Dodatkový protokol k úmluvě č. 108, který 

byl českou republikou ratifikován 24. 9. 2003. Dále je to Směrnice evropského parlamentu 

a rady 95/46/ES ze dne 24. 10. 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v neposlední řadě i zákon č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů),  zákon č. 40/1964 Sb., 

Občanský zákoník a Ústavní zákon 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

Na základě těchto právních norem jsou vymezeny pojmy jako např. osobní údaj, 

citlivý údaj, zpracování osobních údajů, uschování osobních údajů, atd. Dále je zde popsán 

způsob nakládaní s osobními údaji jak na území české republiky, tak v rámci jiných států. 

Vždy je požadováno, aby ochrana osobních dat byla minimálně stejná. V rámci Zákona 

o ochraně osobních údajů je zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen UOOU), 

ke kterému se váže povinnost oznámit jakékoli zpracování osobních údajů. Toto oznámené 

neprovádí v našem konkrétním případě zpracovatel, který pouze kamerový systém 

nainstaloval, provádí jeho údržbu nebo zajišťuje jeho provoz, nýbrž správce (viz. §4 písm. 

j) zákon 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů). Podle §5 Zákona o ochraně osobních údajů 

musí správce sdělit UOOU i účel pořizování záznamu, kterým je v případě letiště jednoznačně 

ochrana osob a majetku.  



 10 

§11 Zákona o ochraně osobních údajů hovoří o povinnosti správce informovat osoby 

o tom, že jejich osobní údaje jsou shromažďovány. Dále musí specifikovat, za jakým účelem 

záznam pořizuje a komu mohou být údaje poskytnuty. V praxi se toto ošetřuje tabulí nebo 

symbolem, ze kterého je osobě zřejmé, že se dostává na území, kde dochází k shromažďování 

osobních údajů (§4 písm. f) zákon o ochraně osobních údajů).  

Ze zákonů vyplývá, že není možné nadměrně zasahovat do soukromí sledovaných 

osob. §12 zákona č. 40/1964 Sb. a §10 zákona o ochraně osobních údajů říká, že není možné 

osoby zaznamenávat ani pouze sledovat tak, aby utrpěly újmu na svých právech, popřípadě 

na důstojnosti a nesmí být v rozporu s jejich oprávněnými zájmy. V praxi to znamená 

směrovat kamery tak, aby nenarušovaly soukromí osob, popřípadě u pohyblivých systému 

omezit pohyb nebo jinak maskovat choulostivá místa. Dalším řešením je neumisťovat kamery 

do míst jako například sprchy, toalety, umývárny, šatny. Podle rozhodnutí soudu ze dne 

26.7.2005 čj. CJ04964/05UOOU, kdy žalobce, vlastník domu, umístil do společných 

místností kamerový systém, aby předešel krádežím a napadáním, ke kterým v domě 

docházelo, jako správce tento systém oznámil na UOOU a na nástěnku umístil vývěsku 

s informacemi pro nájemníky, byl shledán vinným z porušení §4 písm. a) zákona o ochraně 

osobních údajů, jelikož osoby byly identifikovatelné. Z tohoto rozhodnutí usuzuji, ač nejsem 

právník, že umístění kamer na toalety by mohlo být považováno za porušení zákona, protože 

při střetu ochrany majetku proti ochraně soukromí je nutné dát přednost soukromí (usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 15.2.2005, sp. zn. 22 Cdo 863/2004) 

Zákon rovněž určuje délku uchování osobních údajů a to konkrétně v §20, cituji: „(1) 

Správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést likvidaci osobních 

údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti 

subjektu údajů podle § 21.“ Jak dlouho může letiště záznam uchovat? §20 zákona o ochraně 

osobních údajů hovoří nejasně. Zřejmě proto vydává úřad pro ochranu osobních údajů 

Stanovisko 1/2006, které ve věci stanovení lhůty pro uchování záznamů říká, že záznam 

by měl byt uchován po dobu 24 hodin nebo delší, avšak neměl by překročit dobu několika 

dní. Jinými slovy toto stanovisko dobu uchovávání záznamů také konkrétně neřeší. 

Podle §13 zákona o ochraně osobních údajů musí správce i zpracovatel dbát na to, aby 

osobní údaje nebylo možno zneužít, aby nebyly dostupné cizím subjektům. Musí být 

chráněny proti změnám , ztrátě, zničení, neoprávněným přenosům a proti jiným způsobům 

zneužití. Obecně to znamená, že kabelové rozvody musí být skryty a volně nepřístupny – 

konstruované tak, že jejich zpřístupnění není možné bez speciálního nářadí – a místnost, kde 

se osobní údaje nachází musí být nepovolaným osobám nepřístupná. 
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Spadá tedy kamerový systém pod Zákon o ochraně osobních údajů? 

V případě letiště rozhodně ano. Je totiž naplněn §4 písm. a) tohoto zákona. Pokud 

by bylo prováděno pouze monitorování objektu a okolí, nedocházelo by k zaznamenání 

obrazu, na jehož základě by byla možná identifikace osob, nejednalo by se tedy 

o shromažďování osobních údajů. Letiště však obraz ukládá.  

Je na místě zmínit Ústavu české republiky a to konkrétně Listinu základních práv 

a svobod, která je součástí ústavního pořádku české republiky. Tento dokument je postaven 

nad všechny doposud zmíněné zákony. Článek 7 odstavec 1 hovoří tak, že soukromí osoby 

narušeno být nesmí pokud to nepovoluje zákon. V tomto případě, jak jsem již napsal, zákon 

o ochraně osobních údajů dohled kamerového systému povoluje. 

Zároveň celý článek 10 poukazuje na ochranu osobních údajů, lidské důstojnosti, 

neoprávněné zasahování do soukromí, zveřejňování nebo zneužívání osobních údajů. Zneužití 

kamerového systému může být tedy protizákonné 

Z těchto zákonů, směrnic a stanovisek vyplývá několik podmínek: 

� Provozování kamerových systémů na letišti podléhá zákonu o ochraně 

osobních údajů, tedy letiště je povinno ohlásit toto na UOOU (obraz se 

zaznamenává, osoby jsou rozpoznatelné). Je nutné specifikovat účel. 

� Provozovatel je povinen včas a dostatečně informovat osoby sledované o tom, 

že jsou sledované, sdělit jim rozsah a účel sledování  a komu jsou údaje 

určeny. 

� Kamerový systém nesmí nadměrně zasahovat do soukromí sledovaných osob. 

Např. kamera instalovaná na toaletách. 

� Je nutné stanovit si lhůtu pro uschování záznamů. Podle zákona je maximální 

lhůta několik dní. 

� Je třeba zajistit, aby cele záznamové zařízení včetně kamer a přenosových 

kabelů bylo zajištěno proti zneužití osobních údajů cizí osobou. 

 

2.3 Z technické specifikace 

V této kapitole bych rád vysvětlil několik základních parametrů kamer. Na základě 

těchto parametrů se kamery vybírají. Proto hraje znalost všech těchto základních specifikací 

velkou roli při posuzování, která kamera se kam hodí nejlépe. Na druhou stranu je nutno 

podotknout, že ne vždy specifice kamery odpovídá jejím skutečným vlastnostem a je vždy 
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na místě kameru méně zvučného jména osobně vyzkoušet, nechat si předvést všechny 

parametry v praxi a to jak za dobrých světelných podmínek, tak i za zhoršených. 

2.3.1 Barevná versus černobílá 

Základním rozdělením kamer je na černobílé a barevné. Z těchto dvou typů jsou starší 

právě kamery černobílé. Právě tyto kamery byly do roku asi 1990 jediné používané 

v bezpečnostních aplikacích. Avšak s postupem doby jsou nahrazovány novými moderními 

barevnými kamerami. Je to dáno především faktem, že na barevném obrazovém materiálu 

toho můžeme mnohem více poznat, a tudíž i jednodušeji identifikovat předmět osobu nebo 

činnost. První barevné kamery nebyly moc kvalitní, avšak jak doba postoupila, na trhu 

se objevovaly nové kamery s moderními optickými senzory, které postupně černobílé kamery 

vytlačují. Najdou tedy dnes ještě černobílé kamery uplatnění? Samozřejmě že ano. Důvodů 

je hned několik. V prvé řadě je to citlivost na světlo. Černobílá kamera je mnohem lépe 

použitelná v prostředí se sníženou viditelností, jelikož lépe reaguje na infračervené záření. 

Většina moderních barevných kamer se při snížené viditelnosti automaticky přepne 

do černobílého režimu a to při osvětlení asi 0,5 lux, což bývá hranice, kdy je kvalitní barevná 

kamera schopna zachycovat dostatek světla. V černobílém rozhraní je pak většina 

profesionálních kamer schopna podávat kvalitní obraz od asi 0,05 lux. Existují i kamery, které 

dokáží zprostředkovávat kvalitní obraz při ještě menším osvětlení. Zásadní výhodou černobílé 

kamery je její větší rozlišení. Dalším důvodem k pořízení černobílé kamery je její cena 

a životnost. Navíc ne vždy potřebujeme pro sledování barevný obraz. [5], [4] 
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2.3.2 Senzor 

Dalším kritériem je typ optického senzoru. Tyto prvky  prošly od 60. let bouřlivým 

vývojem. Prakticky existují pouze 2 typy. Jsou to typy CCD a CMOS. Oba typy převádí 

světlo na elektrický náboj, který se rozdílným způsobem zpracovává dále, až do fáze, kdy je 

z něj analogový signál. Zjednodušeně by se dalo říci, že v případě CCD se každý zachycený 

pixel (nejmenší zachytitelný bod) jako náboj převede na elektrické napětí až na výstupním 

uzlu, kdežto u CMOS se každý zachycený pixel jako náboj převede ihned na elektrické 

napětí. Každý má svá pozitiva i negativa. Jako první hledisko je vždy cena. CCD je dražší, 

protože jeho výrobní proces je složitější. Jeho cena však není o mnoho vyšší v porovnání s 

CMOS, protože i přes zjevnou nižší výrobní cenu senzoru potřebuje CMOS ještě jeden senzor 

pro optimalizaci obrazu. Druhým neméně důležitým měřítkem je i kvalita obrazu. Za 

ideálních světelných podmínek fungují oba výborně. Za horšených světelných podmínek však 

CCD jasně vede. Ostatní výhody a nevýhody jsou přehledně zaznamenány v tabulce 1. [13] 

 

 

 

 

 

Tabulka 1 – Srovnání senzorů CCD a CMOS 

 

Z výše uvedených důvodů jsou senzory CCD používané nejvíce v kamerách se sice 

menším rozlišením, ale s požadavkem na kvalitnější obraz zejména při horším osvětlení. 

Na druhou stranu CMOS senzory najdeme hlavně v IP kamerách s extremním rozlišením. 

Senzory dělíme podle velikosti. Velikost se vyjadřuje v palcích, a to vždy zlomkem. 

Nejběžnější velikosti jsou 1/4“ (1/4 inch – tedy palec), 1/3“, 1/2“, 2/3“ a například méně 

Technologie Výhody Nevýhody 

Levnější 
Horší kvalita při špatném 

osvětlení 

Jednodušší řídící elektronika, 
menší rozměry 

Nižší spotřeba 

Vyšší šum obrazu ve srovnání s 
CCD 

Může dosahovat vyšších 
rozlišení 

CMOS 

Menší zahřívání než CCD 

Horší možnosti řízení 
elektronické uzávěrky 

Vyšší cena 

Velmi dobrá citlivost Vyšší nároky na konstrukci 
kamery, potřeba více zdrojů 

energie 

Vyšší spotřeba 
Lepší barevná reprodukce a 

ostřejší obraz Vyšší zahřívání - horší vliv na 
šum 

CCD 

Malý šum Náchylné k bloomingu 
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obvyklá je velikost 1/6“. Obraz ze senzoru o velikosti 1“ by odpovídal vidikonové trubici 

o průměru 1“ se snímací oblastí v průměru 16mm (Zde je nutno říci, že před senzory CCD 

a CMOS, které se na trhu prosadily až v 80. letech, byly v kamerách používány jako senzory 

výhradně vidikonové trubice. Oproti dnešním kamerám byly tehdejší kamery osazené těmito 

snímacími prvky několikanásobně těžší, pracovaly s menším rozlišením a byly poznamenány 

paměťovým efektem, který s kombinaci s bloomingem představoval velký problém, se kterým 

už se ovšem dnešní senzory lehce vypořádají.). Pakliže známe velikost senzoru v palcích 

a zároveň máme k dispozici hodnotu ohniskové vzdálenosti čočky a vzdálenosti snímaného 

objektu od kamery, můžeme pomocí jednoduchého vzorce vypočítat velikost zachycené 

plochy (pakliže je kolmá na kameru – rovnice 1). Pomocí dalších vzorců dále můžeme 

vypočítat zorné pole horizontální i vertikální (rovnice 2). Dalšími logicky odvoditelnými 

vzorci vypočítáme – a to z hodnot ohniskové vzdálenosti čočky, úhlopříčky senzoru 

a úhlopříčky obrazovky – jednak zvětšení skutečné, jednak zvětšení na obrazovce. [5] 

 

FL
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W

h ⋅
=→=  (podle obr. 5) 

Rovnice 1 - Výpočet  výšky skutečného obrazu 
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h
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2
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 (podle obr. 5) 

Rovnice 2 - Výpočet horizontálního zorného pole 

 

 
Obrázek 5 - Obrázek pro výpočet [5] 
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2.3.3 Pohyblivé versus fixní 

Pohyblivé kamery a kamery fixní. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o rozdělení kamer 

podle možnosti pohybu. U fixním kamer docílíme změny směru pohledu pouze tím, že se k ní 

fyzicky přiblížíme a nasměrujeme ji požadovaným směrem. U pohyblivých kamer dosáhneme 

téhož, aniž bychom se k ní přiblížili, tedy na dálku, elektronicky. Tato zařízení jsou vybaveny 

servomotory, které dokáží kameru natočit námi zvoleným směrem, a to v reálném čase. 

Existují systémy, které se takto umí polohovat v rovině podélné, svislé nebo v obou rovinách. 

Každý takový systém bývá omezen, a to jak v podélném, tak i svislém směru. U kamer s touto 

funkcí nalezneme v technické specifikaci údaj ve stupních pro horizontální i vertikální 

otáčení. Fixní kamera má oproti pohyblivé kameře výhodu v tom, že je levnější a taky v tom, 

že u ní nehrozí, že jí někdo natočí nežádoucím směrem. Proto jsou tyto kamery používány 

hlavně na sledování vchodů, východů, cenných předmětů a zařízení, kde je aplikace fixní 

kamery mnohem více žádoucí než kamera pohyblivá. Na druhou stranu je obrovskou výhodou 

kamery pohyblivé, že má mnohem širší zorné pole, i když na úkor toho, že ho celé nepokryje 

v jeden okamžik. [5] 

2.3.4 Kryty a uchycení 

Fixní kamery 

Většina profesionálních kamer se prodává zvlášť. To znamená, že abychom mohli 

kameru použít, potřebujeme ještě kryt a uchycující prvek. 

Podle krytu rozlišujeme venkovní a vnitřní. Kvalitní venkovní kryt je osazen 

vytápěním, větráním a je prachotěsný. Na vnitřní kryty nejsou kladeny takové požadavky. 

Takové sestavy kamera-uchycení můžeme použít v libovolných aplikacích na zdi, rohy 

a prakticky všude, kde potřebujeme. Výsledek vypadá jako klasická kamera, kterou známe 

z městských center. 

 

 
Obrázek 6 - Druhy krytů [24] 
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Tyto kamery mohou být dále vybaveny několika různými kryty, které kameru maskují 

nebo dovolují umístit do rohů, na stropy popřípadě vsadit do stropů (obr 6).  

Jinou variantou jsou speciální fixní kamery, které potřebujeme buď trochu skrýt, 

protože by nám rušily výsledný dojem stavby, na kterou je potřebujeme umístit. Jedná se 

o kamery FlexiDome. Tyto kamery jsou menší než normální kamery a jsou ukryty 

v polovypuklých krytech. U těchto typů krytů je výměna kamery nebo objektivu téměř 

nemožná. Kamera i kryt se kupuje jako celek. Výhodou tohoto provedení je lepší optické 

začlenění do objektu. Kamera svým tvarem tolik neruší a neupozorňuje na sebe. 

Pan Tilt Zoom 

PTZ kamery mohou vypadat jako obyčejné kamery s krytem dovybavené speciálním 

uchycením umožňující pohyb.  

Novějším a mnohem elegantnějším řešením jsou AutoDome kamery, které se skládají 

z vejčitého krycího prvku a několika variant uchycujícího prvku. Tyto kamery při vhodné 

volbě uchycení můžeme umisťovat na stropy, zdi i rohy (obr. 7). [24] 

 

 
Obrázek 7 - AutoDome a příslušenství [24] 

 

2.3.5 Zoom 

Neméně důležitým kritériem je i ostření a přibližovaní. Ne každá kamera disponuje 

automatickým zaostřováním. Většina technicky jednoduchých kamer, které jsou fixní ani 

automatické zaostřování nepotřebují. Většinou se jedná o manuální ostření, kterým zaostříme 

fixní kameru na místo, které chceme sledovat. Totéž neplatí u systémů, které disponují funkcí 
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zoom a jsou polohovací. Tady je automatické zaostřování nutné. Kamera bez automatického 

ostření je levnější, méně poruchová. Kvůli ceně je i častěji využívána. Na téměř každé kameře 

je možné provést výměnu objektivu za kvalitnější, levnější, nebo s funkcí zoom. Na fixních 

kamerách, které nejsou vybaveny automatickým zaostřováním nepoužíváme funkce 

automaticky zoom, protože by to bylo zbytečné, drahé a nepraktické. Můžeme však použít 

jiný objektiv s rozdílnou hodnotou ohniskové vzdálenosti čočky a můžeme dosáhnout obrazu, 

který zachytává větší plochu, ale v menším detailu nebo naopak. Takto „vylepšenou“ kameru 

pak lze použít ke zcela rozdílným účelům (Větší ohniskovou vzdálenost s úspěchem 

použijeme pro podrobnější záběr na úkor zorného pole. Menší ohniskovou vzdálenost na širší 

záběr bez detailů.). Další možností je použití objektivu s funkcí manuální zoom. (obr. 8) 

 

 
Obrázek 8 - Zorné pole objektivů s různou ohniskovou vzdáleností. (FL – ohnisková vzdálenost) 

[5]  

Kamery s funkcí automatický zoom (většinou i pohyblivé) mohou být ovládány tak, 

že sami ze vzdáleného místa ovlivníme jestli, se zaměříme při sledování na celek nebo detail. 

Tento velmi lákavý prvek by neměl být využíván samostatně, ale vždy v kombinaci 

s kamerami fixními bez funkce zoom, které monitorují celý objekt, např. při sledování pohybu 

jediného objektu. Na obrázku 9 jsou vidět 3 části objektivu. Zleva je to skupina čoček, které 

obraz ostří, skupina čoček, která obraz zvětšují/zmenšují a přední skupina čoček obsahující 

clonu. 
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Obrázek 9 -  Schéma konstrukce objektivu s funkcí zoom [5] 

 

Kamery s funkcí pohybu a zoom jsou značeny PTZ (z anglického pan/tilt/zoom – 

funkce horizontálního, vertikálního natáčení a zoom). [5] 

2.3.6 Kamery s uchycením C a CS 

Jedná se o způsob uchycení objektivu přímo na kameru. Pokud je kamera i objektiv 

stejného typu, jedná se o kompatibilní komponenty. Pokud je však použitá kamera C, nelze 

na ní namontovat objektiv CS. Na druhou stranu lze na CS kameru uchytit C objektiv za 

pomoci C/CS redukčního kroužku. Je to dáno tím, že C objektiv musí byt vzdálen od senzoru 

C kamery 17,526 mm, kdežto CS pouze 12,5 mm (Pokud C objektiv nadstavíme redukčním 

kroužkem, dosáhneme i na CS kameře požadované vzdálenosti). Z tohoto důvodu je většina 

moderních kamer CS. [22] 

2.3.7 Další specifikace 

Rozlišení je kvalita ohraničení a čistoty obrazu. Je udáváno v řádcích, avšak pouze 

pro analogové aplikace. Řádkem se myslí horizontální řádek. Při převodu na digitální signál 

už nehovoříme o řádcích, ale pixelech, kde pixel je nejmenší bod obrázku, který je definován 

barvou. V zásadě platí, že čím větší rozlišení (více pixelů, více řádků), tím je obrazová kvalita 
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lepší. Pro evropské televizní vysílání se používá standard PAL, v Americe NTSC. Hodnoty 

rozlišení PAL je 576 řádků, což odpovídá digitálnímu rozlišení 704*576 pix, u NTSC 480 

řádku, převedeno do digitálního signálu 704*480 pix. U kamerových systémů se však 

setkáváme i s jinými hodnotami rozlišení. Většinou má každá kamera ve specifikaci uvedeno 

rozlišení v řádcích, v pixelech nebo si můžeme vybrat z několika rozlišení. Hodnota rozlišení 

je dána množstvím pixelů na senzoru. Senzor tedy může snímat obraz buď ve svém 

maximálním rozlišení, nebo v rozlišení menším. Obecně platí, že čím větší rozlišení, tím větší 

datový tok vychází z kamery a tím více zabere video místa za zaznamenávacím mediu. Proto 

je vždy dobré zvolit ideální rozlišení podle toho, na co kameru používáme. Pro detekci 

objektu bude stačit jeden řádek, pro orientaci řádky dva, rozpoznání pět, a pro zběžnou 

identifikaci sedm řádků. Americké ministerstvo spravedlnosti definuje minimální rozlišení 

pro identifikaci člověka na 21 pix/foot , což je asi 21 pix/30 cm. Pro přehled zařazuji tabulku 

pro standardní rozlišení pro monitory a kamery a jejich označení (tabulky 2, 3). 

 

PC 
Standard 

Rozlišení 
Poměr 
stran 

QVGA 320*240 4:3 
VGA 640*480 4:3 
SVGA 800*600 4:3 
XGA 1024*768 4:3 
XGA+ 1152*864 4:3 
SXGA+ 1400*1050 4:3 
WSXGA 1680*1050 16:10 
WUXGA 1920*1200 16:10 
QXGA 2048*1536 4:3 

HDTV 1080i 1920*1080 16:9 

HDTV 720p 1280*720 16:9 
Tabulka 2 - Hodnoty rozlišení pro PC 

 

Standard videa Rozlišení Megapixel Popis 
QCIF 176*144 0,03 Starší mobil 
CIF 352*288 0,1 Nízké CCTV 
2CIF 704*288 0,14 CCTV 
4CIF 704*576 0,41 CCTV 
VGA 640*480 0,31 základní IP 
PAL 704*576 0,41 CCTV 
SXGA 1280*1024 1,31 1 Mpix 
UXGA 1600*1200 1,92 2 Mpix 
WUXGA 1920*1200 2,3 Plné HDTV 

QXGA 2048*1536 3,15 3 MPix 
Tabulka 3 - Hodnoty rozlišení pro CCTV 
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Citlivost (snímková integrace) je údaj, podle kterého zjistíme, při jaké intenzitě 

osvětlení bude kamera poskytovat použitelný obraz. Většinou se u kamery objevuje několik 

hodnot k tomuto údaji a to jednak hodnota pro běžný provoz s IR filtrem, jednak pro 

černobílé snímání bez filtru.  

 

 
Obrázek 10 - Zoom optický (nahoře), digitální (dole) 

 

Optický zoom/Digitální zoom jsou funkce kamer, kdy dochází k plynulému 

přibližování nebo oddalování obrazu. Pro kvalitní přiblížení použijeme optický zoom. 

Digitální nebývá tak kvalitní protože, dochází k redukci celkového počtu pixelů na úkor jejich 

zvětšení (obr. 10). Digitální zoom lze však s úspěchem použít, jestliže snímací zařízení 

má několikrát větší rozlišení než zařízení, na kterém obraz pozorujeme. Totu výhodu nám 

poskytne například IP kamera s několikamegapixelovým senzorem. 
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Ohnisková vzdálenost – vzdálenost čočky od senzoru. Pokud známe ohniskovou 

vzdálenost a velikost senzoru, můžeme vypočítat zvětšení. Zvetšení je v tomto případě rovno 

podílu ohniskové vzdálenosti čočky a úhlopříčky senzoru. 

Úhel záběru je zorné pole kamery (udává se ve stupních). Jak již bylo řečeno 

použitím vhodného objektivu můžeme úhel záběru zvětšit, ale vždy na úkor detailů. 

Digital Signal Processing – Pokud kamera disponuje DSP, znamená to, že je 

signál v senzoru digitálně upravován ještě před tím, než je převeden na analogový. 

Odstup signál/šum – Každý komponent kamery, kterým video signál prochází 

přidává do signálu určitý šum. Odstup je poměr signálu k šumu. Z toho vyplývá, že čím 

je hodnota odstupu vyšší, tím je signál čistší. 

Prepozice – tato vlastnost se udává pouze u kamer pohyblivých. Pokud tuto funkci 

kamera má, je možné nastavit směry, kterými kamera bude monitorovat okolí. 

Závěrka – je to mechanická komponenta kamery, která svým neustálým otevíráním 

a zavíráním způsobuje, že je senzor vystavován světlu. Délkou otevření závěrky ovlivníme 

kvalitu vzniklého obrazu. Pro tmavé, málo osvětlené prostředí volíme dlouhé  a pro rychlý 

pohyb velmi krátké časy. V moderních kamerách tuto komponentu již nenajdeme. Pakliže 

ano, většinou neslouží na snímání videa, ale pouze fotografií. Na snímání videa se používají 

tzv. elektronické závěrky, které mají proti mechanickým výhodu extrémně krátkých časů 

(pouze 1/100 000 s). 

Clona – Vlastnost objektivu. Clona je součástka, která do objektivu připustí právě 

tolik světla, aby vzniklý obraz nebyl příliš tmavý nebo přesvětlený. Může být nastavitelná 

automaticky nebo manuálně. Pro vnitřní aplikace volíme levnější manuální a pro venkovní 

automatickou z důvodu změny světelných podmínek během dne. 
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Obrázek 11 - Rozsah záření, na který reaguje CCD senzor s filtrem a bez filtru [5] 

 

DEN/NOC (obr. 11). Kamera s touto funkcí dokáže i za nepříznivých světelných podmínek 

produkovat přijatelný obraz. Jednou z  vlastností CCD i CMOS senzoru je jeho schopnost 

reagovat i na IR záření. Jednoduchým pokusem se o tom může každý přesvědčit, pokud na 

digitální fotoaparát namíří zdroj IR záření (televizní ovladač) a podívá se přes LCD hledáček 

(obr. 12). CMOS taktéž na IR  reaguje, ale v mnohem menším rozsahu. Proto jsou oba typy 

senzorů vybaveny IR filtrem. Pokud za zhoršených světelných podmínek kamera tento filtr 

odpojí a přepne se do černobílého režimu, obraz je stále kvalitní. [5] 

 

 
Obrázek 12 - IR záření zachyceno na digitálním fotoaparátu 
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2.4 IP versus Digitál versus Analog 

Výběr z těchto druhů kamer je často řešený problém v dnešní praxi. 

2.4.1 Kamery 

Podle přenosu signálu směrem od kamery rozlišujeme několik typů kamer. První 

kamery byly čistě analogové, později se začal signál digitalizovat a v poslední době 

se začínají rozšiřovat kamery, které dokáží digitální signál okamžitě vyslat do sítě 

internet/intranet. Analogové kamery jsou složeny, jednoduše řečeno, z objektivu, senzoru 

a analogového výstupu. Digitální kamery mají v sobě zabudovaný A/D převodník, který 

dokáže analogový signál převést na signál digitální. A do IP kamery je přidán prvek nazvaný 

videoserver, který muže digitální signál vest do sítě. Je nutné si uvědomit, že kvalita obrazu 

není ovlivněna způsobem přenosu – vždy záleží na kvalitě senzoru, optiky a ostatního 

hardware v kameře – ale na kvalitě převodníku z analogové do digitální podoby. 

Proč vybrat IP kameru?  

Důvodů je několik. IP kamery jsou nejmodernějším zařízením v této kategorii. 

V poslední době jejich cena klesla a dá se očekávat, že se bude stále snižovat. Obrovskou 

výhodou je vysoké rozlišení. 

Pokud bychom chtěli sledovat určitou oblast jednou kamerou o rozlišení 1 Mpix, 

potřebovali bychom na stejně kvalitní obraz 4 kamery s rozlišením 4CIF. U 3 Mpix IP kamery 

je ekvivalentem asi devět 4CIF kamer. Velké rozlišení s sebou přináší i nevýhody. 

Co se stane, pokud použijeme pouze jednu kameru místo 4, když se kamera pokazí nebo jí 

někdo poškodí? Ztratíme kontrolu nad pokrytým územím. Pokud jsem použil 4 4CIF kamery, 

pořád mi 3 zbývají. 

Obrovskou nevýhodou vysokého rozlišení jsou datové toky. Na IP kameře lze nastavit 

datový tok, ale vždy na úkor celkového rozlišení. Pokud kamera vyšle datový tok srovnatelný 

se 4CIF kamerou, bude jejich obraz srovnatelný. Při použití špičkové IP kamery při 

maximálním rozlišení může snadno dojít k přetížení 100Mbit sítě, při použití několika 

takových kamer lze lehce přetížit i 1Gbit síť. V tom to případě IP kamera ztrácí výhodu 

připojení do stávající sítě a je nutné pro ní vybudovat vlastní sít, nejlépe optickou (což 

je velmi nákladná investice). 

Další nevýhodou vysokého rozlišení je zabrání značně velkého prostoru na pevných 

discích, které pro záznam používáme. Ani přes všechny tyto neduhy nelze vysoké rozlišení 
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považovat za nevýhodu. Pokud je IP kamera vhodně umístěna, je její cena, datový tok i místo, 

které záznam zabere na disku nižší, než při použití počtu 4CIF kamer, které by pokryly 

stejnou plochu. [25] 

Výhodou IP kamery je, že každý, kdo je připojený k síti (má přístup na internet, 

popřípadě intranet), se může na kameru připojit a sledovat její obraz. Kamery bývají 

vybaveny funkcí několika streamů (datových toků), takže mohou obraz poskytnout více 

uživatelům.  

Digitální kamery 

Jelikož je analogový signál zpracován na digitální již v kameře, můžeme již zde 

kameru programovat, aby signál vyhodnocovala. Jde například o detekci pohybu, nebo může 

obraz digitálně upravovat. Tím se sníží nároky na PC.  

Digitální signál se oproti analogovému hůře ruší. Nevýhodou bývá hlavně jeho 

slábnutí při vedení na delší vzdálenosti. 

Proč vybrat kameru analogovou? 

Například proto, že už používáme analogový systém a digitální kameru ani nemůžeme 

zapojit. Navíc když už máme A/D převodník, který nám převádí analogový signál z ostatních 

kamer na digitální, nepotřebujeme kameru s A/D převodníkem.  

 

Typ Výhoda Nevýhoda 

Vysoké rozlišení Cena 

Při nastavení na vysoké rozlišení 
obrovské datové toky Možnost připojit do stávající 

sítě Požadavky na úložný prostor a na výkon 
PC 

Jednodušší narušení kamerového 
systému 

IP 

Vyhodnocení obrazu 
Složitější práce s více kamerami 

Cena 

Menší zkreslení obrazu oproti 
Analogu 

Nutnost budovat speciální síť 

Lepší vlastnosti v šeru než IP 
Digitální 

Vyhodnocení obrazu 
Nutnost použít zesilovače signálu na větší 

vzdálenosti. 

Cena Nutnost budovat speciální síť 

Menší poruchovost Analogová 

Lepší vlastnosti v šeru než IP 
Zkreslení obrazu vlivem vedení 

analogového signálu 

Tabulka 4 - Srovnání kamer (IP, digitální, analogové) 
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2.4.2 Ostatní Hardware 

Ke sledování určitého území nám samotné kamery stačit nebudou. Budeme potřebovat 

další prvky, kterými budeme moci signál promítat nebo nahrávat. 

Analogové provedení 

Nejjednodušší systém je analogová kamera a monitor. Po správném zapojení se nám 

na monitoru analogový signál přemění na obraz. Pokud budeme mít více kamer, budeme 

potřebovat zařízení, které nám dovolí sledovat na jednom monitoru více kamer najednou. 

Tomuto zařízení se říká multiplexer. Tento analogový videosignál budeme chtít zaznamenat. 

Před nástupem digitálních technologií byla jediná možnost záznamu VCR (video cassete 

recorder – prakticky video). Záznam se ukládal na magnetické pásky. Nevýhodou byla malá 

životnost těchto pásků a i kvalita záznamu.  

Hybridní provedení 

Hybridní systém s sebou přináší několik výhod. Analogová kamera je připojena 

na DVR (digitální videorekordér), který bývá vybaven multiplexerem a A/D převodníkem. 

Záznam se ukládá na pevný disk. DVR dokáže v jednom okamžiku přehrávat a ukládat 

aktuální pohled a zároveň přehrávat uložený záznam. K ovládání DVR se používá PC 

a v případě pohyblivých kamer i další ovládací zařízení.V této konfiguraci už můžeme použít 

softwarové pomůcky, jako např. detekci pohybu, maskování privátních zón atd. Připojením 

videoserveru můžeme posílat obraz na internet nebo intranet.  

Digitální provedení 

Digitální systém, tedy zapojení digitální kamery, opět potřebuje DVR, avšak bez A/D 

převodníku. Použití je obdobné jako u hybridního systému. 

IP provedení 

Digitální systém s použitím IP kamer vyžaduje pouze síť, do které se zapojí kamery 

a server, kde se bude záznam ukládat, upravovat, diagnostikovat a sledovat. Připojením 

dalších počítačů do sítě se docílí toho, že každý uživatel bude mít přístup k jednotlivým 

kamerám. 
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Resumé 

Pokud budeme navrhovat nový systém, v prostředí, kde máme k dispozici fungující síť 

a nebudeme potřebovat velké množství kamer, jeví se použití IP systému jako logické 

a vyhovující. Při potřebě většího počtu kamer by bylo nutno zvážit investice na novou síť pro 

IP kamery a nebo použít hybridní systém, který zastane stejnou práci za méně peněz. Při 

vylepšování stávajícího systému je nutné zvážit několik aspektů. Např. typ současného 

provedení, používané komponenty, finanční prostředky, atd. 

2.5 Software 

Současný pokrok nám dovoluje videosignál různými způsoby analyzovat. V každém 

případě je nutné si uvědomit, že pro analýzu potřebujeme digitální signál. Analogový signál 

analyzovat nelze. Neznamená to však, že pro analýzu obrazu budeme potřebovat digitální 

systém. Bohatě postačí hybridní, kde se signál převádí z analogového na digitální a tento 

už zpracovávat můžeme. Máme hned několik možností analýzy.  

I. analýza obrazu přímo v kameře 

II. samostatný HW pro analýzu 

III. PC vybavený SW na analýzu 

Všechny možnosti nám poskytnou srovnatelné výsledky. Rozdíl je jen v HW nárocích 

na PC. 

Jaké možnosti analýzy obrazu máme? 

Pohyb 

V prvé řadě se jedná o analýzu pohybu. Systém je schopen zaznamenat pohyb a dále 

s ním pracovat. Nejjednodušší funkcí je možnost nastavit automatický záznam při pohybu. 

Toto je obrovská výhoda při pozdější analýze obrazu, kdy operátor nemusí trávit nad 

záznamem dlouhé hodiny prohlížením statických záběrů, ale je mu rovnou naservírováno 

pouze několik záběrů a to pouze takových, kde se pohyb vyskytuje. V praxi to znamená, 

že si SW nastavíme tak, aby zaznamenal jakýkoliv pohyb a nahrál několik vteřin před 

začátkem a po skončení pohybu. I zde existuje několik dalších nastavení. Je možné zvolit si, 

jak velký pohyb budeme nahrávat. To má obrovskou výhodu v tom, že systém nebude 

nahrávat ptáka, který proletěl před kamerou, keř, který se lehce pohnul pod závanem slabého 

větru, ale jen opravdu velký pohyb, např. projíždějící automobil, kolemjdoucí osoba, atd. 

Další možností je určit si prostor, ve kterém pohyb sledujeme. Například máme zájem 



 27 

o zaznamenání pohybu automobilů jedoucích po cestě, ale nechceme zaznamenávat chodce 

na chodníku. V tomto případě nám bude kamera zaznamenávat pouze pohyb na cestě (ovšem 

jak automobily, tak chodce). 

Rozšířením této funkce o sledování pohybu může pohyblivá kamera sledovat pohyb 

podezřelé osoby a to jak v rámci jednotlivé kamery, tak i v rámci celého systému. Existují 

i SW, které dokáží naznačit barevně trajektorii pohybu osoby přímo ve videu. PTZ kamery 

jsou schopny se za cílem i otáčet. 

Pro dálnice jsou vyvinuty programy, které dokáží vyhodnotit zastavující vozidlo 

v plynulém nebo hustém provozu, jeho rychlost, jízdu v protisměru. Dále dokáží detekovat 

odložený předmět na vozovce nebo chodce v odstavném pruhu. Počítají vozidla, vyhodnocují 

kolony, atd.  

Nově byly představeny i použity programy, které dokáží rozpoznat odložený předmět. 

Avšak zatím tyto systémy nefungují bezchybně.  

Dále existují programy, které dokáží zaznamenat poznávací značku automobilu, 

vyhodnotit nedodržení některých pravidel silničního provozu, např. zákaz odbočení.  

Maskování 

Další možností SW je maskování diskrétních zón, kdy můžeme označit místa, která 

si nepřejeme vidět nebo nahrávat. Tato místa většinou nenavrhujeme sami, ale přikazuje nám 

to zákon. Jedná se např. o obytnou zónu v zorném poli kamery a podobné objekty. U PTZ 

kamer toto funguje i při natočení a zoomování. Bez této funkce by byly tyto kamery 

na veřejných místech prakticky nepoužitelné, protože by obsluze dovolovaly „šmírovat“ 

soukromá obydlí nebo jiná místa, která ze sledování vylučuje zákon. 

Novinky 

Jak vývoj pokračuje, objevují se stále nová řešení i v oblasti digitální analýzy obrazu. 

Jedná se především o odložení zavazadla a identifikace osob podle obličeje, chůze a jiných 

biometrických vlastností. Tento SW je stále vyvíjen a v několika zemích i zaváděn, avšak 

v praxi ještě stále nefunguje tak kvalitně, aby se dalo jeho použití doporučit.  

Software nebo Hardware 

Pokud máme tento software integrovaný v kameře nebo máme speciální HW 

na provádění těchto analýz, značně tím ulehčíme CPU i paměti PC. Výhodou těchto SW 

v PC je však rychlá aktualizace na novější verzi nebo rozšíření přidáním dalších modulu pro 
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nové funkce. V dnešní době, kdy máme v systému zapojeno několik kamer a potřebujeme 

sledovat větší plochu, jsou tito SW pomocníci k nezaplacení. Když vezmeme v úvahu, 

že jeden člověk dokáže vstřebat asi 15% veškerých informací, je to ten nejnespolehlivější 

komponent celého systému, je zavedení kvalitním SW nutností. 

Na druhou stranu je též nutno říci, že SW bez dobrého nastavení a bez dohledu 

člověka je celý systém prakticky bezmocný a dobrý tak akorát na přehrávání záznamu. Např. 

pokud nastavím nahrávání na pohyb a nenastavím citlivost pohybu na přiměřenou hodnotu 

bude se mi nahrávat záznam stejně jako kdybych žádný SW neměl. Stejná situace nastává, 

pokud v systému chybí lidský faktor, který aktuální pohyb vyhodnocuje. 

2.6 Komprese 

V digitálním světě se jedná o zmenšení množství informací. V obecném měřítku 

se hovoří o kompresi ztrátové a kompresi neztrátové. 

Neztrátová komprese je taková, kdy data v komprimované podobě (k) v podílu 

s originálními daty (o) tvoří kompresní poměr (r= k/o),  a po dekompresi dat získáme 

originální data. [5] 

Ztrátová komprese je naopak ta, při které úmyslně vynecháváme určité časti 

informace tak, abychom získali co nejnižší kompresní poměr. Při získávání originálu 

postupujeme aproximační metodou. Neztrátovou kompresi používáme tam, kde potřebujeme, 

aby byl originál i po dekompresi k nerozeznání od originálu, kdežto ztrátovou tam, kde ztráta 

dat nezpůsobí degradaci informace. [27] 

Obecně platí, že při kompresi obrazových a zvukových dat můžeme použít kompresi 

ztrátovou, naopak při kompresi písemných dokumentů používáme výhradně kompresi 

neztrátovou. Nebudu zde uvádět podrobně principy komprese ztrátové a neztrátové, pouze 

uvedu, že neztrátová komprese zvuku a obrazu je neúčinná, a proto při snaze o kompresi 

obrazu používáme kompresi ztrátovou. Proto se budu snažit popsat základní metody 

komprese videa. 

Proč se vlastně komprese videa používá? 

Digitální informace takového videa, abychom se domnívali, že se obraz plynule 

pohybuje, se skládá z 25 – 30 snímků za vteřinu (30obr/s, 30fps). Znamená to, že pro digitální 

video potřebujeme každou vteřinu 25 – 30 snímků o určitém rozlišení. Pokud by se jednalo 

o video v barevném formátu např. 4CIF, jeden takový obrázek by měl velikost na disku asi 

1MB, při barevné hloubce 24 bitů (bitová hloubka obrázku znamená počet barev v paletě 
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barev, kterou pro zobrazení obrázku použijeme). Při hodnotě 24 bitů se jedná o 224 barev. Při 

ukládání obrázku se vychází z toho, že máme 704*576 obrazových bodů (pixelů) a každý bod 

musíme vyjádřit 3 základními barvami (RGB – červená, zelená, modrá). To by znamenalo 

25MB každou vteřinu, asi 1,5GB každou minutu a asi 90GB každou hodinu z jedné kamery. 

Při kapacitách dnešních diskových polí bychom jednou kamerou takové pole velmi rychle 

zaplnili. Proto je nutné obraz komprimovat. Jedním z prvních kodeků pro kompresi byl 

MJPEG. Jednalo se o to, že každý snímek (z těch 25 – 30 za vteřinu) byl převeden na formát 

JPEG (JPEG je běžně používaný formát pro ztrátovou kompresi digitálních obrázků. Všechny 

běžné fotoaparáty ukládají fotografie v tomto formátu. Běžně dosahujeme kompresních 

poměrů 1/8, ale i lepších na úkor kvality). Při této kompresi se dosahuje asi osminásobné 

úspory místa (při dobré kvalitě obrazu). Dalším zlomem na poli komprimování byl kodek 

MPEG, který se v různých obměnách a vylepšeních používá dodnes. Základem kodeku 

MPEG jsou 3 druhy snímků (snímky I,P,B). Snímek I, zvaný klíčový, je vždy prvním 

snímkem. Je to prakticky obrázek komprimovaný do formátu JPEG. Po něm vždy následuje 

Snímek P (pomocný), který přenáší pouze rozdíly mezi aktuálním a již přeneseným snímkem. 

Snímky P jsou proloženy B snímky, které jsou buď silně zkomprimované P snímky nebo 

neobsahují žádnou informaci a jsou dopočítávány podle předcházejících I snímků. Ve 

výsledku to vypadá asi takto (obr. 13). [4] 

 
Obrázek 13 - Možné pořádí rámců [4] 

 

Kodek MPEG se stále vyvíjí, a proto dnes již existují MPEG kodeky s variabilním bit 

rate (VBR – proměnná přenosová rychlost) a ty podle aktuálních podmínek mění zastoupení 

I, P a B snímků. U MPEG kodeků dosahujeme komprese asi 1/30. Obecně platí, že video 

komprimované kodekem MPEG při kompresi např. 1/100 je kvalitnější než video 

komprimované do MJPEG o stejném kompresním poměru. [4] 
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Menší nevýhoda kodeku MPEG je, že se stále vyvíjí a že existuje několik navzájem 

nekompatibilních algoritmů. V praxi to znamená, že po zakoupení IP kamery a jejímu 

připojení k počítači zjistím, že kamera s PC nespolupracuje a je třeba si koupit speciální 

kodek nebo HW komponentu, která v sobě kodek obsahuje. 

2.6.1 Úspora místa 

Možností jak ušetřit místo na diskovém poli, je však více. Pokud například 

nepotřebujeme ukládat video ve velkém rozlišení, můžeme ušetřit významnou část místa 

zmenšením formátu videa. Pokud při ukládání místo formátu 4CIF požijeme pouze CIF, 

ušetříme 1/4 místa. Toto můžeme s úspěchem aplikovat na záznam, na kterém nebudeme 

potřebovat identifikovat, ale například jen monitorovat. Další možností je ukládat pouze 

černobílý obraz. Neposlední možností je snížit počet snímků za vteřinu. Tím docílíme 

významného snížení prostoru na discích. 

2.7 Parametry ovlivňující kvalitu videa 

První komponenta, kterou světlo prochází, je objektiv. Hodně záleží na kvalitě 

provedení a na kvalitě čoček. Dalším důležitým prvkem je senzor. Následuje, u digitálních 

a IP kamer zpracování signálu, kabeláž a na delší vzdálenosti zesilování signálu. 

U analogových kabeláž a poté zpracování signálu. Dále kvalita zobrazovací jednotky 

a použitého kodeku a jeho komprese.  

Je důležité si uvědomit, že celý systém bude tak dobrý, jak dobrá bude nejslabší 

komponenta v něm. Je proto nerozumné koupit například špičkovou kameru a k ní nekvalitní 

kabeláž. Nebo používat kameru s vysokým rozlišením a A/D převodník pro rozlišení menší. 

Veškeré příslušenství by mělo mít stejnou kvalitu, nejlepší je vše pořizovat od jednoho 

dodavatele. 

2.8 Současná situace 

Na letišti je v současné době použit uzavřený systém televizního dohledu (CCTV). 

Znamená to, že veškerý obrazový materiál pořízený kamerami je zpracováván a ukládán 

na území letiště. Zjednodušeně řečeno, kamera vysílá analogový signál do A/D převodníku, 

který jej převede na digitální a ten je uložen na DVR a promítán na obrazovky v reálném čase 

(A/D převodník je součástí DVR). Při podrobnějším pohledu zjistíme, že na letišti se nachází 

2 nezávislé CCTV systémy. 
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Třídírna 

Jeden nalezneme v třídírně zavazedel. Jedná se o několik kamer, které dohlížejí 

na zavazadla pohybující se po pásech. Zavazadla jsou zde kontrolována a je nutné je sledovat, 

jelikož často dochází k jejich zaseknutí. Dohledová místnost tohoto CCTV se nachází několik 

kroků od třídírny. Je v ní stále přítomno několik lidí, kteří kontrolují zavazadla 

a v nepravidelných intervalech vcházejí do třídírny a zavazadla kontrolují nebo vyprošťují. 

V dohledové místnosti se nachází několik monitorů, které zprostředkovávají obraz z kamer 

a obraz rentgenových detekčních přístrojů, kterými zavazadla procházejí. Tento systém 

je osazen pouze fixními kamerami nastavenými tak, aby vhodně pokryly požadovaný prostor 

a poskytly obsluze přehled o stavu zavazadel.  

Letiště 

Letiště jako celek má svůj vlastní CCTV systém, jehož kamery pokrývají celý prostor 

letiště (i třídírnu). Rozmístění kamer je tajné. Několik je jich vidět, některé jsou schované. 

Jsou zde však použity jak kamery fixní, tak i typy FlexiDome a AutoDome. Několik 

AutoDome kamer je umístěno po obvodu hlavní budovy, a to zepředu budovy, z boku 

u nouzového východu a ze strany přistávací plochy. Tyto kamery zachycují pohyb v okolí , 

při vhodném směrování dokáží pokrýt parkoviště, vchody, východy a část perimetru letiště, 

ovšem je nutné zmínit, že na dohled nad perimetrem letiště jsou tyto typy kamer nevhodné. 

Ostatní kamery jsou rozmístěny na letišti tak, aby pokryly všechny vstupy, dveře i volná 

prostranství. Z kamer vede signál do multiplexoru, kde dochází k jeho rozdělení. Všechny 

signály vedou do A/D převodníku, ale jeden samostatný kromě převodníku směřuje 

i do dohledové místnosti. V dohledové místnosti můžeme zvolit, který signál to bude. Tento 

signál slouží k přehrávání obrazu na hlavní obrazovce v reálném čase. Z A/D převodníku vede 

signál do serverovny, kde se obraz ukládá a zároveň posílá ve zmenšeném formátu 

do dohledové místnosti, kde mohou být zobrazeny na počítači. Na základě těchto záběrů si 

může operátor vybrat kameru, kterou chce vidět na hlavní obrazovce. Operátor může kdykoli 

z dohledové místnosti přehrát libovolný uložený záběr, z kterékoli kamery. V dohledové 

místnosti jsou 3 monitory, počítač a ovládací zařízení pro změnu obrazu na hlavní obrazovce 

a ovládání PTZ kamer. Když se na celý systém podíváme obecně, je možné ho označit jako 

hybridní systém, kdy analogový signál z kamer je převáděn na signál digitální a ten je posléze 

ukládan a zpracováván. Z dalších informací, které se mi podařilo získat a nebyly označeny 
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jako tajné, je zajímavé například to, že letiště ukládá obraz s frekvencí 8,3 snímků 

za sekundu, záznam se ukládá týden a poté je přemazán. 
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3 Analýzy 

3.1 Analýza letiště při odbavování pasažérů 

Na úvod 

V období od 4.9. – 16.9. 2007 jsem absolvoval praxi na letišti Leoše Janáčka 

na oddělení odbavení zavazadel, během které jsem získal povědomí o tom, jak probíhá 

manipulace se zavazadly od okamžiku, kdy je cestující odloží na pohyblivý pás, až po jejich 

naložení do nákladového prostoru letadla. Rovněž jsem si prakticky vyzkoušel nakládku 

i vykládku letadel společnosti DHL a Česká pošta. Celou dobu jsem měl přístup do všech 

částí letiště a během obou týdnů, které jsem na letišti strávil, jsem nenalezl jediné dveře, které 

by mi zůstaly zamčeny. Je rovněž pravda, že kvůli svému pracovnímu nasazení jsem neměl 

mnoho času na prozkoumání celého letiště, ale myslím, že to co budu pro vypracování této 

analýzy potřebovat, jsem viděl.  

Při výběru metody jsem bral v úvahu provoz na letišti. 

3.1.1 Rozdělení letiště 

Pro potřeby této analýzy si budu muset letiště rozdělit. Využiji dělení, které 

je na letišti běžně používané. Jedná se o prostory veřejně přístupné, prostory SRA a neveřejná 

část. 

 

I. Prostory veřejně přístupné (dále jen PVP) – jedná se o veškerá 

prostranství a budovy na území letiště, kam je umožněn přístup všem lidem, 

tzn. cestujícím, zaměstnancům, zákazníkům. Na těchto prostorách se 

nacházejí i pobočky firem (např. DHL). 

II. Prostory Security Restricted Area (dále jen SRA) – jedná se o území 

letiště, kde je přístup lidí omezen. V  SRA se nachází např., kanceláře 

obsluhy letadel, prostor pro naložení a vyložení zavazadel a mnoho dalších  

zajímavých míst, které však pro analýzu nejsou až tak podstatná a nebo se 

nenacházejí v blízkosti prostorů, kde k odbavení dochází. 

III. Neveřejné prostory – jedná se o území letiště, kam mají přístup pouze 

osoby, které zde vykonávají svou práci. Jedná se například o runway nebo 

hangáry. 
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PVP a SRA jsou od sebe odděleny zdmi, ploty a průchozími místy. Neveřejné prostory 

od SRA fyzicky odděleny nejsou, ale pohyb cestujících v SRA mimo budovu letiště 

je sledován kamerovým systémem a pracovníky letiště. Neveřejné prostory jsou od PVP 

odděleny plotem Pro tuto analýzu jsou nejdůležitější průchozí místa mezi SRA a PVP, jelikož 

nepředpokládám, že někdo během odbavovacího procesu bude přelézat plot, jelikož během 

tohoto procesu se cestující k plotu vůbec nedostane. 

Zbývají nám tedy průchozí místa. 

Místa pro vstup do Security Restricted Area 

Jsou to místa, kde je možné za určitých okolností projít z PVP do  SRA. Několik 

se jich nachází přímo v hlavní budově letiště a jedno je jakoby z boku letiště od hlavního 

vchodu asi na třech hodinách. Boční vchod je hlavní brána pro zaměstnance letiště, hasiče, 

návštěvy a pro zaměstnance firem se sídlem na letišti a od této brány je to do SRA asi 

50 metrů.  

Nejzajímavější pro tuto analýzu jsou jistě přístupy do SRA přes hlavní budovu. Jedná 

se o tzv. Check in (místo, kde cestující odkládá zavazadla a identifikuje se letenkou), který je 

vidět po vstupu hlavním vchodem. Toto je podle mě nejdůležitější a pro cestující 

nejobvyklejší přístupové místo pro přechod z PVP do SRA.  

Jistou variantou by mohl být východ z letiště pro cestující, kteří právě přiletěli. Tudy 

by se při troše štěstí dalo dostat z PVP do SRA.  

 Oprávnění ke vstupu do Security Restricted Area a kontrola 

Při přechodu z PVP do SRA je každý povinen projít rámem pro detekci kovů a svá 

zavazadla, tašky, batohy, kovové předměty a jiné předměty, které mohou být detekována, 

musí podrobit kontrole rentgenem.  

Zde při přechodu platí různá pravidla pro cestujícího a pro zaměstnance. Cestující 

je omezen hned několika způsoby. Např. může přinést do SRA pouze omezené množství 

kapalin, nesmí přenést nebezpečné předměty jako např. čepele, výbušniny a další. 

Nevím jak přesně je omezen zaměstnanec, ale nebyl pro mě problém přinést si 

do práce 1,5litru vody.  

Při vstupu do SRA přes Check in je po cestujícím požadována platná letenka. S sebou 

může mít příruční zavazadlo.  
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Zaměstnanec je povinen nosit na svrchním oděvu připnutou ID kartu s osobními údaji 

a fotografii, a to tak, aby byla viditelná za každých okolností. Takto označený pracovník se 

muže bez problémů přes Check in dostat.  

Pro vstup přes hlavní bránu je zapotřebí minimálně karta návštěvy, kterou by možná 

při troše štěstí mohl získat schopný řečník přímo na vrátnici, avšak pouze tato karta 

neopravňuje ke vstupu do SRA, který se nachází nedaleko.  

Co by mohlo být cílem potenciálního útočníka? 

Osobně si myslím, že útočník může chtít jen vyhrožovat a nebo chce zaútočit, ublížit, 

poškodit. Rovněž si myslím, že potenciální útočník nebude chtít spáchat teroristický útok 

přímo na letiště Mošnov, ale na jiné letiště. 

Ze známých událostí víme o výhružných telefonátech o údajné bombě. Dále se může 

jednat o chemický nebo biologický útok, braní rukojmí.  

Aby došlo k naplnění těchto hrozeb, muselo by dojít hned k několika pochybení.  

3.1.2 Proces odbavování 

Proces začíná příjezdem cestujícího do areálu letiště (do PVP). Vstoupí hlavní branou 

a postupuje k odbavení zavazadel. Jeho zavazadla, tedy ta, která si z důvodu objemu, váhy, či 

povaze obsažných předmětů nemůže vzít na palubu, mizí v prostupu ve zdi a dostávají se do 

SRA.  

Odevzdává zavazadla, která nemůže vzít do letadla a přichází ke kontrole, kde je 

detekován detektorem kovu. Pracovníci „Ramp Handling and Loading“ poté zavazadla 

roztřídí a dopravují do zavazadlových prostor správných letadel. Cestující postupuje do SRA. 

Čeká na přílet letadla a v určitém čase postupuje do Gate (Gate je průchozí místo mezi 

vnitřními a venkovními prostory SRA pro cestující.), následně opustí budovu letiště 

a přechází ke stojánce, kde nastoupí do svého letadla (za zhoršeného počasí je přistaven 

k budově autobus). 

Bezpečnostní opatření při procesu odbavování 

I. Při vstupu do areálu 

Kontrola cestujících kamerami. Obchůzka členů bezpečnosti letiště.  

II. Začátek Odbavování 

Kontrola letenky, stále kontrola kamerami. 
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III. Při bezpečnostní kontrole 

Cestující je vyzván, aby odložil všechny kovové předměty a prošel detekčním rámem. 

Pokud rám odhalí kovový předmět, je cestující povinen podrobit se kontrole ručním 

detekčním přístrojem. Pokud by detekce odhalila nebezpečný předmět, byl by cestující 

kontrolován ohmatem, a to pracovníkem letiště stejného pohlaví. Průběžně jsou kontrolována 

i příruční zavazadla cestujícího, tedy zavazadla, která si má v úmyslu vzít na palubu letadla, 

rentgenem. Kontrola je zaměřena na ostré předměty, kapaliny, výbušniny, zbraně. Cestující 

je stále pod dohledem kamer. Nárazově dochází i ke kontrole na výbušniny policistou se psem  

(nutno podotknout, že pes je perfektně vycvičen. U mě výbušninu našel a to jsem jí měl kapse 

zabalenou v igelitu a pes měl hledat v prostoru o rozměrech cca 10x5m a nebyl policistou 

nijak naváděn). 

IV. Při postupu do Gate 

Cestujícímu je kontrolován palubní lístek a je připuštěn k letadlu. Stále pod dohledem 

kamer. Tudy jde většinou pěšky až k letadlu. Pokud se jedná o pravidelné linky, 

je cestujícímu nabídnuta možnost odložení příručních zavazadel do nákladového prostoru 

s tím, že je dostane zpět ihned po příletu do cílové destinace. I zde je cestující pod dohledem 

kamer. 

V. Kontrola zavazadel 

Jakmile se zavazadla dostanou do SRA, jsou kontrolována rentgenem. Pracovníci 

„Ramp Handling and Loading“ je přemístí do košů a čekají na přílet letadla. Během této doby 

probíhá nárazově kontrola na výbušniny policistou se psem. (Během doby, kdy jsem byl 

na letišti, došlo ke kontrole asi 5x. Ovšem provoz je nepřetržitý a já pracoval přetržitě) 

Možná nebezpečí 

I. Při vstupu do areálu 

Areál je PVP, takže do něj má přístup každý. Jako možné nebezpečí zde vidím 

odložení tašky nebo podezřelého předmětu a následné oznámení takového předmětu 

na telefonní číslo letiště nebo policie, nebo v horším případě výbuchu tašky nebo předmětu. 

II. Začátek Odbavování 

Prakticky žádná nejsou. 
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III. Při bezpečnostní kontrole 

Nebezpečím je jakýkoliv transport nebezpečných předmětů či látek do SRA, posléze i 

do letadla.  

IV. Při postupu do Gate 

Osobně si myslím, že zde je největší riziko infiltrování cestujícího mezi zaměstnance 

„Ramp Handling and Loading“. Tito zaměstnanci se od cestujících liší pouze reflexní vestou, 

muškovými chrániči sluchu a ID kartou. Mám zato, že pokud by si cestující za zhoršeného 

počasí a nejlépe v noci při přesunu z budovy k letadlu oblékl reflexní vestu a měl na krku věc 

podobnou ID kartě, tak by mezi zaměstnanci „Ramp Handling and Loading“ dokonale 

splynul. 

V. Kontrola zavazadel 

Zde existuje nebezpečí přenosu bomby nebo závadného biologického materiálu 

do SRA. 

3.2 Analýza jiných možností průniku 

Průnik do SRA před východ pro cestující, kteří přiletěli. Zde by musel potenciální 

útočník počkat, až někdo z cestujících bude vycházet, protože dveře jsou vybaveny 

fotobuňkou jen z jedné strany a otevírají se pro příchozí pouze z jedné strany. Poté by musel 

přejít přes pasovou kontrolu. A až poté by se dostal do prostor SRA. Tato varianta mi přijde 

mnohem složitější na provedení. Navíc by jistě útočník neušel pozornosti kamerového 

systému a přítomného personálu. 

Zcela jinou možností by byl pokus o průnik do neveřejných prostor, popřípadě SRA, 

přes plot okolo letiště. Myslím, že letiště nezaměstnává dostatek lidí na stálou kontrolu 

perimetru letiště. Kamerový systém letiště není nastaven na kontrolu perimetru.  

Opatření 

V ideálním případě by měl být perimetr letiště chráněn dvojitým plotem opatřeným 

žiletkovým drátem na  vnějším plotě. Mezi prvním a druhým plotem by měl být prostor 

několika metrů a druhý plot by měl být také opatřen žiletkovým drátem. Mezi ploty by bylo 

detekční zařízení na bázi mikrovln, které by detekovalo přítomnost vetřelce. Plot by byl 

opatřen kamerovým systémem, který by sledoval hlavně prostor mezi ploty.  
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3.3 Analýza kamerového systému 

Kamery na letiště sledují a nahrávají pohyb na všech důležitých místech. Jedná se 

o vchody, východy, haly, veřejně přístupná místa, oblast SRA, parkoviště, letištní plochu, při 

vhodném natočení pohyblivých kamer i plot. Co mě však zarazilo je, že v dohledové místnosti 

nikdo není. Dohledová místnost není nijak extrémně velká ani převybavená, ale nachází se 

v ní 3 monitory, jedno ovládací zařízení pro pohyb kamer, software pro vyhodnocování 

pohybu, který nikdo prakticky nepoužívá. Letiště sice nahrává veškerý pohyb v zorném poli 

kamer, ale když tento pohyb nikdo v reálném čase nevyhodnotí, nemůže letiště žádné krizové 

situaci předejít.  

Kamerový systém je velmi citlivý na vnější vlivy. Navíc při vstupu do oblasti 

sledované kamerovým systémem je každý informován cedulí oznamující, že v okolí 

se nacházejí kamery. Potenciální útočník tedy přesně ví, kde zóna s dohledem kamer začíná. 

V této kapitole bych chtěl poukázat na slabiny kamerového systému a na místa, která lze 

jednoduše napadnout. Při zničení nebo ochromení kamerového systému letiště ztrácí přehled 

o celkové situaci na letišti. Bezpečnostní oddělení letiště sice bude mít dílčí přehled 

o lokalitách letiště v místech, kde se zaměstnanci bezpečnosti letiště nacházejí, ale nikdy 

nedokáží pokrýt celý prostor právě tak jako všudypřítomné kamery. Poškozená kamera navíc 

nemůže ani obraz zaznamenat a pokud ano, nemá obraz dostatečnou vypovídací hodnotu.  

Co se útoků na samotné kamery týče, existuje několik způsobů, jak kamery 

neutralizovat nebo zneužít. 

Vnější vlivy 

Mechanické ochromení 

Asi nejjednodušším způsobem je kameru mechanicky „oslepit“. Nenáročný způsob jak 

toto provést je přelepit kameru neprůhlednou páskou. Další variantou je například igelitový 

sáček. Tuto metodu však můžeme aplikovat pouze u kamer, které se nacházejí nízko. U výše 

umístěných kamer je to bez dalšího vybavení prakticky nemožné. Je jasné, že člověka např. 

s žebříkem by si každý všiml, takže u vysoko umístěných kamer lepící pásku ani sáček 

nepoužijeme. Pro navrácení původních funkcí pak stačí pásku odstranit a očistit ochranné sklo 

krytu kamery, v případe igelitového sáčku tento pouze odstraníme. Existují však další 

možnosti. Jednou z nich jsou dnes již dosti rozšířené paintballové pistole. Jedná se o nevelké 

zařízení ve tvaru zbraně, které se chová jako zbraň, avšak místo nábojů používá kuličky 

s potravinářským barvivem, které dokáží kameru na určitý čas vyřadit z provozu. Pistole jsou 
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nehlučné. Pro odstranění následků těchto „zbraní“ použijeme kus látky, kterým kryt kamery 

očistíme.  

Nevýhodou tohoto útoku je, že pokud je aplikován na jakýkoliv typ krytu kamery, 

způsobí okamžitý výpadek obrazu, a to i v případě, že se jedná o PTZ kameru. Výhodou je, 

že obsluha kamerového systému v dohledové místnosti dokáže okamžitě vyhodnotit obraz 

a zjednat nápravu. 

Obdobou útoku paintballovou pistolí je obyčejný sprej s barvou, kterým je možné 

kameru oslepit. Takový útok je snadno vyhodnotitelný, avšak pro nápravu je nutná výměna 

krytu kamery. 

Kamery se proti takovému útoku dají chránit tak, že se nacházejí v zorném poli jiných 

kamer. Znamená to, že na každou kameru je možné se podívat. V takovém případě je možné 

podle záznamu útočníka identifikovat. 

Světelné ochromení 

 

 
Obrázek 14 - Takto vypadá oslepení kamery z blízky, vpravo odstínění červené [29] 

 

Zajímavou možností pro dočasné paralyzování kamery je tzv. Laser Zapping (obr. 14). 

Abychom tento způsob „oslepení“ kamer mohli použít potřebujeme speciální zařízení. Je to 

vysílač IR záření. Vypadá např. jako tužka, nebo menší dalekohled. Při namíření touto tužkou 

na kameru dochází vlivem citlivosti CCD o CMOS senzorů na IR záření k oslepení kamery. 

Navíc při použití v noci, kdy kamery běžně nepožívají IR filtry, je toto „oslepení“ značné. 

Na obrázku 14 vidíme, jak asi oslepení kamery zblízka za denního světla a s IR filtrem 

vypadá. Oslepení je značné. Kamera ztrácí schopnost sledovat daný objekt.  

Nevýhodou tohoto útoku je, že obsluha nemusí okamžitě světelný efekt vyhodnotit 

jako útok. Na druhou stranu takovýto útok není možné dokonale provést na PTZ kameru. 

Pokud oslepení kamery někdo zaregistruje, může manuálně snížit citlivost kamery na 
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červenou barvu (obr. 14).Jako obrana proti takovému útoku postačí použití stejné ochrany 

jako u útoku viz. výše.. 

Napadení sítě 

Pokud by letiště používalo IP kamery, bylo by možné určitým způsobem získávat 

obraz z kamer i ze vzdálených míst neoprávněnými osobami. Pokud by se jednalo o připojení 

kamer do sítě intranet, do které by byl přístup z vnější sítě, je možné takovou síť napadnout. 

Pokud by se jednalo o připojení kamer přímo do sítě internet, bylo by možné takové kamery 

velmi lehce sledovat jakýmkoli uživatelem sítě internet. Může se zdát, že napadení kamer při 

IP zapojení je složité, ale opak je pravdou. Na internetu se nachází několik návodů, jak se do 

takových sítí nabourat, měnit konfigurace kamer popřípadě s PTZ kamerami volně 

manipulovat.  

Ochrana proti takovému napadení je používat pouze síť intranet a žádná obrazová data 

na internetu nezveřejňovat. 

Napadeíi vedení signálů 

Pokud by letiště používalo pro přenos obrazového signálu tzv. Wi-Fi, mohlo by dojít 

k ohrožení přenosu. Jedná se o standart datových sítí umožňující bezdrátový přenos, dnes již 

běžně využívaný v domácnostech pro přenos vysokorychlostního internetu, fungujícího 

v pásmech 2,4 GHz nebo 5 GHz; pro profesionální aplikace je možno zakoupit vlastní 

frekvenci. Pro vytvoření takovéto sítě je potřeba pouze vysílač a přijímač. Pokud je datový 

tok mezi přijímačem a vysílačem nešifrovaný, je jednoduché jej zachytit a monitorovat. Stačí 

nám k tomu jedna směrová anténa. Signál totiž není dokonale směrovatelný. Pakliže je datový 

tok šifrován, není nic lehčího, než tuto síť vyrušit. Stačí nám k tomu silný vysílač. 

Fyzický útok na kamerový systém 

Jedná se o opravdu velmi nepravděpodobný útok, kdy by se útočník rozhodl 

zlikvidovat kamerový systém hrubou silou. Takový útok by byl spíše projevem vandalství 

a neměl by za cíl uškodit letišti. Navíc by byl poměrně hlučný a přitahoval by značnou 

pozornost. 

Výpadek proudu 

Pokud by došlo na letišti k výpadku proudu a náhradní zdroje by nefungovaly, 

představovala by taková situace pro bezpečnost letiště veliký problém. Činnost veškerého 
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příslušenství i samotné kamery, počítačů a DRV je na elektrické energii závislé. Bez jejich 

dodávek zařízení nefunguje a nemůže tedy plnit svou funkci. Hlavní trafostanice se nenachází 

v areálu letiště, což potenciálnímu útočníkovi může pomoci. Letiště disponuje systémem 

UPS, který poskytuje nouzové dodávání proudu pro bezpečnostní zařízení pří výpadku 

veřejné sítě. Toto napájení je dostačující na 24 hodin provozu. Avšak po výpadku proudu 

se do 8 minut aktivují diesel agregáty na výrobu proudu. 

Porušení kabeláže 

Pokud by se útočník pokusil porušit kabeláž vedoucí z kamer, stál by před velmi 

nelehkým úkolem. Kabely jsou zapuštěny ve zdech, a jak ze zákona o ochraně osobních údajů 

vyplývá, musí být v takovém provedení, aby na jejich demontáž bylo potřeba speciálního 

zařízení, a aby každý takový zásah byl okamžitě rozpoznatelný (použitím speciálního 

provedení kabelových rozvodů dochází při pokusu o jejich demontáž k trvalé deformaci). 

Vnitřní vlivy  

98% útoků je vedeno nebo podporováno vlastními lidmi. Motivy bývají různé. Může 

se jednat o náboženské přesvědčení, u zodpovědných pracovišť o úplatky, nebo selhání 

lidského faktoru. 

Manipulace s PTZ kamerami. 

Pro pracovníka letiště, který se z nějakého důvodu rozhodne na letiště zaútočit a nebo 

jen útoku pomoci, bude to nejmenší ve správném okamžiku natočit PTZ kameru směrem, kde 

nebude moci útok zachytit nebo pomocí funkce zoom obraz oddálit, aby na záznamu útočníka 

nebylo možné identifikovat. 

Změna nastavení ukládání 

Může dojít ke změně citlivosti na pohyb při nahrávání. Změně nastavení plochy 

nahrávání i jiné zásahy do SW, například změna komprese ukládání souboru. Toto 

momentálně nikdo na letišti nedovede provést. 

Smazání disků 

K diskům je nepovolaným osobám vstup zakázán. Proto jsou jedinou hrozbou pro 

uchovaná data pracovníci letiště, kteří mají k diskům přístup. Nikdo ze zaměstnanců letiště 

nemůže disky smazat. Disky jsou dobře uschovány a jsou nastaveny na automatické mazání. 
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Jako ochrana před vnitřními vlivy je nejlepší časté střídání na pozici operátora 

v dohledové místnosti. 

U všech těchto vnitřních vlivů se může jednat i o neúmyslné zavinění. 

Opatření 

Jsem si jistý, že v dohledovém centru (v našem případě i místnosti) by měl stále být 

někdo přítomen. Měl by to být někdo kdo umí se systémem alespoň uživatelsky pracovat. 

Úplně by stačilo, kdyby uměl přepínat jednotlivé kamery, uměl ovládat pohyblivé kamery 

a nejlépe, kdyby se s někým během směny střídal. Jak je známo, člověk se v dohledovém 

centru nedokáže dlouho koncentrovat, a proto by měl být ve vhodných intervalech střídán. 

Mezi ním a ostatními členy ochranky by měla být zajištěna komunikace ať už vysílačkou 

nebo funkcí PPT, kterou je vybavena v dnešní době většina telefonů. Tento člověk by mohl 

svým spolupracovníků hlásit podezřelé osoby vstupující do objektu letiště, rychle se blížící 

automobily, odložená zavazadla, neoprávněná vniknutí do SRA a jistě by jim mohl být i jinak 

užitečný. Tento operátor by měl být rovněž schopen odhalit jakýkoliv útok na kamerový 

systém, hlásit ho spolupracovníkům. Kamerový systém by se měl rozšířit až na perimetr 

letiště a rovněž by se mělo přehodnotit umístění některých kamer. 

3.4 Bezpečnostní analýza 

Pro bezpečnostní analýzu jsem si vybral pouze nebezpečí týkající se kamerového 

systému. A to jak nebezpečí týkající se letiště, která může kamerový systém odhalit, tak 

i samotný útok na systém. V analýzách budu postupně hledat možné zdroje nebezpečí 

a hodnotit je podle následků a pravděpodobnosti vzniku. [2] 

Pro přehledné shrnutí všech zmíněných nebezpečí použiji metodu FMEA v kombinaci 

s Paterovou metodou a metodu ETA.  

Metoda FMEA 

Tato metoda je pro analýzu vhodná, protože v ní můžu porovnat současný stav 

s navrhnutým (ideálním) stavem. Všechny nebezpečné události týkající se kamer jsou 

rozděleny na oblasti perimetru letiště, procesu odbavování, veřejných prostor a možného 

narušení kamerového systému zaměstnanci. V tabulce se vyskytuje několik pojmů. Rád bych 

objasnil jejich použití. [1] 



 43 

Identifikace nebezpečí 

Aktuální nebezpečí plynoucí z provozování letiště jsou popsaná v analýze výše. Jedná 

se o nebezpečí, která buď přímo souvisí s kamerovým systémem a nebo je můžeme pomocí 

kamerového systému odhalit, lokalizovat, posléze je eliminovat. Jedná se proto hlavně 

o perimetr letiště, který ani jiným způsobem být hlídán nemůže. Proces odbavování, kde 

kamery mohou pomoci odhalit útočníka od fáze předání zavazadel, až po nástup do letadla. 

Veřejné prostory, kde policii a ostraze letiště mohou kamery významně pomoci při 

identifikaci nebezpečí a jeho lokalizaci. A v neposlední řadě se též jedná o potenciální 

specifické útoky zaměstnanců na kamerový systém. 

Současná opatření 

Zde popisuji opatření, kterými v současné době letiště disponuje a mohou být použita 

proti nebezpečí. 

N,P,H,R. 

N (závažnost), P (pravděpodobnost), H (odhalitelnost), R (riziko – N*P*H). V tomto 

případě se jedná o můj odhad následků na systém v případě nebezpečí, při současných 

opatřeních (tabulka 5, 6, 7, 8).  

 

P - Pravděpodobnost 
1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 
2 Spíše nepravděpodobná 
3 Pravděpodobná, reálná hrozba 
4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá hrozba 
Tabulka 5 - Slovní popis pravděpodobnosti 

 

N - Závažnost 
1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 
2 Větší delikt, větší úraz, větší škoda 
3 Střední delikt, střední úraz, střední škoda 
4 Těžký delikt, těžký úraz, velká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 
Tabulka 6 - Slovní hodnocení závažnosti 
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H - Odhalitelnost 

1 Odhalitelné v době spáchání 
2 Odhalitelné během několika minut 
3 Odhalitelné během jednoho dne 
4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Neodhalitelné riziko 
Tabulka 7 - Slovní hodnocení odhalitelnosti 

 

R - Riziko 
0 - 3 Odhalitelné v době spáchání 
4 - 10 Odhalitelné během několika minut 
11 - 50 Odhalitelné během jednoho dne 
51 - 100 Velmi pravděpodobný vznik 

101 - 125 Neodhalitelné riziko 
Tabulka 8 - Slovní ohodnocení rizika 

 

N1, P1, H1, R1 jsou pak ta samá hodnocení, ale pro předpokládaný stav po zavedení 

navržených opatření. 

Následek 

Co může dané nebezpečí způsobit. 

Odstranění následků 

Jak můžeme následky odstranit. Ne vždy je to možné. 

Nová opatření 

Navržení zcela nových opatření pro letiště.  

Další postup (Paretova metoda) 

Výsledek analýzy FMEA se nachází v přílohové části (příloha 1). Z této tabulky 

je patrné, jak může kamerový systém zlepšit bezpečnost na letišti. Tabulka 9 znázorňuje 

pouze rizika před a po opatřeních a průměrné riziko. Abych s tímto mohl dále operovat 

a zjistit, jestli kamerový systém ty nejzávažnější problémy opravdu řeší, zvolil jsem tento 

postup. Zjistil jsem, která nebezpečí mají míru rizika větší než průměrnou, a na tato jsem 

použil Paterovu metodu, která vhodným způsobem zobrazí, která nebezpečí jsou 

nejzávažnější a měla by být prioritně odstraněna, a porovnáním s riziky po opatřeních zjistím, 

jestli opatření v kamerovém systému jsou dostačující a jestli nejsou zapotřebí i další opatření.  
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  Identifikované nebezpečí R R1 
1 Překonání plotu 32 8 

2 Poškození plotu 20 8 

3 Poškození hlídajících kamer 9 3 

4 Propašování neb.předmětu na palubu letadla 10 10 

5 Infiltrováni cestujícího mezi zaměstnance 8 4 

6 Oslepení kamer laser zappingem 4 2 

7 
Propašování neb. předmětu do zavazadlového prostoru 
letadla 

10 10 

8 Rukojmí 5 5 

9 Opilý cestující 8 8 

10 Umístění bomby 15 10 

11 Umístění falešné bomby 18 12 

12 Náhodné odložení tašky 10 10 

13 Krádež v obchodě 2 2 

14 Přepadení směnárny 3 3 

15 Přepadení pošty 4 4 

16 Osoba pod vlivem drog 4 4 

17 Rukojmí 5 5 

18 Oslepení kamer mechanické 16 4 

19 Oslepení kamer laser zappingem 16 2 

20 Fyzické zničení kamer 6 3 

21 Porušení kabeláže kamer 9 3 

22 Úmyslné vypnutí proudu 4 4 

23 Změna ideální pozice PTZ kamery 12 12 

24 Změna nastavení CCTV 20 24 

25 Smazání disků 12 4 

  Průměrné riziko 10  
Tabulka 9 - Nebezpečí hodnocená analýzou FMEA 

 

Na obrázku 15 jsou zobrazena nebezpečí hodnocená nadprůměrně, tedy ta, kterými se 

budu dále zabývat. Podle Paretovy metody je 80% všech problémů způsobeno 20% příčin. To 

znamená, že pokud se mi podaří identifikovat 20% nejdůležitějších příčin, mohu zpětně při 

pohledu na rizika po opatřeních zjistit, jestli jsou opatření provedená na kamerovém systému 

dostačující. [1] 
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Obrázek 15 - Graf znázorňuje nebezpečí hodnocená nadprůměrně 

 

Výsledek analýzy 

Na obrázku 16 je výsledek Paretovy metody, který je pro názornost aplikován do 

tabulky 9, kde jsou červeně znázorněná nebezpečí. Je vidět, že pro stěžejní nebezpečí nová 

opatření zajišťují dostatečné snížení rizika. U nebezpečí překonání plotu jde o snížení o 75%, 

což je velmi pozitivní hodnota. Na druhou stranu z navrhnutých opatření vyplývají nová 

rizika spojená s funkcí člověka v systému. Čím bude systém složitější a větší, tím bude 

i zneužitelnější. Pokud do něj bude letiště vkládat velkou důvěru, bude každé selhání lidského 

faktoru bolestivější.  

Z analýzy tedy vyplývá, že největší vliv na bezpečnost letiště bude mít vylepšený 

kamerový systém právě na úrovni perimetru, na možnost odhalení bomby nacházející se 

v místech dohledu kamerami a na bezpečnost kamer umístěných ve veřejných prostorách.  
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Obrázek 16 - Výsledek Paretovy metody 

 

Výsledky analýzy rovněž říkají, že na lidský faktor by se měl brát větší zřetel. Z toho 

vyplývá, že na post operátora v dohledové místnosti by měl být vybrán vhodný kandidát. 

Mohlo by se zdát, že současné řešení přítomnosti osoby v dohledové místnosti by mohlo být 

řešením, ale právě přítomnost operátora v dohledové místnosti výrazně zvyšuje bezpečnost 

celého letiště.  

Může se zdát, že hodnoty rizika vycházely poněkud nízké. Je to dáno hlavně tím, že 

letiště vlastně nikdy skutečně napadeno nebylo a při jeho současné velikosti a objemu 

cestujících ani není pravděpodobné, že by někdy v budoucnu napadeno bylo. To však 

neznamená polevit v bezpečnostních opatřeních.  

ETA 

Metodu ETA použiji na vyhodnocení útoku na letiště z pohledu kamerového systému. 

Jedná se o metodu zachycující události od vzniku nebezpečí až po jeho následky. Události 

nebo zabezpečení jsou umístěny v pořadí, v jakém se pravděpodobně stanou. [2] V tomto 

konkrétním případě jsem se rozhodl zaměřit metodu na lidský faktor a DVR. Vybral jsem si 

asi nejdůležitější prvky při včasné identifikaci možného nebezpečí, kterým může být narušení 

perimetru nebo třeba vstup do SRA, odložení zavazadla i podnapilá osoba. Jedná se o: 
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� Přítomnost operátora v dohledovém centru – důležitá podmínka pro 

včasnou identifikaci nebezpečí. 

� Kvalifikace operátora – v případě, že operátor neumí se systémem 

dostatečně uživatelsky pracovat, nemůže nebezpečí dostatečně rychle 

identifikovat. 

� Koncentrace operátora – podle zákona by se měli operátoři na této pozici 

střídat po 2 hodinách. Pakliže je operátor v dohledové místnosti delší dobu a 

sleduje monitory, jeho práce není dostatečně účinná. 

� Nahrávání – důležitý faktor při dohledové činnosti je i záznam. Na jeho 

základě se dají vyvozovat závěry, kdo je viník nebo jak další nebezpečné 

situaci předcházet. 

Na obrázku 17 se nachází grafické znázornění metody ETA. Na pravé straně se 

nachází vyhodnocení následků nebezpečí v hodnotách 1 – 10, které symbolizují, jak dlouho 

potrvá, než bude nebezpečí odhaleno a možnost pozdější analýzy. Sudé hodnoty reprezentují 

situace, kdy pozdější analýza nebude možná. Z hlediska časového rozdílu mezi dobou vzniku 

nebezpečím a jeho zpozorováním jsou výsledky zpracovány v tabulce 10. 

 

Výsledek Čas potřebný k odhalení nebezpečí 
1 - 2 Nebezpečí bude odhaleno v nejkratší možné době 

3 - 8 
Nebezpečí nebude odhaleno okamžitě, ale se zpožděním. Velikost 

zpoždění bude přímo úměrná výsledku. Dále bude záviset na 
zkušenostech operátora a dalších jeho schopnostech 

9 Nebezpečí bude odhaleno zpětně v době kontroly záznamů 
10 Nebezpečí nebude odhaleno nikdy 

Tabulka 10 - Zhodnocení výsledků metody ETA 
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Obrázek 17 – Grafické znázornění metody ETA 

 

Výstupem analýzy je tedy grafické znázornění a jeho popis, ze kterého je zřetelně 

vidět které faktory ovlivní rychlost odhalení nebezpečí v prostorách sledovaných kamerovým 

systémem. Je proto nezbytně nutné „vybavit“ dohledovou místnost operátorem, který systému 

rozumí a doplnit ho  stejně schopným střídajícím pracovníkem.  
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4 Návrh 

Jako ideální by se pro letiště hodil kamerový systém využívající IP kamer a optických 

sítí. Na zálohování dat by se používaly obrovské disky, letiště by zaznamenávalo neskutečný 

objem obrazových materiálů, který by byl digitálně analyzován a okamžitě přístupný pro 

každého, kdo by se připojil do sítě. Tento návrh by byl jistě přijat někým, kdo by ho nemusel 

financovat. Ale v současné době, kdy letiště vlastní kamerový systém, který je schopen 

digitálně obraz analyzovat, ukládat a kdykoli s ním pracovat, není nutné na ryze IP systém 

přecházet. Minimálně ne do doby, kdy bude na letišti vybudována síť, která by si s toky dat 

poradila. Cena optických kabelů potřebných pro současnou velikost letiště by se pohybovala 

okolo 2 000 000 Kč, bez výkopových a instalačních prací. Z tohoto důvodu mi přijde 

nerozumné až futuristické takové nápady navrhovat. Podle mého názoru by v současné době 

mělo letiště investovat do současného systému. Myslím si, že je stále co vylepšovat, jak po 

technické, tak po personální stránce. Systém je v současné době na přijatelné technické 

úrovni. Kamery jsou kvalitní, některé nabízejí možnost připojení i do IP sítí. Každá nová 

kamera, kterou by se letiště rozhodlo pořídit, by tuto možnost měla poskytovat. Markantně se 

tím sníží náklady za kamery při přechodu na IP systém v budoucnosti. Je samozřejmě naivní 

si myslet, že do IP systému nemůžeme zapojit analogovou kameru. Ze schématického 

obrázku je vidět, jak by mohlo v budoucnosti zapojení analogové kamery do IP systému 

vypadat (obr. 18). Vraťme se však do reality. 
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Obrázek 18 - Schéma zapojení  analogové kamery do IP systému [5] 

 

4.1 Výběr typu kamerového systému 

Letiště používá systém hybridní. Přechod na čistě digitální systém užívající IP kamer 

by byl velmi nákladný. Letišti chybí síť s dostatečnou kapacitou. Z tohoto důvodu je 

v současné situaci nejlepším řešením zůstat u hybridního systému. Pokud by se letiště 

v budoucnosti rozrůstalo, bylo by vhodné přemýšlet rovněž o přechodu na IP systém. Je však 

nutné počítat s většími investicemi. Je nadevše jasné, že časem bude muset letiště na IP 

systém přistoupit, ale zároveň si myslím, že tato doba ještě nenastala. Současný hybridní 

systém se stále dá vylepšovat, a to jak po stránce obsluhy, tak po stránce technické. Je možné 

stále rozšiřovat počet kamer nebo přidat SW modul pro další funkce digitální analýzy obrazu. 

Pokud by se rozhodlo letiště přejít na IP systém hned, muselo by zřídit síť z optických 

kabelů. Kamery, které využívá dnes, by mohlo přes videoservery zapojit jednoduše do sítě 

a nebo by koupilo moderní IP kamery. Pro využítí všech výhod IP je však zakoupení 

výkonných IP kamer nutností. Pokud by letiště do nových kamer neinvestovalo a spokojilo by 

se stávajícími kamerami v IP síti, nedošlo by k žádnému zlepšení. Jedinou změnou by mohlo 
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být zajistit přístup ke kamerám z kteréhokoliv počítače v síti, což by mohlo ohrozit 

bezpečnost osobních údajů.  

Jediným řešením je tedy inovovat současný systém. 

4.1.1 Výběr kamer 

Letiště momentálně vlastní dostatek kamer typu AutoDome, které navíc ani nemohou 

být plně využity, proto bych doporučil kupovat nové kamery fixní. Jsou levnější a na letišti 

zastoupí PTZ kamery. Vzhledem k tomu, že letiště jednou přejde na IP systém, doporučil 

bych volit kamery, které mohou být zapojeny přímo do sítě, tedy takové, jejichž součástí 

je videoserver, aby byly později kamery použitelné a plně kompatibilní. Takové kamery jsou 

sice dražší, ale jednalo by se o investici, která by se jistě v budoucnu vrátila.  

Perimetr 

Co se týče ochrany perimetru, tak zde jsou jedinou logickou variantou černobílé 

kamery. Jednak proto, že na jeho ochranu bude potřeba většího množství kamer a dalším 

důvodem je skutečnost, že tyto kamery lépe reagují na tmu a mají větší rozlišení. Navíc 

ve tmě by i barevná kamera poskytovala pouze černobílý obraz. Dalším kritériem na kamery 

bude způsob přenosu signálu.  

Pokud se letiště rozhodne vybudovat kamerovou ochranu perimetru před zavedením IP 

sítě, bude to možná krok špatným směrem. Ochrana perimetru totiž bude velmi nákladná 

investice, a proto by bylo vhodné použít IP řešení. Navíc při použití IP kamer s vysokým 

rozlišením je možné pokrýt mnohem větší plochu a podle současného vývoje lze 

předpokládat, že v horizontu 5 let, což je podle mě reálná doba pro přechod na IP sítě , bude 

již IP technologie na mnohem vyšší úrovni, ceny kamer se sníží a tím se sníží i veškeré 

náklady na vybudování celé kamerové ochrany perimetru.  

Nová hala 

Tento prostor by měl být osazen několika dalšími kamerami. Neznám sice přesné 

umístění ani počet kamer v hale, ale na základě toho, co jsem viděl, bych zde doporučil 

několik fixních kamer doinstalovat. Více kamer by zde díky současnému zapojení nemělo být 

problém. Kamery v hale budou mít několik funkcí. Jedná se o možnost identifikace osob 

vcházejících, monitorování pohybu v hale a o zjištění odloženého zavazadla. Pro tyto činnosti 

nám postačí několik vhodně umístěných fixních kamer a jedna přehledová kamera typu PTZ. 
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Všechny tyto kamery musí být barevné, aby zjednodušily identifikaci. Hala je stále osvětlená, 

takže nehrozí přepnutí do černobílé. 

Dále zde velkou pomocí může byt vhodný SW a přítomnost obsluhy v dohledové 

místnosti. 

Venkovní část letiště – veřejné prostory 

Zde se jeví nejvhodnější kombinace PTZ a fixních kamer. Je třeba pokrýt celý 

venkovní prostor včetně parkoviště a příjezdových cest. Pro snadnější identifikaci osob 

a automobilů jsou vhodné barevné kamery. Další požadované funkce jsou DEN/NOC. 

Vnitřní část letiště – veřejné prostory 

Kromě nové haly se jedná o prostory, kde se nacházejí obchody, směnárna 

a v budoucnosti i pošta. Mají zde pobočky některé firmy. Např. půjčovna automobilů. Tyto 

prostory je rovněž potřeba chránit barevnými kamerami. 

Venkovní prostory SRA + neveřejné 

Nutný dozor nad cestujícími přicházející k letadlům. Kamery barevné, s funkcí 

DEN/NOC. Ideální je opět kombinace několika fixních a jedné PTZ kamery.  

4.1.2 Výběr značky 

Existuje velké množství firem, které se zabývají výrobou součástí kamerových 

systémů. Ovšem letiště, jako  místo, kde je bezpečnost na prvním místě, a proto i kamerový 

systém musí být na vysoké úrovni, hodně možností na výběr nemá. Problém je v tom, že 

mohutně se rozvíjející se firmy na východě nedosahují kvality dobou prověřených značek. 

Neposkytují dostatečnou kvalitu obrazu a pro noční režim potřebují IR dosvětlování. 

Oblíbenou značkou kamer v Rusku jsou např. Watec, Panasonic, Sanyo, Philips – Bosch, 

Sony a další. Velice populární jsou zde DVR značek Panasonic, Philips – Bosch atd. Letiště 

má možnost vybrat si ze škály věhlasných značek. [3] 

Jelikož většina kamer, které v současnosti letiště používá, je značky Bosch, tak není 

rozumné nakupovat kamery značky jiné. Pro rozšíření kamerového systému je prakticky 

jedinou volbou značka Bosch. Kamery Bosch, které jsem měl možnost vidět, popřípadě 

se s nimi blíže seznámit, mě přesvědčily, že jsou dostatečně kvalitní. Obraz při správném 

nastavení umožňuje snadnou identifikaci osob stejně jako monitorování jejich pohybu. Pokud 

by se letiště v budoucnosti rozhodlo tuto značku opustit, hrozí zpětná nekompatibilita starých 
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kamer a nového systému. Navíc letiště vlastní několik kamer s IP výstupem firmy Bosch, 

které vysílají ve formátu MPEG, který je speciálně kódován a je kompatibilní pouze 

s ostatními komponenty Bosch. Pokud se tedy v budoucnu letiště opravdu rozhodne pro 

přechod na IP technologie, při zachování IP kamer, které již dnes používá, bude se jednat 

o značku Bosch, jež dodá potřebný HW.  

4.1.3 Výběr konkrétních kamer 

Letiště vyžívá kamery typu Autodome G3, DINION a FlexiDome. Jedná se o kvalitní 

kamery, které však už dnes mají své nástupce. Alternativou typu G3 je G4, a typ DINION se 

také stále vylepšuje. Typ DINION existuje stejně jako G4/G3 v různých provedeních 

s rozličnými funkcemi. Typy DINION a FlexiDome jsou kamery fixní, kdežto G3/G4 jsou 

kamery PTZ. Rozdíl mezi Flexidome a DINION je ve způsobu umístění. FlexiDome je malá 

kamera v elegantním krytu. DINION je samostatně prodejná kamera, na kterou je nutné kryt 

dokoupit. Disponuje však více funkcemi a i produkovaný obraz je znatelně kvalitnější. To je 

dáno hlavně tím, že lze měnit objektivy. Tyto kamery jsou dálkově nastavitelné v několika 

směrech. Např. lze nastavit vyvážení obrazu, clonu a další. Prodávají se barevné i černobílé, 

existují i IP verze. Nejvyšší je verze XF, která má speciální procesor na zpracování obrazu, 

speciální režim DEN/NOC a další vylepšení. Kamery FlexiDome těží naopak ze své malé 

velikosti a nenápadnosti. Tento typ se prodává v několika provedeních od nejjednodušší verze 

pro vnitřní prostředí se standardním rozlišením, až po verze vyhřívané, použitelné pro 

venkovní aplikace s požadavky na vysoké rozlišení, režim DEN/NOC a proměnlivou 

ohniskovou vzdáleností. Jsou k dispozici jak barevné a černobíle, tak  verze „antivandal“ 

s nerozbitným krytem nebo i IP řešení. Při srovnání FlexiDome a DINION je hned jasné, že 

jako kamera je lepší DINION, a to v několika ohledech, ale pro speciální aplikace se nám více 

hodí FlexiDome. Srovnání G3 a jejího nástupce už tak jednoznačné není. V obou případech se 

jedná o vysoce výkonnou kameru disponující množstvím funkcí, optickým zoomem počínaje 

a možností vlastního modulu pro sledování pohybu konče (AutoTrack). Oba typy lze použít 

jak pro aplikace vnitřní, tak vnější (podle verze), s různými typy zavěšení. Některé funkce 

byly vylepšeny, v některých ohledech však nástupce lepší není. Zástupci typů G3/G4 jsou 

dodávány od nejlevnějších verzí až po verze špičkové. Výrobce se snaží cenu nové řady 

snížit, ale funkce dále vylepšovat. Nejlevnější verze G4 je dokonce fixní kamera v AutoDome 

krytu. Asi největším zklamáním nástupce je však obraz. Obraz G3 kamery je opravdu 

špičkový. Optický zoom funguje dokonale a kamera ma skvělé rozlišovací schopnosti. G4 

všechny tyto funkce rovněž nabízí, avšak kvůli použití levnějšího senzoru, kvůli zachování 
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příznivé ceny, došlo k mírnému zhoršení obrazu. Vše ovšem vynahrazuje dalšími funkcemi. 

Novinkou je zdokonalený AutoTrack II, který je vylepšen. Starší AutoTrack měl například 

problém se sledováním osoby, která se náhle ztratila za překážkou (keř). Nedokázala 

vyhodnotit směr pohybu, a pokud za překážku vstoupily najednou 2 osoby, každá z jiné 

strany, tak se stávalo, že kamera sledovala osobu vycházející ze strany, kterou původně 

sledovaná osoba vstoupila. AutoTrack II je vylepšen tak, že vyhodnotí směr pohybu osoby 

a „počká“ si, až osoba opustí překážku směrem, kterým se za překážku dostala. Další 

podstatnou výhodou je, že se kamery dají skládat z modulu, které obsahují nejrůznější funkce. 

Dokoupením modulu můžeme z analogové kamery udělat IP, Z barevné kamery kameru 

DEN/NOC nebo jen přikoupit AutoTrack modul. 

Ze všeobecných výhod AutoDome kamer značky Bosch bych rád několik uvedl. Ať už 

se letiště rozhodne pro jakoukoli variantu, nikdo nepozná, o kterou se jedná. Všechny 

vypadají stejně. Digitálně zpracovávají obraz, mají funkci protisvětla. 

Která je lepší? 

Jelikož letiště vlastní několik kamer AutoDome G3, je zbytečné je nahrazovat 

kamerami AutoDome G4, protože tyto kamery nenabízejí momentálně pro letiště žádnou 

znatelnou výhodu. Navíc funkce AutoTrack se na letišti prakticky použít nedá z důvodu 

většího počtu pohybujících se osob v zorném poli kamery. AutoDome G3 jsou kvalitní 

kamery, které letišti můžou posloužit ještě několik let. O jejich náhradě by se dalo hovořit za 

několik let při přechodu na IP systém. Navíc z povahy letiště není potřeba mnoho kamer typu 

AutoDome. 

4.1.4 Výběr funkcí kamer 

Co se samotného výběru týče, letiště bude potřebuje několik typů kamer. Bylo by 

možné na veškeré aplikace použít kamery ve venkovních krytech, které odolají širokému 

spektru teplot i nárazu, s funkcí DEN/NOC, ale to by z ekonomického hlediska nebylo 

vhodné. Z hlediska kamer si letiště rozdělím na 2 části a to vnitřní a vnější, kde vnější budou 

ta místa, kde během roku výrazně kolísají teploty a vnitřní tam, kde jsou teploty během celého 

roku přibližně stejné. Dále letiště rozdělím na místa, kde jsou během celého dne dobré 

světelné podmínky (Většina kamer má v základní verzi dostatečné schopnosti podávat 

nezkreslený obraz při umělém osvětlení.), a na místa, kde se během dne světelné podmínky 

mění od tmy až po přímé denní světlo. Pro venkovní prostory budou vhodné kamery s funkcí 

DEN/NOC a s venkovními kryty. Pro vnitřní aplikace se použijí kamery bez této funkce 
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s vnitřním krytem. Pro místa, kde nám nepostačí fixní kamery z důvodů zvýšeného dohledu 

v méně pokrytých místech, zvolím k fixním kamerám ještě kameru PTZ. 

Z konkrétních typů pak budu vybírat kamery DINION pro jakékoliv fixní venkovní 

aplikace a i pro aplikace vnitřní. Pokud bude třeba kameru trochu skrýt, použiji FlexiDome 

a na doplnění ve větších prostorech i kamery PTZ. Podle aktuálních světelných podmínek 

budu volit kamery s funkcí DEN/NOC. 

4.1.5 Umístění 

Pro pokrytí všech vchodů a východů je nutné použít fixní kamery DINION. 

V podmínkách s výrazným úbytkem světla v noci vybavené funkcí DEN/NOC. Ve velkých 

prostorech jako je například nová hala, jsou již dnes navrženy kamery typu DINION 

v kombinaci s typy FlexiDome a AutoDome. V nové hale je však potřeba více kamer, aby 

bylo dosaženo kompletního pokrytí celého prostoru. 

Co se týče venkovních prostorů před letištěm, tak zde je nezbytné pokrýt všechny 

příjezdové cesty a vchody a východy letištních budov kamerami DINION v kombinaci 

s kamerovými AutoDome.   

Venkovní prostory v areálu letiště jsou pravděpodobně nedostatečně pokryty. Z kamer, 

kterých jsem si všiml (2x AutoDome a několik malo fixních kamer), usuzuji, že zde je slabé 

místo. Osobně si myslím, že zde by byly vhodnější kamery DINION, nasměrované na letištní 

plochu a východy z budov. 

Ochrana perimetru kamerovým systéme zatím aplikována nebyla. Na plot kolem 

letiště „vidí“ pouze 2 AutoDome kamery, které na něj ovšem nejsou natočeny. Zde by bylo 

vhodnější použít několik levnějších černobílých DINION kamer a pokrýt s nimi celý 

perimetr, tak aby ho bylo možné celý sledovat. V kombinaci s dvojitým plotem 

a mikrovlnnými senzory mezi ploty by takto zajištěný perimetr představoval problém i pro 

zkušené teroristy.  

4.1.6 Personální návrh 

V dohledové místnosti by měl sedět jeden člověk, který se systémem umí 

v dostatečném rozsahu pracovat. Tento člověk by měl být střídán dalším člověkem. Každý 

z nich by u monitorů měl trávit dobu ne delší než 2 hodiny. Osobně si myslím, že by mohlo jít 

o střídání pracovníků ostrahy, kteří zrovna mají službu a hlídají letiště. Domnívám se, že 

jejich práce by tím byla usnadněna a získali by lepší kontrolu nad celým letištěm. Důležitou 

podmínkou je však znalost kamerového systému i SW.  
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4.2 Vlastní návrh 

Jelikož se letiště neustále renovuje a prakticky neexistuje aktuální plán, rozhodl jsem 

se provést návrh kamerového systému v místech, která se zrovna nerekonstruují. Rovněž jsem 

se rozhodl navrhovat pouze místa, kam jsem měl přístup a kde jsem skutečně byl. Jedná se 

o novou halu, některé vnitřní části SRA a venkovní prostory SRA, do kterých jsem měl 

přístup (příloha 2). Dále bych ráz naznačil ochranu perimetru kamerovým systémem. 

4.2.1 Nová hala 

Zde hrozí největší nebezpečí odložení zavazadla. Proto je žádoucí pokrýt kamerovým 

systémem celý prostor nové haly. Do haly lze vstoupit hlavním vchodem nebo do ní vejít ze 

strany, kde se nacházejí obchody a restaurace. Všechny vstupy musí být pokryty kamerami 

tak, aby bylo možné v reálném čase i zpětně ze záznamu identifikovat příchozí osoby. Na tato 

místa je asi nejlepší umístit fixní kamery. Mohlo by se zdát, že PTZ kamera by byla díky 

možnosti natočení a zoom vhodnější, ale opak je pravdou. Pokud by v dohledové místnosti 

seděl operátor, mohl by s kamerou vědomě nebo nevědomě pohnout v okamžiku, kdy by bylo 

třeba vcházející osobu identifikovat. Umístěním fixních kamer na tato místa se dá předcházet 

selhání tohoto druhu. Dále je nutné umístit dalších několik fixních karem po obvodu nové 

haly a to nejlépe tak, aby pokryly celý prostor z důvodů monitorování činnosti osob 

a případného odloženého zavazadla. 

 

Označení Typ kamery Typ objektivu 
Ohnisková 

vzdálenost objektivu 

Přibližný zorný 
úhel 

(horizontální) 

1 DINION barevný LTC 3334/21 4 mm 62° 

2 DINION barevný LTC 3314/21 2,8 mm 81,2° 

3 DINION barevný LTC 3374/20 5 - 50 mm 5,5 - 50° 

4 DINION barevný LTC 3374/21 6 - 50 mm 5,5 - 50° 

5 DINION barevný LTC 2144/20 12 mm 22,6° 

6 
FlexyDome 
barevný 

integrovaný - - 

7 DINION barevný LTC 3344/21 8 mm 33° 

8 
AutoDome 
barevný 

integrovaný - - 

9 DINION barevný LTC 2144/20 12 mm 22,6° 
Tabulka 11 - Kamery a objektivy v nové hale 

 

Na obrázku 18 je graficky zachycena nová hala v půdorysu se zaznačenými kamerami. 

Kamery 3, 4 a 9 by sloužily ke sledování vchodů z venku do nové haly. Byly by zaměřeny 

přímo na vchody a jejich zorné pole by bylo zúženo přesně na velikost dveří tak, aby bylo 
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možno ze záznamu lehce identifikovat příchozí. U kamer 3 a 4 by bylo nutné použít objektivy 

s poněkud větší ohniskovou vzdáleností, nejlépe s proměnnou ohniskovou vzdáleností 

nastavenou na vysokou hodnotu, aby byla kvalita obrazu dostačující pro případnou 

identifikaci. Pro kameru 9 můžeme zvolit objektiv o konstantní ohniskové vzdálenosti, 

zvolený tak, aby bylo snadné vstupující identifikovat. Kamerou 5 by se dalo snadno 

zabezpečit koridor mezi novou halou a východem pro cestující, kteří přilétají. Stejně jako 

kamera 5, 7, a 1, které vykrývají zbytek prostoru nové haly , by i kamera 2 byla osazena 

objektivem se stálou hodnotou ohniskové vzdáleností, zvolenou vhodně pro sledování většího 

prostoru. Autodome (8) by sloužil jako kamera s možností přiblížit si prakticky jakýkoli 

pohled v nové hale. FLexidome (6) se hodí do koridoru pro svou nenápadnost.  

 

 
Obrázek 19 - Návrh rozmístění kamer v nové hale 

 

Podrobné technické specifikace kamer a objektivů jsou k dispozici na webových 

stránkách firmy Bosch. Všechny kamery DINION a FlexiDome je nutné ručně zaostřit na 

požadovanou vzdálenost. Všechny kamery v nové hale by byly ve vnitřních krytech, 

uchycené na zdi. 
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4.2.2 Vnitřní prostory Security Restricted Area 

 

Označení Typ kamery Typ objektivu 
Ohnisková 

vzdálenost objektivu 

Přibližný zorný 
úhel 

(horizontální) 

1 DINION barevný LTC 3334/21 4 mm 62° 

2 
FlexiDome 
barevný 

integrovaný - - 

3 DINION barevný LTC 2144/20 12 mm 22,6° 

4 DINION barevný LTC 3334/21 4 mm 62° 

5 DINION barevný LTC 3214/20 3,7 mm 68° 

6 
FlexiDome 
barevný 

integrovaný - - 

7 DINION barevný LTC 3344/21 8 mm 33° 

8 DINION barevný LTC 2144/20 12 mm 22,6° 

9 DINION barevný LTC 3334/21 4 mm 62° 
Tabulka 12 – Kamery a objektivy ve vnitřních prostorách SRA 

 

Zde je žádoucí zachytit cestující s platnou letenkou čekající nebo postupující k letu. 

Opět zde hrozí nebezpečí odloženého zavazadla. Navíc zde kamery slouží ke sledování osob 

procházející přes bezpečnostní kontrolu a mohou odhalit přenos nebezpečného předmětu.  

 

 
Obrázek 20 - Návrh rozmístění kamer ve vnitřních prostorách SRA 

 

Není zde nutné používat PTZ kamery, jelikož fixní kamery dokáží vhodně pokrýt celý 

prostor. Kamery 1, 2 a 3 dohlížejí na cestující procházející bezpečnostní kontrolou. 1 a 3 by 

byly zavěšeny na zdi, avšak kamera Flexidome (kamera 2) by byla na stropě. Kamery 4, 5 by 
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sledovaly cestující čekající na let, 9 a 6 by monitorovaly přicházející a odcházející u gate A1 

a A2. Všechny uchycené na zdi. Kamery 7, 8, opět DINION, by střežily gate A3.  

Všechny kamery ve vnitřních prostorách SRA by byly barevné. Grafické znázornění vidíme 

na obrázku 20 a popis kamer a objektivů v tabulce 12. 

4.2.3 Vnější prostory Security Restricted Area 

Vnější prostory SRA používají cestující a posádky k přesunu z vnitřních částí SRA do 

letadel. Rovněž se zde pohybují pracovníci letiště. Je nutné zajistit dohled nad cestujícími.  

 
Obrázek 21 – Návrh rozmístění kamer v části vnějších prostorů SRA 

 

Kamera 1 by byla typu DINION a spolužila by jako přehledová kamera pro příchozí 

k třídírně zavazadel (na obrázku 20 vlevo nahoře), s možností zachytit i část cestujících 

přicházejících k letadlům. Kamera 2, opět typu DINOIN, by monitorovala vycházející 

z prostoru třídírny. Kamera 3 by pokrývala část cestujících, kteří opouštějí gate A3 a A2 spolu 

k kamerou 5. Kamera 6 by dohlížela na cestující přicházející od letadel. Číslo 4, AutoDome, 

by snadno mohl zajistit přehled nad detaily. Umístěn uprostřed by měl šanci uhlídat celý 

prostor. Jeví se mi to jako lepší varianta k současné, kdy za použití 2 kamer AutoDome 

dochází prakticky k stejnému pokrytí. Zde ve venkovní části letiště je nutné všechny kamery 

opatřit ve venkovních provedeních a kvůli nedostatku světla ve večerních hodinách a přes noc 

také funkcí DEN/NOC. Po zhlédnutí záznamů z kamer umístěných v této části letiště mohu 

potvrdit, že obraz je dostatečně kvalitní i v noci, při použití funkce DEN/NOC.  
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Perimetr letiště 

Tato část letiště jako jedna z mála ještě kamerovým systémem chráněna není. Existuje 

několik řešení pro realizaci ochrany letiště. Ideální je kombinace zabezpečovacího zařízení 

a kamerového systému. Aby byl kamerový systém účinný, je potřeba pokrýt celou délku 

perimetru. Další problém, který je třeba řešit, je způsob hlášení narušení perimetru. 

Varianty 

První variantou by mohl být kamerový systém postavený na stávajícím plotu letiště. 

Jednalo by se o uchycení kamer na sloupky plotu (obr. 21). Toto by byla pravděpodobně 

nejlevnější varianta, avšak přináší s sebou několik problémů. Pro dohlížení nad tak rozsáhlým 

systémem by bylo nutné použít SW na detekci pohybu s alarmem. Je však velmi 

pravděpodobné, že i při opravdu dobrém nastavení, kdy systém nereaguje na poryvy větru 

a drobnější zvěř, by počet planých poplachů byl ohromný. Větší zvěř by jistě zachycena byla 

a systém by byl prakticky nepoužitelný. Když navíc vezmu v úvahu, že každý poplach by 

musel být vyhodnocen, je dost pravděpodobné, že by operátor pracující v dohledovém centru 

nedělal nic jiného, než vyhodnocoval poplachy.  

 

 
Obrázek 22 - Návrh ochrany perimetru na současném plotu 
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Druhou, poněkud finančně náročnější variantou je postavit před současný plot ve 

vzdálenosti 3 m další plot a dohlížet pouze na plochu mezi ploty, při stejném počtu kamer. 

Pokud by byl SW nastaven na detekci pohybu pouze v místech mezi ploty, radikálně by se 

snížil počet planých poplachů. Další výhodou takového řešení je, že pro případného útočníka 

bude dvojitý plot představovat větší překážku z psychologického hlediska. Je tedy možné, že 

si útočník – „amatér“ svůj útok dodatečné rozmyslí. Je jasné, že pro speciálně vycvičené 

muže nebude takovéto řešení  žádná překážka, ale zvědavce to zajisté odradí. 

Třetí variantou by byla ona ideální kombinace dvou plotů, kamerového systému 

a bezpečnostního systému detekujícího pohyb na bázi mikrovln mezi ploty. Tím by se četnost 

planých poplachů snížila na minimum (obr. 22). Je však nutné říci, že stavba takového plotu 

by byla velmi nákladná.  

Vzdálenost mezi kamerami na plotě by byla 50 m (Je nutné si však uvědomit, že 

kamera bude sledovat vzdálenost dvojnásobnou) a ohnisková vzdálenost objektivů 6 mm, 

čímž by se pokrylo celé území a záznam by se dal použít na detekci i rekognoskaci. Kamera 

typu DINION, černobílá, by byla pro toto použití dostatečná. Díky rozlišení 570 řádků by 

obraz poskytoval dostatek detailů pro práci operátora v dohledovém centru.  

 
Obrázek 23 – Návrh ochrany perimetru. 
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Pokud bych se chtěl na problematiku ochrany perimetru podívat z finanční stránky, tak 

je třeba spočítat kolik kamer by letiště na pokrytí celého perimetru potřebovalo. Pokud 

vezmeme v úvahu, že perimetr letiště měří asi 8 km, jedná se o neskutečné množství kamer. 

Pokud vezmeme v úvahu cenu jedné kamery, která se dá na trhu sehnat za asi $250 a interval 

mezi kamerami můžeme měnit, cena pouze za kamery je znázorněna v tabulce 13. To však 

není ani z daleka konečná cena. Další položky jsou objektivy, kryty, spojení a práce. Cena 

objektivu je asi $100. Cena krytu, vhodného pro venkovní podmínky, asi $100.  

 

Počet kamer Vzdálenost [m] Cena kamer [Kč] Cena objektivů [Kč] Cena krytů [Kč] 

160 50 800 000 320000 320000 

107 75 533 333 213333 213333 

80 100 400 000 160000 160000 

64 125 320 000 128000 128000 

53 150 266 667 106667 106666 

46 175 228 571 91429 91428 
Tabulka 13 - Cena kamer, krytů, objektivů. Kamera DINION, 6mm objektiv, venkovní kryt. 

 

Ceny jsou přibližné a spíš nižší (viz. tabulka). Pokud však kamery budou od sebe 

vzdáleny více než 50 m je nutné počítat s horší kvalitou obrazu. Při extrémních vzdálenostech 

okolo 150 m by bylo lepší investovat do kvalitnějších objektivů nebo jako každou třetí 

kameru použít PTZ. Projeví se to však horší činností systému a nutností zajistit obsazení 

dohledové místnosti. 
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5 Závěr 

Letiště Leoše Janáčka v Ostravě - Mošnov je stále se rozvíjející organismus. Aby se 

mohl dále stejnou rychlostí rozvíjet, je třeba dbát na bezpečnost. Dodržovat normy, zákony, 

využívat dostatečně všechny bezpečnostní prvky, kterými letiště disponuje. Prozatím na letišti 

nedošlo k žádnému závažnému incidentu. Je to dáno hlavně faktem, že se letiště nachází 

v malé zemi, v malém městě a že se nejedná o obrovské letiště, které by se mohlo stát terčem 

útoku.  

Z tohoto důvodu jsem i při analýze postupoval v souladu s touto skutečností a skoro 

všechna rizika jsou hodnocena jako minimální. I přes tuto skutečnost by bezpečnost na letišti 

měla stále stoupat. Měla by se stále aplikovat nová bezpečnostní řešení, ať už po stránce 

personální nebo technické. 

Ohledně kamerového systému by se dalo opravdu dlouho polemizovat, jakou 

technickou novinku pořídit. Technologie postupují mílovými kroky, a kdyby chtělo letiště jít 

s dobou a stále pořizovat nejnovější novinky, muselo by celý rozpočet investovat jen na 

vylepšení kamerového systému a stejně by to bylo málo. Když se situaci na letišti podívám 

s určitým nadhledem, je mi hned jasné, že letiště žádné nové technické řešení nepotřebuje. 

Z technického hlediska je kamerový systém v provozuschopném stavu. Jedinou výjimkou je 

ochrana perimetru, která je však podle mého názoru finančně tak náročná, že je prakticky 

nerealizovatelná. Spíše než investovat do nového systému bych investoval do zaměstnanců. 

Proškolit více zaměstnanců na používání kamerového systému. Tím by se vyřešila situace 

s dohledovou místností a zaměstnanci by se mohli střídat. 
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Anglické zkratky 

A/D Analog/Digital Z analogového na digitální 

BBC British Broadcasting Corporation Britská rozhlasová a televizní společnost 

CCD Charge-Coupled Device Typ senzoru používaného v kamerách 

CCTV Closed-Circuit Television Uzavřený televizní okruh 

CIF Common Intermediate Format Obvyklý formát videa 

CMOS 
Complementary Metal–Oxide–

Semiconductor 
Typ senzoru používaného v kamerách 

CPU Central Processing Unit Procesor 

DSP Digital Signal Processing Digitální úprava signálu 

DVR Digital Video Recorder Digitální záznamové zařízení 

ETA Event – Tree Analysis Analýza stromem událostí 

FL Focus Lenght Ohnisková vzdálenost 

FMEA 
Failure Mode and Effects 

Analysis 
Analýza příčin poruch a jejich následků 

FOW Field Of View Zorné pole 
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fps Frames Per Second Obrazů za minutu 

Gbit Giga Bit Miliarda bitů 

GHz Giga Hertz Miliarda Hertzů 

HDTV High-Definition Television Televizní vysílání s vysokým rozlišením 

HW Hardware Fyzicky existující vybavení 

ID Identification Identifikace 

IP Internet Protocol Datový protokol pro přenos dat 

IR Infra Red Infračervený 

JPEG 
Joint Photographic Experts 

Group 
Metoda ztrátové komprese 

LAN Local area network Místní síť 

MB Mega Byte Megabajt 

Mbit Mega Bit Megabit 

MJPEG Motion JPEG Metoda ztrátové komprese 

MPEG Motion Picture Experts Group Metoda ztrátové komprese 

MPix Mega Pixel Milion pixelů 

NTSC 
National Television System 

Committee 
Standard kodování berevného signálu 

PAL Phase Alternation Line Standard kodování berevného signálu 

PC Personál Computer Osobní počítač 

pix Pixel Pixel 

PTZ Pan/Tilt/Zoom Pohyblivá kamera s funkcí zoom 

QCIF Quarter CIF 1/4 CIF  

QVGA Quarter Video Graphics Array 1/4 VGA 

QXGA Quad eXtended Graphics Array Čtyřnásobná VGA 

REF Reference Poukázáníí 

RGB Red Green Blue Základní barvy 

SRA Security - Restricted Area Střežená oblast – běžně nepřístupná 

SVGA Super Video Graphics Array Zvětšená VGA 

SW Software Programové vybavení PC 

SXGA Super eXtended Graphics Array Zvětšená VGA 

TCP Transmission Control Protocol Transportní vrstva internetu 

UXGA Ultra XGA Zvětšená XGA 
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VBR Variable Bit Rate Variabilní datový tok 

VCR Video Cassette Recorder Videokazetové záznamové zařízení  

VGA Video Graphics Array Standard rozlišení PC display 

Wi – Fi Wireless Fidelity Standard pro místní bezdrátové sitě 

WSXGA Wide XGA Zvětšená rozšížená XGA 

WUXGA Widescreen Ultra XGA Zvětšená a širokoúhlá XGA 

XGA eXtended Graphics Array Zvětšená VGA 

 

České zkratky 

 

Atd. A tak dále 

Cdo Značka nejvyššího soudu 

Čj. Číslo jednací 

ČR Česká republika 

dB Decibell 

m Metr 

Např. Například 

Obr. Obrázek 

Odst. Odstavec 

Písm. Písmeno 

PVP Prostory veřejně přístupné 

s. Sekunda 

Sb. Sbírka 

Sp. Spis 

UOOU Úřad pro ochranu osobních údajů 

Vs. Versus 

Zn. Značka 

 

Anglické výrazy 

Analog Analogový 

Angle Of View Úhel pohledu 
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Blooming Znehodnocení obrazu bodovým světlem 

Camera Kamera 

Client Klient 

Focal Ohniskový 

Focus Ohnisko 

Focusing Zaostřování 

Foot Stopa – délková jednotka 

Front Přední 

Gate Brána 

Group Skupina 

Hardware Hardware (viz. HW) 

Height Výška 

Charter Speciál 

Inch Palec – délková jednotka 

Internet Internet 

Intranet Intranet 

Iris Clona 

Laser Zapping Znehodnocování laserem 

Lenght Délka 

Lens Čočky 

Movable Pohyblivý 

Multiplexer Zařízení na rozdělení obrazu 

Nanometers Nanometr 

Network Síť 

Objective Cíl 

Pan Otočení – horizontální pohyb 

Rear Zadní 

Relative Relativní 

Relay Přenos 

Remote Vzdálený 

Ring Kruh 

Router Směrovací zařízení 

Runway Vzletová a přistávací dráha pro letadla 
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Scene Scéna 

Sensitivity Citlivost 

Sensor Senzor 

Server Server 

Shaded Stíněný 

Software Software (viz. SW) 

Solid State Kamera 

Stationary Nepřenosný 

Stream Datový tok (mimo jiné) 

Telephoto Objektiv 

Tilt Náklon – vertikální pohyb 

Vertical Vertikální 

Wavelenght Vlnová délka 

Width Šířka 

Without Filter Bez filtru 

Zoom Zvětšení 
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Příloha 1 – Výsledky metody FMEA 

Analýza FMEA na rizika spojená s kamerovým systémem 

Oblast 
Identifikace 
nebezpečí 

Současná opatření N P H R Následek 
Odstranění 
následků 

Nová opatření N1 P1 H1 R1 

Překonání plotu 
Plot je opatřen 

žiletkovým drátem, 
částečný dohled kamer 

4 2 4 32 
Vniknutí do 
neveřejného 
prostoru 

Včasné 
zpozorování 
útočníka 

Dvojitý plot, dozor 
kamerového 

systému, mikrovlnné 
záření reagující na 
pohyb mezi ploty 

4 1 2 8 

Poškození plotu Dílčí dohled kamer 4 1 5 20 
Příprava na 
pozdější 
vniknutí 

Včasné zjištění 
závady a 
náprava 

Kamerový systém na 
perimetru letiště, 
osoba v dohledové 

místnosti 

4 1 2 8 

P
lo
t 

Poškození 
hlídajících kamer 

Částečné překrývání 
zorných polí kamer 

3 1 3 9 

Příprava 
výhodnější 
situace pro 
průnik 

Oprava 
kamer/výměna 

Kamerový systém na 
perimetru letiště, 
osoba v dohledové 

místnosti 

3 1 1 3 

Propašování 
neb.předmětu na 
palubu letadla 

Kontrola všech 
cestujících personálem 
letiště, detektory kovů 

5 2 1 10 

Ohrožení 
ostatních 
cestujících, 
posádky  

Následky nelze 
odstranit 

Stávající opatření 
jsou dostačující 

5 2 1 10 

O
d
b
ave

n
í Infiltrováni 

cestujícího mezi 
zaměstnance 

Dohled zaměstnanců 
letiště, kamerový systém 

4 1 2 8 

Ohrožení 
bezpečnosti 

letiště, 
ohrožení 
letadel a 
ostatní 
techniky 

Včasné 
odhalení 
útočníka a 
odchycení 

Instalování kamer a 
zajištění přítomnosti 
osoby v dohledové 

místnosti 

4 1 1 4 
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Oslepení kamer 
laser zappingem 

Částečné překrývání 
zorných polí kamer 

2 2 1 4 
Znemožněný 
dohled nad 
cestujícími 

Okamžité 
odchycení 
útočníka 

Více kamer, 
překrývající si zorná 

pole 
2 1 1 2 

Propašování 
neb. Předmětu 

do 
zavazadlového 
prostoru letadla 

Kontrola zavazadel 
detektory kovů, kontrola 

policejními psy, 
rentgenová kontrola 

5 2 1 10 Ohrožení letu 
Následky nelze 

odstranit 
Stávající opatření 
jsou dostačující 

5 2 1 10 

Rukojmí 
Dohled kamerového 
systému, přítomnost 

policie 
5 1 1 5 

Převzetí 
kontroly nad 
letištěm 

Vyjednávání s 
útočníkem, 
paralyzování 
útočníka 

Více kamer, 
překrývající si zorná 

pole, osoba v 
dohledové místnosti 

5 1 1 5 

Opilý cestující Přítomnost policie 2 4 1 8 

Upoutání 
pozornosti 

zaměstnanců, 
přehlédnutí 
důležitějších 
okolností 

Vyvést opilého 
z areálu letiště 

Stávající opatření 
jsou dostačující 

2 4 1 8 

Umístění bomby 

Kontrola veřejných 
prostor kamerami, 

zaměstnanci letiště a 
policii 

5 1 3 15 
Vyhrožování, 
odpálení 
bomby 

Následky nelze 
odstranit 

Více kamer, osoba v 
dohledové místnosti, 

SW na detekci 
odložených 
předmětů 

5 1 2 10 

Umístění falešné 
bomby 

Kontrola veřejných 
prostor kamerami, 

zaměstnanci letiště a 
policii 

3 3 2 18 Vyhrožování 
Následky nelze 

odstranit 

Více kamer, osoba v 
dohledové místnosti, 

SW na detekci 
odložených 
předmětů 

3 2 2 12 

V
eřejn

é p
ro
sto

ry 

Náhodné 
odložení tašky 

Kontrola veřejných 
prostor kamerami, 

zaměstnanci letiště a 
policii 

1 5 2 10 

Upoutání 
pozornosti 

zaměstnanců, 
přehlédnutí 
důležitějších 
okolností 

Následky nelze 
odstranit 

Stávající opatření 
jsou dostačující 

1 5 2 10 
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Krádež v 
obchodě 

Dohled kamerového 
systému, přítomnost 

policie 
2 1 1 2 

Finanční ztráta 
provozovatele 

Nalezení 
pachatele, 
odškodnění 
pojišťovnou 

Stávající opatření 
jsou dostačující 

2 1 1 2 

Přepadení 
směnárny 

Dohled kamerového 
systému, přítomnost 

policie 
3 1 1 3 

Finanční ztráta 
provozovatele 

Nalezení 
pachatele, 
odškodnění 
pojišťovnou 

Stávající opatření 
jsou dostačující 

3 1 1 3 

Přepadení pošty 
Dohled kamerového 
systému, přítomnost 

policie 
4 1 1 4 

Finanční ztráta 
provozovatele 

Nalezení 
pachatele, 
odškodnění 
pojišťovnou 

Stávající opatření 
jsou dostačující 

4 1 1 4 

Osoba pod 
vlivem drog 

Přítomnost policie 1 2 2 4 

Upoutání 
pozornosti 

zaměstnanců, 
přehlédnutí 
důležitějších 
okolností 

Vyvést osobu z 
areálu letiště 

Stávající opatření 
jsou dostačující 

1 2 2 4 

Rukojmí 
Dohled kamerového 

systému 
5 1 1 5 

Převzetí 
kontroly nad 
letištěm 

Vyjednávání s 
útočníkem, 
paralyzování 
útočníka 

Větší počet kamer, 
osoba v dohledové 

místnosti 
5 1 1 5 

Oslepení kamer 
mechanické 

Částečné překrývání 
zorných polí kamer 

2 2 4 16 
Ztráta kontroly 
nad pokrytou 

oblastí 

Očištění/výměn
a krytu 

Více kamer, 
překrývající si zorná 

pole, osoba v 
dohledové místnosti 

2 2 1 4 

Oslepení kamer 
laser zappingem 

Částečné překrývání 
zorných polí kamer 

2 2 4 16 
Ztráta kontroly 
nad pokrytou 

oblastí 

Nalézt útočníka 
nebo zdroj 
záření 

Více kamer, 
překrývající si zorná 

pole, osoba v 
dohledové místnosti 

2 1 1 2 

Fyzické zničení 
kamer 

Částečné překrývání 
zorných polí kamer 

3 1 2 6 
Ztráta kontroly 
nad pokrytou 

oblastí 

Oprava 
kamery, koupě 
nové kamery 

Více kamer, 
překrývající si zorná 

pole, osoba v 
dohledové místnosti 

3 1 1 3 
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Porušení 
kabeláže kamer 

Dohled kamerového 
systému, přítomnost 

policie 
3 1 3 9 

Ztráta kontroly 
nad pokrytou 

oblastí 

Oprava 
kabeláže 

Více kamer, 
překrývající si zorná 

pole, osoba v 
dohledové místnosti 

3 1 1 3 

Úmyslné vypnutí 
proudu 

Dohled kamerového 
systému, existence 
náhradních zdrojů 

elektřiny 

4 1 1 4 

Při totálním 
selhání 
výpadek 

celého bezp. 
Systému 

Obnovení 
dodávek 
proudu 

Více kamer, 
překrývající si zorná 

pole, osoba v 
dohledové místnosti 

4 1 1 4 

Změna ideální 
pozice PTZ 
kamery 

Žádná 3 1 4 12 

Nezachycení z 
bezp. hlediska 
důležitého 
momentu 

Následky nelze 
odstranit 

Přítomnost osoby v 
dohledové místnosti 

a její střídání 
3 2 2 12 

Změna nastavení 
CCTV 

Nikdo ze zaměstnanců 
neumí se systémem 

pracovat 
4 1 5 20 

Znehodnocení 
pořizovaného 
záznamu, 
neukládání 
záznamu 

Následky nelze 
odstranit 

Přítomnost osoby v 
dohledové místnosti 

a její střídání 
4 2 3 24 

Z
am

ěstn
an

ci 

Smazání disků 
Nikdo ze zaměstnanců 
neví jak toto provést 

4 1 3 12 

Ztráta 
kompletního 
obrazového 
záznamu 

Je možné se 
pokusit obnovit 
data z disků 

Stávající opatření 
jsou dostačující 

4 1 1 4 
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Příloha 2 

 
Obrázek 24 - Zachycení celé situace [33] 


