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Anotace  

Ţít v příjemném a bezpečném prostředí je přáním převáţné většiny občanů celého 

světa. Pro svůj pocit bezpečí podnikají občané kroky vedoucí k zabezpečení majetku a 

zdraví s vyuţitím nejrůznějších technických prostředků.  

Diplomová práce se věnuje problematice městských kamerových dohlíţecích 

systémů, zejména rozšíření těchto systémů o mobilní podsystém. Hlavní částí této práce je 

návrh technického řešení mobilního podsystému a jeho implementace do intravilánu 

statutárního města Chomutova. Nedílnou součástí práce je posouzení vlivu zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, na navrhovaný mobilní podsystém. Závěr 

diplomové práce se zabývá zhodnocením vlivu nasazení mobilního podsystému na 

problematiku pouliční kriminality.  

Podklady pro diplomovou práci byly čerpány z odborné literatury a z vlastní 

třináctileté praxe v tomto oboru. 

Klíčová slova: IndigoVision; městský kamerový dohlížecí systém; mobilní kamerový 

terminál; mobilní podsystém; WiMAX 

 

Summary 

Majority of people all over the world wants to live in a pleasant and safe 

environment. People take many actions to feel safe and to secure their health and property 

using various technical means.  

This diploma thesis is dedicated to city safety monitoring systems with special 

emphasis on the mobile subsystems. Main part of the thesis focuses on designing technical 

solution of mobile subsystem and its implementation in intravilan of Statutory City of 

Chomutov. Assessment of impact of Law no.101/2000 on protection of personal data on 

proposed mobile subsystem represents integral part of this thesis. The concluding part 

focuses on evaluation of impact of mobile subsystem on street criminality. 

Data for this bachelor thesis were collected during my own thirteen-years-

experience in this field or they come from technical literature.  

Keywords: IndigoVision; city safety monitoring system; mobile monitoring terminal; 

mobile subsystem; WiMAX  



 
 

Bc. Josef Skalický: Mobilní podsystém Městského kamerového dohlížecího systému 

 

 2011                                                                                                                                                                                          

 

Obsah  

Seznam pouţitých zkratek 

Úvod ....................................................................................................................................... 1 

1 Analýza problematiky MKDS ....................................................................................... 2 

1.1 Předpoklady dosaţení efektivní výstavby a provozování MKDS........................... 2 

1.2 Hodnocení efektivity výstavby a provozování MKDS ........................................... 4 

1.2.1 Hodnocení efektivity ........................................................................................ 4 

1.2.2 Technické podmínky ........................................................................................ 5 

1.3 Technické a organizační poţadavky na MKDS ...................................................... 5 

2 Mobilní podsystém a zákon č. 101/2000 Sb. ................................................................. 9 

2.1 Obecná terminologie ............................................................................................... 9 

2.2 Ochrana osobních údajů v oblasti MKDS ............................................................... 9 

2.3 Ochrana osobních údajů v mobilním podsystému ................................................ 11 

3 Návrh technického řešení mobilního podsystému ....................................................... 12 

3.1 Princip zpracování obrazových dat v moderních MKDS ..................................... 12 

3.1.1 Snímání .......................................................................................................... 14 

3.1.2 Komprimace ................................................................................................... 15 

3.1.3 Dekomprimace ............................................................................................... 17 

3.1.4 Zobrazení ....................................................................................................... 17 

3.1.5 Přenos signálu pro zobrazení (V3) ................................................................. 18 

3.2 Topologie mobilního podsystému ......................................................................... 18 

3.3 Řídící centrum (ŘC) .............................................................................................. 19 

3.4 Mobilní kamerový terminál (MKT) ...................................................................... 21 

3.4.1 Kamerová hlavice .......................................................................................... 21 

3.4.2 Anténní soustava přijímače ............................................................................ 22 

3.4.3 Konstrukční a upevňovací prvky ................................................................... 22 

3.4.3.1 Plochá střecha panelového domu ........................................................... 22 

3.4.3.2 Sloup veřejného osvětlení ....................................................................... 25 

3.4.4 Rozvaděč mobilního kamerového terminálu ................................................. 26 

3.4.5 Napájecí soustava .......................................................................................... 29 

3.5 Distribuční stanoviště (DS) ................................................................................... 30 

3.5.1 Rozvaděč distribučního stanoviště ................................................................. 30 

3.5.2 Anténní soustava, konstrukční a upevňovací prvky ...................................... 32 



 
 

Bc. Josef Skalický: Mobilní podsystém Městského kamerového dohlížecího systému 

 

 2011                                                                                                                                                                                          

 

3.5.3 Napájecí soustava .......................................................................................... 33 

3.6 Přenosová trasa (PT_1) ......................................................................................... 33 

3.7 Přenosová trasa (PT_2) ......................................................................................... 34 

3.7.1 WiMAX ......................................................................................................... 35 

3.7.1.1 Typy síťové topologie ............................................................................ 36 

3.7.1.2 Fyzická vrstva ......................................................................................... 37 

3.7.1.3 Vrstva MAC ........................................................................................... 37 

3.7.1.4 Vzdálenost klientské stanice od BST ..................................................... 38 

3.7.1.5 Počet připojitelných klientských stanic .................................................. 38 

3.7.1.6 Měření pokrytí katastru města či obce signálem WiMAX ..................... 40 

4 Implementace do intravilánu města Chomutova ......................................................... 43 

4.1 MKDS Chomutov ................................................................................................. 43 

4.1.1 IP Video encoder IndigoVision ..................................................................... 44 

4.1.1.1 Activity Control Framerate (ACF) ......................................................... 44 

4.1.2 NVR IndigoVision ......................................................................................... 44 

4.1.3 Control Center IndigoVision (CC) ................................................................ 45 

4.1.4 Bezpečnostní ethernetová síť ......................................................................... 46 

4.2 Instalace mobilního podsystému ........................................................................... 47 

4.2.1 Legislativní a majetkoprávní kroky ............................................................... 47 

4.2.2 Instalace DS ................................................................................................... 48 

4.2.3 Instalace MKT ............................................................................................... 51 

4.3 Začlenění MKT do MKDS Chomutov .................................................................. 56 

4.3.1 Legislativní procedury ................................................................................... 58 

4.4 Výběr lokality nasazení MKT ............................................................................... 59 

4.5 Předpokládaný vývoj mobilního podsystému ....................................................... 60 

5 Zhodnocení vlivu nasazení podsystému na problematiku pouliční kriminality .......... 61 

5.1 Pojem pouliční kriminalita .................................................................................... 61 

5.2 Obecný vliv MKDS na pouliční kriminalitu ......................................................... 61 

5.3 Vliv MKDS Chomutov na pouliční prostituci ...................................................... 62 

5.4 Vyuţití mobilního podsystému ve městě Chomutově .......................................... 64 

6 Závěr ............................................................................................................................ 65 

Seznam pouţité literatury .................................................................................................... 67 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 68 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 69 



 
 

Bc. Josef Skalický: Mobilní podsystém Městského kamerového dohlížecího systému 

 

 2011                                                                                                                                                                                          

 

Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

A/D - analogově digitální převodník 

ČEZ - České energetické závody 

ČSN - česká státní norma 

ČTÚ - Český telekomunikační úřad 

D/A - digitálně analogový převodník 

DA - drţák antény 

DK - drţák kamery 

DR - drţák rozvaděče 

DS - distribuční stanoviště 

KS - klientská stanice 

MKDS - městský kamerový dohlíţecí systém 

MKT - mobilní kamerový terminál 

MMCH - Magistrát města Chomutova 

MP - městská policie 

ODaSČ - Odbor dopravy a správních činností 

OSVaZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

PCO - pult centrální ochrany objektů 

PČR - Policie České republiky 

PT - přenosová trasa 

ŘC - řídící centrum 

SRN - Spolková republika Německo 

STA - společná televizní anténa 

SVJ - společenství vlastníků jednotek 

TSmCH - Technické sluţby města Chomutova 

VO - veřejné osvětlení 

Cizojazyčné zkratky 

ACF (Activity Control Framerate) - řízení snímkové frekvence prostřednictvím detekce 

pohybu v obraze 

AVC (Advanced Video Coding) - označení standardu komprese digitálního videa H.264 

BNC (Bayonet Neill-Concelman connector) - typ konektoru 

BPSK (Binary - Phase Shift Keying) - modulace s dvoustavovým fázovým klíčováním 

BST (Base Transceiver Station) - základnová stanice technologie WiMAX 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Komprese_dat
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Digit%C3%A1ln%C3%AD_video&action=edit&redlink=1
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CC (Control Center) - SW pro práci se systémem IndigoVision 

CCD snímač (Charge-Coupled Device) - snímač, převádějící světelný paprsek na 

elektrický náboj 

CD (Compact Disc) - datový nosič. 

CPU (Central Processing Unit) - procesor 

DVD (Digital Video Disc) - datový nosič 

DVI (Digital Visual Interface) - rozhraní pro propojení video zařízení s počítačem 

ECC´s (Emergency Control Centre system) - informační systém krizového řízení 

FDD (Frequency Division Duplex) - druh spojení mezi základnovou a klientskou stanicí 

Full HD (Full High Definition) - digitální obraz ve vysokém rozlišení 

GPS (Global Positioning System) - globální druţicový polohový systém 

H.264 - formát komprese videosignálu 

HDMI (High-Definition Multi-media Interface) - rozhraní pro přenos nekomprimovaného 

obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu 

HW (Hardware) - technické vybavení počítače 

I/O (Input/Output) - vstup/výstup 

ISO/IEC (International Organization for Standardization/International Electrotechnical 

Commission) - mezinárodní organizace pro normalizaci/mezinárodní elektrotechnický 

výbor 

IDU (Indoor Unit) - vnitřní jednotka 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - institut pro elektrotechnické a 

elektronické inţenýrství 

IP (Internet Protocol) - datový protokol pouţívaný pro přenos dat 

IT (Information technology) - informační technologie 

LCD (Liquid Crystal Display) - displej z tekutých krystalů 

LED (Light-Emitting Diode) - dioda emitující světlo 

LOS (Line Of Sight) - bezdrátový datový přenos při přímé viditelnosti 

MAC (Medium Access Control) - vrstva přístupu k médiu 

MAN (Metropolitan Area Network) - rozlehlá počítačová síť 

MPEG (Motion Picture Experts Group) - standardy pouţívané pro kódování 

audiovizuálních informací 

NB (NoteBook) - přenosný počítač 

NLOS (None Line Of Sight) - bezdrátový datový přenos bez přímé viditelnosti 

NTSC (National Television System(s) Committee) - standard kódování analogového 

televizního signálu 

NVR (Network Video Recorder) - síťový videorekordér 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Video
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol_(informatika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8Dov%C3%A1_dioda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD
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ODU (Outdoor Unit) - venkovní jednotka 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) - širokopásmová modulace 

vyuţívající kmitočtové dělení kanálu 

OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) - metoda pro měření a analýzu optických 

tras 

OSI - RM (Open System Interconnection - Reference Model) - základní referenční model 

řešení komunikace v počítačových sítích 

PAL (Phase Alternating Line) - standard kódování barevného signálu pro TV vysílání 

PoE (Power over Ethernet) - napájení po datovém ethernetovém kabelu 

PtMP (Point to Multipoint) - typ síťové topologie 

PTZ (Pan, Tilt, Zoom) - řídící povely pro otočné kamery 

PVC (Polyvinylchlorid) - druh umělé hmoty 

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) - amplitudová modulační technika 

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) - modulace se čtyřstavovým fázovým klíčováním 

RJ45 (Registered Jack) - typ konektoru vyuţívaný v telekomunikačních a datových sítích 

SECT (Sector) - kruhová výseč 

SIF (Source Input Format) - video formát pouţívaný jako standard definování vertikálního 

a horizontálního rozlišení obrazu 

SMS (Short Message Service) - sluţba krátkých textových zpráv 

SNMP (Simple Network Management Protocol) - internetový protokol pro správu sítí 

SNR (Signal To Noise Ratio) - odstup signálu od šumu 

SW (Software) - programové vybavení počítače 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) - rodina protokolů pro 

komunikaci v počítačové síti 

TVL (Television Lines) - televizní řádek 

UDP (User Datagram Protocol) - protokol rodiny IP 

UPS (Uninterruptible Power Supply) - nepřerušitelný zdroj energie 

UTP (twisted pair) - kabel vyuţívaný v telekomunikačních a počítačových sítích 

UV (ultraviolet) - elektromagnetické záření 

VGA (Video Graphics Array) - standard pro počítačovou zobrazovací techniku 

VLAN (Virtual Local Area Network) - logicky nezávislá síť v rámci jednoho nebo 

několika zařízení 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - bezdrátová přenosová 

technologie 

WiFi (Wireless Fidelity) - bezdrátová přenosová technologie v počítačových sítích 

WXGA (Wide eXtended Graphics Array) - rozlišení monitoru nebo displeje 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
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Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku městských kamerových dohlíţecích 

systémů (dále jen MKDS), zejména na řešení mobilních podsystémů. Popisuje návrh 

technického řešení terminálů mobilního podsystému, řešení přenosového média a návrh 

začlenění mobilního podsystému do MKDS Chomutov.  Práce se okrajově zabývá 

problematikou MKDS, potaţmo mobilního podsystému, ve vztahu k zákonu č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů. Nedílnou součástí diplomové práce je popis implementace 

navrţeného mobilního podsystému do intravilánu statutárního města Chomutova doplněný 

o komparaci reálného řešení s návrhem a tezemi. Závěrečná část této práce je věnována 

zhodnocení vlivu nasazení mobilního podsystému na problematiku pouliční kriminality. 

Technologie snímání obrazu a jeho následného zpracování jsou v České republice 

známy jiţ od poloviny 20. století. Vyuţití těchto technologií při zajišťování bezpečnosti a 

prevence kriminality dochází aţ v 90. letech 20. století. Jedním z celého souboru zařízení 

slouţících sloţkám zajišťujícím pořádek a bezpečnost ve městech jsou městské kamerové 

dohlíţecí systémy. První impuls, který odstartoval výstavbu MKDS, dalo Ministerstvo 

vnitra České republiky prostřednictvím odboru prevence kriminality v roce 1996. V rámci 

programu prevence kriminality byly a jsou přerozdělovány mezi obce a města finanční 

prostředky slouţící pro výstavbu a modernizaci těchto systémů na základě předkládaných 

projektů. V současné době dochází k rozmachu vyuţívání finančních prostředků z fondů 

Evropské unie.   

Nedílnou součástí výstavby, modernizace a správy MKDS je problematika udrţení 

tempa vývoje technologií v oblasti snímání, přenosu, archivování a zobrazování dat. 

Velkým úkolem do budoucna je potřeba integrace jednotlivých bezpečnostních systémů do 

celků umoţňujících komplexní vyuţití těchto systémů jak v rámci České republiky tak 

později i v rámci Evropské unie. 

Vývoj technologií v oblasti IT, respektive v telekomunikační technice umoţňuje 

v poslední době uvaţovat o zcela jiných moţnostech přenosu informací mezi řídícím 

centrem a kamerovými terminály MKDS. Díky moţnosti vyuţití technologií WiFi nebo 

WiMAX jsme schopni vnést do MKDS prvky mobility, a tím zvyšovat operační rádius 

nasazení systému při nízkých nákladech na přesun terminálů. 
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1 Analýza problematiky MKDS 

1
Základní charakteristikou provozování a vyuţívání MKDS je jejich preventivní 

funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách. Kamery se instalují 

v místech, kde se nejčastěji pohybují občané a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány 

kulturní, komerční a společenské instituce i dopravní uzly. 

MKDS přispívají ke koordinaci společných preventivních akcí představitelů měst, 

policie, hasičů a záchranné sluţby. Snahou těchto subjektů je mít přehled o 

nejrizikovějších místech daného města. Obrazová data pořízená MKDS nejsou určena pro 

veřejnost, ale pro malý okruh uţivatelů (Policie ČR, městská nebo obecní policie). MKDS  

slouţí k dohledu v místních záleţitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční 

trestné činnosti a přestupků. Tyto systémy přinášejí okamţitý výsledek (sníţení kriminality 

v určeném místě), ale nejsou všelékem a samospasitelné. Musí se stát součástí celkové 

strategie prevence kriminality v určené lokalitě. 

MKDS jsou budovány za vydatné pomoci státu a Evropské unie ve městech, která 

projeví zájem o výstavbu a jsou pracovníky Policie ČR k výstavbě doporučena. Výstavbu 

provází řízené procesy, jejichţ cílem jsou nejlepší výsledky. Před započetím realizace 

tohoto segmentu prevence kriminality byly vyuţívány především zahraniční zkušenosti. 

Postupně se s narůstajícím počtem aplikací začaly uplatňovat i zkušenosti z provozu a 

výstavby MKDS v podmínkách českých měst. Kromě vydání pravidel a zásad budování 

MKDS a regulativ stanovených pro hospodaření se státními finančními prostředky je 

předmětem zájmu kolektivu realizujícího proces výstavby MKDS efektivita jejich 

výstavby a vyuţívání.[4]  

1.1 Předpoklady dosažení efektivní výstavby a provozování 

MKDS 

 Vytvoření optimálních podmínek pro výstavbu:  

 kvalitní a jednoznačné zadání 

 zajištění expertní činnosti při stanovení zadání a hodnocení 

technické úrovně předpokládané výstavby a rozšiřování MKDS  

                                                 
1
 Analýza problematiky MKDS vychází z Analýzy funkce MKDS uvedené ve vlastní Bakalářské práci [4]. 

Text byl upraven a doplněn s ohledem na změny ve vývoji dané technologie a obsah diplomové práce. 
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 včasné a smluvní vyřešení dostupnosti dislokací pro umístění 

prvků MKDS a odběru elektrické energie 

 uměřenost zadávacích poţadavků a dostupných finančních 

prostředků 

 sběr referenčních informací 

 objektivní výběrové řízení s důrazem na dlouhodobě moderní a 

ţivotaschopné technické řešení 

 Automatizace chodu MKDS: 

 současná práce v operátorském i automatickém reţimu, moţnost 

jednorázového automatického nastavení prvků systému 

operátorem i řídící jednotkou 

 moţnost nastavování prvků systému řídící jednotkou, která bude 

MKDS řídit dlouhodobě podle předem stanoveného scénáře 

(programu) 

 Schopnost reakce na vnější systémové podněty: 

 systémová otevřenost 

 personální a datová propojitelnost s dalšími systémy 

 Kontrolovatelnost činnosti lidské části a provozuschopnosti části technické: 

 směrnice, záznamy 

 systémová technická podpora kontrolní činnosti (indikace a 

signalizace chybových stavů, technikou podporovaný záznam o 

činnosti operátora) 

 Ochrana systému zabezpečení proti: 

 zneuţití 

 povětrnostním vlivům 

 poškozování lidmi 

 poškozování atmosférickou elektřinou 

 pojištění proti vandalismu, zcizování a účinkům atmosférické 

elektřiny 

 Hygienicky a ergonomicky optimálně uspořádané a provedené pracoviště 

operátora v řídícím centru 

 instalace monitorů  
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 dostupnost ovládacích prvků systémů  

 teplotní reţim  

 Integrace MKDS s dalšími bezpečnostními systémy 

 MKDS umoţňuje připojování dalších bezpečnostních 

systémů (je nadřazeným systémem) 

 MKDS je propojován s dalšími bezpečnostními systémy 

prostřednictvím speciální integrační platformy (je 

podřízeným systémem) 

 Mobilita kamerových terminálů[4] 

1.2 Hodnocení efektivity výstavby a provozování MKDS 

Uţivatelé systému, ale i všichni občané, očekávají výsledky. Výsledky jsou 

formulovány do jednoduchých a stručných otázek a problémů, na které musí zřizovatelé 

reagovat. Občana málo zajímá, jaký systém byl pořízen pro jeho bezpečnost, ale důleţité 

pro něj je, zda se cítí bezpečněji v důsledku jeho vyuţívání.[4] 

1.2.1 Hodnocení efektivity 

Rozlišují se dvě hlediska, podle nichţ je zpravidla efektivita hodnocena. Je to 

efektivita výstavby a efektivita uţívání. Kaţdá z nich se projeví v jiném časovém období. 

Je nutné vzít v úvahu obě hlediska, tedy posuzovat je v jednotě a podle obou systém 

hodnotit, abychom došli ke správným závěrům. Často však dochází k tomu, ţe hodnocena 

je pouze efektivita výstavby a efektivita uţívání je opomenuta. Důvod je prostý. Ohodnotit 

budoucí efektivitu uţívání vyţaduje více odborných znalostí. Obecným systémovým 

regulátorem je zpětná vazba. Pomocí ní lze v určitých mezích korigovat chování systému. 

Porovnáme-li poţadované chování s chováním skutečným, vţdy dostáváme odchylku, 

která je, pokud jsme schopni její správné interpretace a zpracování, zdrojem nápravného 

opatření. Hodnocení je vţdy porovnáváním poţadovaného stavu a stavu skutečného. Na 

jeho základě jsou prováděna nápravná opatření. Jde tedy o umění správné interpretace a 

zpracování údajů. Hodnocení je tedy zpětnou vazbou, kterou musí kaţdý společensko-

technický systém mít.[4] 
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1.2.2 Technické podmínky 

Systémy hodnotíme především podle toho, jak účinnou podporu poskytují 

procesům, pro něţ byly sestaveny. Toto však nemůţe být hledisko jediné, protoţe je před 

výstavbou příliš mlhavé a můţe vnést do hodnocení velký stupeň subjektivity. Po uvedení 

systému do provozu, kdy se vlastnosti projeví, je zpravidla pozdě dělat významnější 

korekce, protoţe finanční prostředky jiţ byly vynaloţeny. Dále je uveden soubor 

charakteristických technických podmínek pro výstavbu MKDS. Jak ukazují dlouhodobé 

zkušenosti i obecný trend výstavby sloţitých, vzájemně v různých dobách propojovaných 

bezpečnostních systémů, má tento soubor technických podmínek svoje opodstatnění. 

Bude-li MKDS postaven v souladu s těmito podmínkami, dlouhodobě obstojí. Tyto 

podmínky zároveň dostatečným rozptylem parametrů umoţňují svým tvůrcům vybrat 

technologie a do jisté míry i různá systémové řešení. Vhodnou metodou pro sníţení 

subjektivních vlivů je porovnání vlastností systémů se vzorem nebo normou, která 

procesem poţadované vlastnosti reprezentuje.[4]  

1.3 Technické a organizační požadavky na MKDS 

Struktura MKDS:  

 řídící centrum  

 analytické centrum 

 stabilní kamerové terminály 

 mobilní kamerové terminály 

 zařízení pro přenos řídících povelů, zpětných hlášení z 

kamerových míst a dalších prvků systému  

 zařízení pro přenos obrazu  

 Řídící centrum musí být sestaveno a vybaveno tak, aby:  

 umoţnilo postupným rozšiřováním technologie řídit ručně operátorem, 

automaticky počítačem i kombinovaně aţ x kamerových terminálů  

 umoţnilo výstavbu dalších míst řízení (dále jen DMŘ), která zajistí výběr a 

ruční řízení operátorem kaţdé z kamer připojených do MKDS  

 řídícímu centru i dalšímu místu řízení bylo umoţněno přidělení priority ve 

výběru a ovládání kamery a musí být zajištěna volba diskrétního sledování 

scény zobrazované vybranou kamerou (pouze pro DMŘ) 
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 umoţnilo současné sledování přehledu situace paralelním zobrazováním min. 

čtyř scén na jednom dostatečně rozměrném zobrazovači a zobrazování scény 

právě aktivní kamery na jednom zobrazovači s úhlopříčkou úměrnou 

prostorovým moţnostem řídícího centra 

 umoţnilo připojování dalších bezpečnostních systémů a zařízení s cílem 

jejich komplexního vyuţívání ke sledování určité scény, jehoţ iniciátorem je 

sledovaný objekt a nikoli operátor  

 umoţnilo vést detailní záznam o chodu MKDS, jeho technické i personální 

části s tím, ţe kromě obrazu budou zaznamenávány i události, především 

poplachové signály vyvolané stavem technologie, události generované 

okolím MKDS a události způsobené činností operátorů  

 poskytovalo odpovědné osobě potřebné informace o chodu systému, jeho 

lidské i technické části formou a s obsahem, které si sám zvolí, a které mu 

umoţní chod MKDS optimalizovat a odpovědně řídit 

 bylo moţno MKDS ovládat operátorem, automaticky i kombinovaně 

s vyuţitím řídícího počítače 

 k automatickému řízení počítačem vyuţívalo předem naprogramované sledy 

činností jednotlivých prvků MKDS 

 umoţnilo zajištění jednotného přesného času záznamu událostí i obrazu na 

všech záznamových zařízeních 

 umoţnilo automatický chod podle zadání velitele, současně umoţňující 

operátorovi konat operativní sledování podle vlastního uváţení s tím, ţe 

činnost operátora bude zaznamenávána 

 Analytické centrum musí být vybaveno tak, aby:  

 umoţnilo jiţ v 1. etapě výstavby nebo v rámci rozšíření zaznamenávat scény 

prostřednictvím:  

- digitálního střednědobého záznamu - (digitální záznamník obrazu) 

vyznačujícího se přímým přístupem ke scéně vybrané podle času 

kdy se udála, volitelným rozsahem paměti a volitelným počtem 

zaznamenaných snímků z jedné kamery za jednotku času 

- digitálního nekomprimovaného krátkodobého záznamu na pevný 

disk řídícího počítače vyznačujícího se vysokou přehledností a 
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organizací záznamu, moţností snadného transportu zaznamenaných 

dat na jiná média, podporujícího aktivitu a zájem operátora o 

sledování a iniciativní vyhledávání zájmových scén při pouţití 

kvalitní videokarty a programového vybavení vytvářejícího 

předpoklady pro nejvyšší moţnou kvalitu získané informace ze 

zaznamenaných dat 

 umoţnilo podle zadání velitele efektivně vyhledávat a prohlíţet vybrané 

záznamy 

 umoţnilo zpracovávat uloţená videodata na informaci veliteli, nebo jím 

schválené osobě 

 umoţnilo technicky zajistit vhodný transport zpracovaných videoinfomací 

nebo videodat, u nichţ se předpokládá, ţe informaci obsahují 

 reálnou ochranu videodat pořízených prostředky MKDS 

 Stabilní kamerové terminály musí být vybaveny tak, aby:  

 umoţňovaly ovládání polohovací hlavice v obou osách současně 

 umoţnily vyuţívat kamerové komplety označované „speed dome/auto dome“ 

 provedení mechanických konstrukcí a upevnění bylo zásadně v protikorozní 

úpravě a nepřenášelo zvuk otáčejících se polohovacích hlavic na konstrukci 

obytných objektů 

 díly, z nichţ je kamerový terminál sestaven, vykazovaly vysokou odolnost 

proti povětrnostním podmínkám 

 parametry kamer a objektivů kamerových terminálů byly ovládány dálkově 

prostřednictvím telemetrických modulů stejně jako pohyby otočných hlavic 

 Mobilní kamerové terminály musí být vybaveny tak, aby: 

 splňovaly vybavenost stabilního kamerového terminálu 

 provedení mechanických konstrukcí a upevnění bylo přizpůsobeno přesunu a 

montáţi na různé typy stanovišť 

 umoţnily rychlý a cenově přijatelný přesun na nové stanoviště 

 Zařízení pro přenos obrazu, řídících povelů a zpětných hlášení musí být vybaveno tak, 

aby: 

 přenos obrazových signálů byl umoţněn různými médii, tj. vzduchem, 

metalickými vodiči, optickými vlákny, infračervenými paprsky 
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 umoţňovalo přenos obrazových dat v pásmech dostatečně propustných pro 

subjektivně přijatelné sledování scény s barevnou interpretací 

 umoţňovalo obousměrný přenos dat 

 nezpůsobovalo zpoţděnou reakci kamerových terminálů na činnost 

operátora, negativně ovlivňující průběh sledování 

 způsob přenosu obrazových signálů respektoval ustanovení předpisů ČTÚ[4] 

 

 

Obrázek 1 - Principiální schéma hybridního MKDS  
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2 Mobilní podsystém a zákon č. 101/2000 Sb. 

2.1 Obecná terminologie 

„Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

údajů. Subjekt údajů se povaţuje za určený nebo určitelný, jestliţe lze subjekt údajů přímo 

či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 

specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu. 

Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo 

etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboţenství a 

filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním ţivotě 

subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. Citlivým údajem je také biometrický údaj, 

který umoţňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. 

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které 

správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně 

nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromaţďování, 

ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, 

pouţívání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo 

kombinování, blokování a likvidace. 

Správcem osobních údajů je kaţdý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování 

osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů můţe 

správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“ [6] 

2.2 Ochrana osobních údajů v oblasti MKDS 

Záznam z MKDS je podle českého právního řádu kvalifikován jako osobní údaj ve 

smyslu ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů.[6] 

V převáţné většině měst a obcí jsou MKDS zřizovány a provozovány obecní, či 

městskou policií. Oprávnění k tomuto úkonu vychází ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 

polici, ve znění pozdějších předpisů. Na základě § 24a a § 24b zákona o obecní policii, je 

obecní policie oprávněna ke zpracovávání údajů, které jsou potřebné k plnění úkolů, jeţ jí 
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tento, nebo jiný zvláštní zákon ukládá. Obecní policie je oprávněna pořizovat zvukové a 

obrazové záznamy z míst veřejně přístupných. Jedná se o oprávnění k provozování MKDS 

s moţností pořizování a uchovávání záznamů slouţících jako důkazní materiál závadového 

chování občanů na veřejném prostranství. Obecní policie je dále oprávněna shromáţděné 

údaje poskytnout Policii České republiky, orgánům obce a dalším orgánům, je-li to nutné 

k plnění jejich úkolů. [5][7] 

Město či obec, jakoţto správce osobních údajů pořízených MKDS, je vyňato 

z povinností stanovených § 5 odst. 1, § 11, § 12 a § 16 zákona o ochraně osobních údajů.  

Zákon o obecní polici ukládá obecní polici povinnost uveřejnit vhodným způsobem 

informaci o tom, ţe některá místa v obci jsou pod nepřetrţitým dohledem MKDS. Tento 

zákon však neupravuje, jakou formou má být tato informace veřejnosti poskytnuta.[5] 

Důleţitou součástí ochrany osobních údajů při provozování MKDS je vytvoření 

Interní směrnice pro provoz MKDS a zavedení speciálních reţimů na pracovišti obsluhy a 

analytického střediska. Interní směrnice pro provoz MKDS musí pevně stanovit 

jednoznačná práva a povinnosti personálu ve vztahu k MKDS[8]. Obsahem směrnice musí 

být: 

 Zákonné ustanovení zřízení a provozování MKDS  

 Seznam kamerových terminálů (lokality) 

 Informace o pracovišti obsluhy 

 Náplň činnosti obsluţného pracoviště 

 Obsluha monitorovacího zařízení 

 Povinnosti obsluhy monitorovacího zařízení 

 Evidence a ochrana dat 

 Technický dozor 

Zveřejňování záběrů pořízených MKDS prostřednictvím médií či jiných veřejných 

prostředků je v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, neboť by 

záznamy byly pouţity v rozporu s účelem zřizování a provozování MKDS. Pokud však 

budou záznamy zbaveny veškerých osobních údajů, nebo bude dán souhlas se zveřejněním 

ze strany všech dotčených osob, je moţno záběry z MKDS veřejně prezentovat. 
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2.3 Ochrana osobních údajů v mobilním podsystému 

Z technického hlediska mobilní podsystém rozšiřuje MKDS o jeden či více 

mobilních kamerových terminálů, které jsou začleněny do MKDS. Tyto mobilní kamerové 

terminály jsou MKDS vnímány stejně jako kamerové terminály bez určení mobility. Na 

základě tohoto faktu je třeba přistupovat k pořízeným obrazovým záznamům z mobilních 

kamerových terminálů dle obecných podmínek a povinností vyplývajících z provozování 

MKDS.[8] 

Pokud se však podíváme na charakter a účel mobilního podsystému, je zřejmé, ţe je 

třeba provést určité korekce v oblasti povinnosti uveřejnění informací o sledovaných 

prostorech MKDS. V tomto případě by bylo velice pracné a neefektivní při kaţdém 

přesunu mobilního kamerového terminálu označovat prostor viditelnosti terminálu 

informativními tabulemi tak, jak je tomu zvykem u stabilních kamerových terminálů 

MKDS. Při zváţení faktu rychlosti rozšiřování MKDS ve městech a obcích navrhuji 

označení celého území města či obce jako prostoru dohledu MKDS informativními 

tabulemi umístěnými na všech přístupových komunikacích města či obce. Tímto krokem 

bude splněna informativní povinnost dle zákona o obecní polici. Z mého pohledu je však 

třeba umístění mobilních kamerových terminálů blíţe specifikovat a reagovat tak na jejich 

časté přemisťování. Tyto doplňující informace pro veřejnost navrhuji předávat 

prostřednictvím místních médií a dále uveřejněním informace na veřejné desce či 

oficiálních internetových stránkách města nebo obce, potaţmo městské nebo obecní 

policie. 

Z třetí kapitoly vychází předpoklady zabezpečení přenosu informací z mobilních 

kamerových terminálů prostřednictvím technologie WiMAX. Jelikoţ tato technologie bude 

začleněna do bezpečnostní ethernetové sítě, která slouţí pouze pro přenos informací 

bezpečnostních systémů MP Chomutov za vyuţití moderních přenosových protokolů, 

budou přenášené informace zabezpečeny proti napadení zvenčí. 

Dále navrhuji doplnit Interní směrnici pro provoz MKDS o bod popisující charakter 

a účel vyuţití mobilních kamerových terminálů. Aby nebylo nutno směrnici měnit po 

kaţdém přemístění jednoho z mobilních kamerových terminálů, navrhuji uvést ve směrnici 

jako místo nasazení obecně název města či obce. 
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3 Návrh technického řešení mobilního podsystému 

Při návrhu mobilního podsystému a jeho začlenění do intravilánu města či obce je 

nutná prvotní úvaha o poţadovaných funkčních vlastnostech celého systému. Technické 

řešení mobilního podsystému MKDS je závislé na několika klíčových faktorech, které se 

dají rozdělit do dvou základních skupin: 

 Poţadavky na mobilní podsystém 

 Nasazení podsystému v katastru města či obce (volba přenosového média) 

 Nízké náklady na přesun mobilních prvků podsystému 

 Konstrukční řešení mobilních prvků podsystému pro nasazení na různé 

typy stanovišť 

 Začlenění mobilního podsystému do MKDS 

 Parametrová kvalita mobilních prvků podsystému srovnatelná s prvky 

daného MKDS 

 Základní vybavenost MKDS pro začlenění mobilního podsystému 

 Plně digitální nebo hybridní MKDS vyuţívající k přenosu dat 

z kamerových terminálů ethernetové sítě TCP/IP (IndigoVision, Bosch, 

Genetec Omnicast a jiné) 

3.1 Princip zpracování obrazových dat v moderních MKDS 

Pro korektnost návrhu mobilního podsystému je nutné zváţit veškeré procesy, které 

probíhají v jednotlivých prvcích systému od sejmutí obrazu aţ po jeho zobrazení v řídícím 

centru
2
. Procesy, zejména pak jejich stabilita a poţadovaná kvalita, můţou být ovlivněny 

změnou parametrů nebo kvality prvků či vazeb systému. Procesy probíhající v jednotlivých 

prvcích systému lze rozdělit na:  

 Snímání obrazových dat (P1) - Proces, který je vykonáván kamerovou hlavicí. 

 Komprimace obrazových dat (P2) - Proces, který je vykonáván video serverem 

(A/D převodník). 

 Dekomprimace obrazových dat (P3) - Proces, který je vykonáván řídícím 

počítačem.  

                                                 
2
 Pro popis tohoto principu jsou vynechány prvky, vazby a procesy, slouţící k záznamu obrazu. 
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 Zobrazení obrazových dat (P4) - Proces, který je vykonáván pomocí monitoru 

nebo jiného druhu zobrazovače. 

Přenos dat mezi jednotlivými prvky je zajištěn pomocí vazeb lišících se v charakteru 

přenášeného signálu.  

 Vazba (V1) - Přenos analogového signálu (vazba je zprostředkována 

pomocí koaxiálního kabelu). 

 Vazba (V2) - Přenos digitálního signálu (vazba je zprostředkována pomocí 

přenosových tras PT_1 a PT_2 popsaných v kapitolách 3.6 a 3.7). 

 Vazba (V3) - Přenos grafického nebo video signálu (vazba je 

zprostředkována VGA, DVI nebo HDMI kabelem). 

 

 

Obrázek 2 - Princip zpracování obrazových dat v MKDS 

V jednotlivých prvcích probíhají vnitřní procesy, jejichţ parametry je nutné vhodně 

volit a řídit tak, aby docházelo k celkové variabilitě a stabilitě systému při měnících se 

okolních podmínkách. Volbou uvaţujme vhodný výběr kaţdého parametru, který nelze 

během provozu měnit (typ CCD snímače snímacího prvku, energetická náročnost 
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jednotlivých logických celků, maximální kapacita přenosových tras PT_1, PT_2 a jiné). 

Řízením uvaţujeme změnu konfigurace, která se provádí přestavením mezních parametrů a 

hodnot při běhu systému (přenosová rychlost, modulace, velikost paketu, rozlišení streamu 

a jiné).[1] 

3.1.1 Snímání    

Pro snímání obrazových dat je nutná správná volba rozlišení kamery tak, aby 

nedocházelo k degradaci funkce celého systému ze strany tohoto prvku. Obraz je snímán 

pomocí CCD snímačů, jejichţ parametry se liší dle typu a výrobce. Parametr určující 

kvalitu rozlišení obrazu je výrobci CCD snímačů udáván v: 

 Megapixelech [Mpx] - Hodnota udávající počet aktivních světlo citlivých 

obrazových bodů (pixelů) čipu CCD snímače (1 megapixel = 2
20

 = 1 048 576 

pixelů). 

 Počtu obrazových řádků a sloupců - Hodnota udávající počet snímaných řádků v 

horizontální rovině [TVL] a počet sloupců ve vertikální rovině. (Někdy je udáváno 

pouze hodnotou řádků v horizontální rovině a typem CCD snímače). Podle typu 

CCD snímače, vzájemného poměru stran obrazu - viz tabulka 1 a počtem 

snímaných řádků v horizontální rovině můţeme dopočítat počet sloupců v rovině 

vertikální. 

 

Označení čipu 
Rozměry čipu Poměr stran 

Diagonála[mm] Šířka[mm] Výška[mm] Š:V 

1/3,6" 5 4 3 4:3 

1/3" 6 4,8 3,6 4:3 

1/2,7" 6,592 5,270 3,960 4:3 

1/2" 8 6,4 4,8 4:3 

1/1,8" 8,933 7,176 5,319 4:3 

2/3" 11 8,8 6,6 4:3 

1" 16 12,8 9,6 4:3 

4/3" 22,5 18 13,5 4:3 

APS-C 30,1 25,1 16,7 3:2 

35mm 43,3 36 24 3:2 

Tabulka 1 - Parametry čipů CCD snímačů 
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Příklad:  Čip CCD snímače 1/3“ s poměrem stran 4:3 a rozlišením 576 TVL snímá 768 

sloupců ve vertikální rovině. 

       

 
           

Takovýto čip CCD snímače můţe produkovat obrazové snímky s maximálním rozlišením 

0,4424 Mpx. 

                                      

Optimální kvalita snímání obrazu pro provoz kamerového terminálu MKDS je 

určena standardem PAL s rozlišením 576 TVL x 768 sloupců. 

Výstupní signál ze snímacího prvku kamerového terminálu je vţdy analogový. Na 

základě umístění video serveru se kamerové hlavice rozdělují na analogové a digitální. 

V obou případech je však výstup ze snímacího prvku kamerové hlavice analogový 

kompozitní videosignál 1Všš se vstupní impedancí 75 Ohmů. Přenos analogového signálu 

(V1) je řešen přímým propojením s video serverem u digitálních kamerových hlavic nebo 

propojením pomocí koaxiálního kabelu s impedancí 75 Ohmů u kamerových hlavic 

analogových. Kabel, vyuţitelný pro tento přenos, je standardně vyuţíván například v 

domácnosti pro přenos TV signálu (kabely CB-50F nebo CB-100F a jiné). Jelikoţ 

nepředpokládáme vzdálenost analogové kamerové hlavice od video serveru větší neţ 40 m 

a víme, ţe výstupní výkon signálu u většiny těchto zařízení je větší neţ 50dB, bude také 

dodrţena limitní hodnota útlumu trasy, která je stanovena výrobcem kabelu a je v 

závislosti na kmitočtu přenášeného signálu reprezentován hodnotou od 0,81 dB (10 MHz) 

do 32 dB (při 2 MHz) na 100 m vedení.   

 Díky celkové jednoduchosti vazby (V1) mezi prvky (P1) a (P2) můţeme tvrdit, ţe 

nebude záporně ovlivňovat provoz systému, a proto nemusí být řiditelná.[1] 

3.1.2 Komprimace 

Komprimace obrazových dat je převod analogového vstupního obrazového signálu 

na signál digitální. Tento proces je v digitálním či hybridním MKDS zajišťován video 

serverem, který prostřednictvím A/D převodníku komprimuje obrazový signál tak, aby jej 

bylo moţné přenést vazbou (V2) do prvku (P3) k dalšímu zpracování. Při přenosu 

digitálního obrazového signálu jsou nejčastěji v MKDS pouţívány kodeky MPEG-2, 
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MPEG-4 a H.264. Potřebná přenosová rychlost datového toku se u jednotlivých kodeků 

pohybuje od 1,5 – 15 Mbit/s v závislosti na pouţitém kodeku a rozlišení přenášeného 

obrazového signálu. 

Rychlost a velikost potřebného datového toku pro přenos komprimovaného 

obrazového signálu jsou nejdůleţitějšími parametry, které prvek (P2) vyţaduje od vazby 

(V2) pro zajištění plynulého přenosu obrazu v reálném čase. 

V moderních digitálních či hybridních MKDS se vyuţívá při digitálním přenosu 

video signálu kodek H.264. Jedná se o kodek, který je novější nadstavbou komprimačního 

kodeku MPEG-4.  Kodek byl v minulých letech vyvíjen pod názvem ISO/IEC 14496-10 a 

první zmínky o této komprimaci byly také označovány jako MPEG-4 AVC. V dnešní době 

je nejčastěji pouţíván název H.264. Největší výhodou tohoto druhu komprimace je niţší 

datový tok (tzv. Bitrate), a to o 5 - 30 % oproti MPEG-4.  Nevýhodou jsou vyšší nároky na 

HW vybavení A/D převodníku a řídícího počítače prvků (P2) a (P3). Rozdíl nároků na 

procesor a paměť můţe být aţ o 25 % vyšší. V současné době je však technologický vývoj 

HW tak daleko, ţe není třeba tuto nevýhodu povaţovat za limitující. Volba komprese a 

HW vybavení na obou stranách přenosu (V2) je jedním z nejdůleţitějších kritérií pro 

správnou funkčnost celého systému. 

Při komprimaci analogových obrazových signálů v MKDS dochází ve většině 

případů k záměrné degradaci kvality vstupního signálu. Analogový signál je komprimován 

a upraven na násobky ¼ původního vstupního signálu. Důvodem je předpoklad, ţe 

zobrazení bude realizováno prostřednictvím rozdělené zobrazovací plochy na 4 a více 

pozic. Kaţdá z těchto pozic poté zobrazuje výstup z jednoho kamerového terminálu. 

Dochází tím k dělení rozlišení zobrazovače a sniţování nároku na kvalitu přiváděného 

obrazového signálu. Na základě tohoto faktu by bylo zbytečné zatěţovat systém 

zpracováním a přenosem nevyuţitelné kvality dat.[1] 

Čtvrtina celkového vstupního obrazu je udávána jako parametr SIF. Pokud vezmeme 

v úvahu, ţe maximální rozlišení digitalizovaného formátu PAL je 704 x 576 px, potom SIF 

bude mít velikost pro tento formát 352 x 288 px, 2SIF 704 x 288 px atd. Detailní rozdělení 

parametru SIF pro formát PAL je na obrázku 3. 
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Obrázek 3 - Rozlišení SIF pro formát PAL 

3.1.3 Dekomprimace 

Dekomprimace digitálního komprimovaného obrazového signálu je zajištěna řídícím 

počítačem. Prostřednictvím grafické karty řídícího počítače dochází k převodu vstupního 

komprimovaného obrazového signálu na výstupní video signál. Tento signál je 

distribuován pomocí výstupů grafické karty (VGA, DVI, HDMI) a vazby (V3) do 

zobrazovače (P4). Video matice je reprezentována virtuální maticí, která je součástí 

programového vybavení počítače. Tento postup zajišťuje širokou variabilitu zobrazení a 

uţivatelský komfort. Počet zobrazitelných kamer je závislý na výkonu CPU, operační 

paměti a parametrech grafické karty řídícího počítače. 

3.1.4 Zobrazení 

Zobrazení obrazových dat je zajištěno pomocí monitoru nebo jiným druhem 

zobrazovače se vstupními porty VGA, DVI nebo HDMI. Mobilní podsystém bude 

začleněn do MKDS, kde jsou jiţ vhodné zobrazovače osazeny. Prvek (P4) musí splňovat 

takové parametry, aby obraz, který je zobrazován, nebyl zobrazovačem degradován na 

niţší rozlišení neţ je rozlišení přenášeného nebo snímaného signálu. Vhodné pro osazení 
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v MKDS jsou LCD, LED nebo plazmové monitory a jiné zobrazovače vybavené 

zobrazovací schopností min. VGA 640 x 480 px a max. full HD 2560 x 1600 px. 

3.1.5 Přenos signálu pro zobrazení (V3) 

Tato vazba slouţí jako propojení prvků (P3) a (P4). Propojení můţe být realizováno 

pomocí různých modifikací kabelů řady VGA, digitálním kabelem DVI nebo HDMI.[1] 

 VGA - Analogový grafický I/O s rozlišením aţ 2560 x 1600 px. 

 DVI - Digitální grafický I/O s rozlišením aţ 2560 x 1600 px. 

 HDMI - Digitální video I/O s rozlišením aţ 4096 x 2160 px a max. propustností  

4,9 Gbit/s. 

Obrázek 4 - Konektory VGA, DVI a HDMI 

3.2 Topologie mobilního podsystému 

Topologie mobilního podsystému bude zaloţena na třech základních prvcích, 

spojených pomocí vhodně zvolených vazeb. 

 

Obrázek 5 - Základní schéma topologie mobilního podsystému  

Řídící centrum (ŘC) - Prvek systému, ve kterém dochází ke sdruţování signálů z 

kamerových terminálů začleněných do MKDS. Data v podobě obrazových signálů 

snímaných scén, řídící povely PTZ určené pro kamerové terminály či jiné informace 
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přicházející z ostatních systémů jsou zde zpracovávány do podoby potřebné k plnému 

vyuţití MKDS.  

Distribuční stanoviště (DS) - Prvek podsystému, který slouţí jako konverzní člen dvou 

vazeb s odlišnými parametry (PT_1, PT_2) a jako základnová stanice bezdrátového spojení 

zajišťující vazbu PT_2. DS je přímo spojeno s ostatními prvky systému. 

Mobilní kamerový terminál (MKT) - Prvek podsystému slouţící ke sběru obrazových a 

telemetrických dat ze snímané lokality, které jsou přenášeny pomocí PT_1, PT_2 a DS do 

ŘC.  

Přenosová trasa (PT_1) - Vazba podsystému slouţící k propojení ŘC s DS, která je 

realizována pomocí topologie point to point (optické vlákno, mikrovlnný spoj a jiné). 

Přenosová trasa (PT_2) - Vazba podsystému slouţící k propojení DS s MKT_1 aţ 

MKT_x, která je realizována pomocí topologie point to multipoint (WiFi, WiMAX). 

3.3 Řídící centrum (ŘC) 

Řídící centrum je prvek MKDS, ve kterém dochází jak k zpracování obrazových dat, 

tak i k ovládání jednotlivých kamerových terminálů. Ovládání kamerových terminálů 

MKDS můţe být zprostředkováno automaticky (na základě vzniklé události v ostatních 

bezpečnostních systémech např. PCO, ECC´s a jiné) nebo manuálně zásahem obsluhy 

systému. Další vyuţití ŘC spočívá ve sběru a průběţném vyhodnocení informací o stavu 

jednotlivých prvků MKDS, a tím i mobilního podsystému. Nedílnou součástí je dohled a 

řízení přenosových tras MKDS. Zde jsou kontrolovány veškeré procesy vyplývající z 

činnosti MKDS. Upozornění správce systému na dosaţení mezních stavů zvolených 

parametrů MKDS můţe být zprostředkováno pomocí automatického odesílání varovných 

zpráv prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS. 

Konkrétní vybavení ŘC je závislé na zvolené technologii MKDS. Pro implementaci 

mobilního podsystému do MKDS je zapotřebí, aby MKDS obsahovalo tyto prvky: 

 Konverzní modul přenosové trasy PT_1 - Prvek mobilního podsystému slouţící 

k převodu signálu přenosové trasy PT_1 na ethernet. Tento modul je nedílnou 

součástí přenosové trasy PT_1 a jeho typ závisí na volbě technologie přenosové 

trasy PT_1. 
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 Switch - Prvek slouţící ke sloučení datových signálů ze všech technologických 

prvků začleněných do MKDS. Jedná se zejména o zařízení umístěné v ŘC (řídící a 

analytické počítače, NVR a jiné). Dále se jedná o připojení všech uvaţovaných 

přenosových tras MKDS (tedy i PT_1). Tento prvek musí mít k dispozici 

minimálně 1 volný port pro připojení konverzního modulu trasy PT_1. 

 Řídící počítač - PC vybavený operačním systémem platformy Windows a řídícím 

SW daného MKDS. Řídící SW i HW musí odpovídat počtu odbavovaných 

kamerových terminálů osazených v MKDS včetně rozšíření o MKT mobilního 

podsystému. Řídící počítač zajišťuje dekomprimaci obrazových signálů ze všech 

kamerových terminálů  MKDS. Zároveň zajišťuje distribuci signálu do 

zobrazovačů a generování automatických nebo manuálních řídících povelů 

telemetrie určených pro ovládání kamerových terminálů MKDS. 

 NVR - Prvek slouţící pro záznam obrazových dat pořízených kamerovými 

terminály. Princip záznamu obrazových dat vychází ze zvolené technologie MKDS. 

Základním poţadavkem je dimenzování kapacity pevných disků diskového pole 

NVR pro nahrávání záznamů obrazových dat z MKDS včetně MKT v poţadované 

délce a kvalitě. NVR zachytává digitální komprimovaný obrazový signál z video 

serverů a ukládá jej na pevné disky diskového pole. Takto zaznamenaná data musí 

být exportovatelná na jiná spřaţená média (např. Flash disk, CD nebo DVD).  

 Zobrazovač - Prvek slouţící k zobrazení obrazových dat z MKDS. Limitujícím 

parametrem tohoto prvku pro implementaci mobilního podsystému do MKDS je 

dostatečný počet zobrazovačů umoţňujících zobrazení dalších obrazových dat 

z jednotlivých MKT v poţadované kvalitě. U moderních MKDS lze pouţít 

plazmové, LCD nebo LED televizory s minimálně jedním vstupním portem 

standardu VGA, DVI nebo HDMI. 

V případě, ţe parametry prvků ŘC nedosahují poţadovaných hodnot potřebných pro 

implementaci mobilního podsystému do MKDS, je nutné tyto prvky nahradit či 

modifikovat. 
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3.4 Mobilní kamerový terminál (MKT) 

3.4.1 Kamerová hlavice 

Volba kamerové hlavice musí splňovat parametry vycházející z charakteru jejího 

vyuţití v MKDS tj. venkovní provedení s ochranou proti povětrnostním vlivům, pohyb 

zaloţený na telemetrii, objektiv s dálkovou volbou ohniskové vzdálenosti a dostatečné 

rozlišení snímaného obrazu. MKT vhodné pro implementaci do MKDS mohou být 

sestaveny pomocí:  

 Analogové kamerové hlavice (PTZ) s digitálním video serverem 

 Digitální kamerové hlavice (PTZ) 

V případě pouţití analogové kamerové hlavice (PTZ) s digitálním video serverem 

dochází k digitalizaci videosignálu mimo kamerovou hlavici ve video serveru, u Digitální 

kamerové hlavice (PTZ) je obraz digitalizován přímo v kamerové hlavici. Podmínkou je, 

ţe výstupním signálem bude vţdy komprimovaný videosignál vysílaný po síti ethernet 

TCP/IP. 

Analogové kamerové hlavice (PTZ) s digitálním video serverem se skládají ze dvou 

základních prvků: 

1) Kamerovou hlavicí s analogovým obrazovým video výstupem osazeným 

konektorem BNC pro koaxiální kabel s impedancí 75 Ohmů a výstupní 

úrovní signálu 1Všš. Pro vzdálené řízení ohniskové vzdálenosti objektivu a 

funkce otáčení hlavice PTZ musí být kamerová hlavice vybavena jedním I/O 

konektorem se standardní průmyslovou sběrnicí RS485. Propojení kamerové 

hlavice s video serverem musí být provedeno pomocí koaxiálního kabelu a 

krouceného páru twisted pair. 

2) Digitálním video serverem kompatibilním se stávajícím MKDS. Pro 

komunikaci s kamerovou hlavicí musí být video server vybaven konektorem 

BNC pro koaxiální kabel s impedancí 75 Ohmů a výstupní úrovní signálu 

1Všš a standardní průmyslovou sběrnicí RS485. Dále je vybaven jedním I/O 

konektorem RJ45 pro digitální komunikaci prostřednictvím sítě ethernet 

TCP/IP. Obraz a telemetrický signál je sloučen do jediného ethernetového 

portu. K digitalizaci obrazu musí být pouţit integrovaný A/D převodník, 
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jehoţ výstupem je digitální komprimovaný videosignál v kodeku MPEG-4, 

nebo H.264. 

Digitální kamerová hlavice je pevné spojení snímacího prvku s výše popsaným video 

serverem v jeden celek.  

3.4.2 Anténní soustava přijímače 

Anténní soustava přijímače slouţí k propojení DS a MKT a je tedy součástí 

přenosové trasy PT_2. Musí být osazena vţdy dle standardů WiMAX (IEEE 802.16 e). 

Pro dosaţení plné míry mobility je zapotřebí, aby anténní soustavu bylo moţno 

instalovat do nejvhodnějšího místa nasazení MKT, které bude zaručovat nejlepší moţný 

signál při spojení s DS. Na základě tohoto faktu navrhuji vyuţití anténní soustavy 

s integrovaným aktivním prvkem, který převádí radiový signál na signál ethernet TCP/IP. 

Napájení anténní soustavy navrhuji řešit prostřednictvím PoE (napájení po ethernetu).  Při 

splnění těchto předpokladů získáme moţnost propojení anténní soustavy a rozvaděče MKT 

jediným datovým kabelem UTP na vzdálenost aţ 100 m. Integrací aktivního prvku do těla 

antény klesají rozměry anténní soustavy a roste její mobilita. Příprava nového spojení bude 

při přesunutí kamerového terminálu mnohem jednodušší a rychlejší. 

3.4.3 Konstrukční a upevňovací prvky  

Konstrukční a upevňovací prvky navrhuji na základě analýzy moţného nasazení 

MKT v kombinaci s dostupností elektrického napájení realizovat pro umístění na: 

 Ploché střeše panelového domu. 

 Sloupu veřejného osvětlení. 

3.4.3.1 Plochá střecha panelového domu  

Je uvaţována jako rovná střecha s lepenkovou krytinou nebo krytinou z PVC. 

Konstrukce drţáku kamerové hlavice je osazena přímo na krytinu střechy. Popisované 

prvky sestavy DK1 - DK2 - DK3 jsou provedeny s vnitřní dutinou, aby bylo moţné zavléci 

kabely vnitřkem konstrukce. Vzhledem k tomu, ţe je sestava umístěna ve venkovním 

prostředí a lze předpokládat působení povětrnostních vlivů, je ideální povrchovou úpravou 

ţárový zinek. Tak bude zajištěna dlouhodobá ţivotnost konstrukce.  
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Obrázek 6 - Konstrukční řešení umístění MKT na plochou střechu 

Sestava konstrukce je sloţena z těchto prvků:                            

 DK1 - Drţák pro upevnění kamerové hlavice. 

 DK2 - Prodlouţení drţáku pro upevnění kamerové hlavice (bude osazeno pouze na 

předmětných lokalitách, kde není moţné základnu DK4 umístit bezprostředně ke 

kraji střechy. Jedná se o aplikaci, kde je kraj střechy u atiky ve sklonu, nebo je 

nutné větší přesazení kamerové hlavice vůči okraji střechy). 

 DK3 - Ráhno drţáku je navrţeno s kloubem tak, aby bylo moţné provádět v 

případě poruchy překlopení sestavy DK1 - DK2 - DK3 z volného prostoru na 

střechu. Takto bude zajištěn bezproblémový přístup ke kamerové hlavici v případě 

servisní činnosti. 

 DK4 - Základna upevňovací sestavy kamerové hlavice.  Tuto základnu nelze 

připevnit ke střeše šrouby, protoţe by došlo k porušení střešní krytiny. Základna je 

zatíţena soustavou betonových dlaţdic, které jsou vyskládány do rámu základny. 

Celá základna uloţená na krytině musí být podloţena dvěma vrstvami lepenkového 

pásu (v případě lepenkové krytiny střechy), nebo alespoň dvěma vrstvami fólií z 
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měkčeného PVC.  Takto nebude docházet k pronikání konstrukce do střešní krytiny 

při vyšších venkovních teplotách. 

Kabeláţ od kamerové hlavice bude uloţena v plastových PVC trubkách, které jsou v 

provedení s odolností proti UV záření. Trubky nelze poloţit volně na krytinu. Ideálním 

řešením je připevnění trubky plastovou svěrnou sponou přímo k podkladním betonovým 

dlaţdicím. Ty nesmějí být uloţeny přímo na krytinu, ale musí být podloţeny stejně jako 

základna DK4. 

Upevňovací prvky rozvaděče kamerové technologie jsou navrţeny pro připevnění 

rozvaděče na oba uvaţované typy stanovišť (plochá střecha, sloup VO). 

Umístění rozvaděče na ploché střeše můţe být řešeno dvojím způsobem. Pokud to 

charakter střešního prostoru umoţňuje a majitel domu bude souhlasit, bude rozvaděč 

upevněn plastovými hmoţdinkami na závěsných okách přímo do stěny výtahového domku. 

Závěsná oka budou provedena konstrukčně tak, aby přečnívala mimo zadní stěnu 

rozvaděče vně. Tak bude moţné rozvaděč ke stěně upevnit, aniţ by bylo nutné demontovat 

jeho vnitřní vybavení. Tam, kde toto nebude proveditelné, navrhuji vyuţití kombinace 

prvků drţáků rozvaděče DR1 a DR2 viz obrázek 6. Připevnění rozvaděče na sloup VO 

bude provedeno pomocí vyuţití drţáku rozvaděče DR2 viz obrázek 7. 

 DR1 - Trubková konzole drţáku rozvaděče s plochou základnou, ve které 

jsou předvrtány otvory pro spojení se základnou DK4. Spojení je řešeno 

šrouby s metrickým závitem a matkou. 

 DR2 - Profilová konzole zadní stěny rozvaděče s otvory pro provlečení a 

připevnění nosných nerezových pásků Bandimex. Se zadní stěnou rozvaděče 

je konzole spojena šrouby s roztaţnou ocelovou kotvou. 

Upevňovací prvky přijímací antény jsou navrţeny tak, aby bylo moţno anténu 

umístit na střeše domu tam, kde je moţné dosáhnout stabilní úrovně signálu. Anténa je s 

rozvaděčem MKT propojena pomocí UTP kabelu. Tak je moţné anténu umístit aţ 100 

metrů od rozvaděče MKT. Takový stav je však neţádoucí a anténa bude vţdy umisťována 

co moţná nejblíţe k rozvaděči. Volba drţáku antény závisí na umístění domu v intravilánu 

města či obce s ohledem na pozici vůči vysílacímu bodu základové stanice BST 

distribučního stanoviště DS. Pro upevnění antény navrhuji tři konstrukční řešení: 
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 DA1 - Přímý drţák antény s plochou základnou je připraven pro upevnění přímo na 

základnu upevňovací sestavy kamerové hlavice DK4, ve které budou předvrtány 

otvory o průměru 8,5 mm. Spojení prvků DK4 a DA1 bude zajištěno metrickými 

šrouby M8 s matkou. 

 DA2 - Bude pouţit tam, kde se v blízkosti rozvaděče nachází jiţ osazený stoţár 

např. STA a nebude moţno vyuţít přímý drţák antény DA1. Nebude tak nutné 

provádět další vrty do stěn domu. Výhodou tohoto řešení je rychlá montáţ bez 

potřeby elektrického ručního nářadí. Drţák je moţné upevnit na stoţár o průměru 

40 - 75 mm. 

 DA3 - Redukce k drţáku DA2. Bude pouţita v lokalitách, kde je průměr stoţáru 

větší neţ 75 mm, nebo pro instalaci na sloup veřejného osvětlení. Redukce je 

šrouby připevněna k drţáku DA2 a poté staţena nerezovými pásky Bandimex 

přímo ke stoţáru, nebo tělu sloupu. Maximální průměr stoţáru, nebo sloupu není v 

tomto případě limitován. 

3.4.3.2 Sloup veřejného osvětlení  

Při návrhu bylo dbáno na to, aby konstrukční díly byly variabilní a vyuţitelné u obou 

typů stanovišť. V případě umístění MKT na sloup veřejného osvětlení bude vyuţita 

převáţná část prvků navrţených pro umístění na plochou střechu domu popsaných 

v předchozí kapitole. Jsou to drţák rozvaděče DR2, drţák kamerové hlavice a jeho 

prodlouţení DK1 a DK2 a drţák antény DA2 s  redukcí DA3. Aby bylo moţné připevnit 

ke sloupu kamerovou hlavici, je nutné pouţití redukce drţáku kamery DK5 viz obrázek 7. 

 DK5 - Redukce kamerového drţáku je šrouby připevněna k drţáku DK1 nebo 

v případě nutnosti k prodlouţení drţáku DK2 a poté staţena nerezovými 

pásky Bandimex přímo k tělu sloupu. Maximální průměr sloupu není v tomto 

případě limitován. 
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Obrázek 7 - Konstrukční řešení umístění MKT na sloup VO 

3.4.4 Rozvaděč mobilního kamerového terminálu 

Rozvaděč pro technologické vybavení MKT musí být navrhován s ohledem na tyto 

základní provozní poţadavky: 

 Rozměry rozvaděče  

 Umístění ve venkovním prostředí 

Rozvaděč musí být navrţen s ohledem na rozměry technologických prvků, které 

budou uvnitř rozvaděče osazeny. Při poţadavku na mobilitu rozvaděče musíme uvaţovat s 

osazením technologických prvků s nejmenšími moţnými rozměry a co nejniţší hmotností. 

Předpokládá se, ţe technologické prvky umístěné v rozvaděči budou převáţně elektrická 

zařízení. Z důvodu, ţe instalace bude prováděna vně budov, musí být krytí rozvaděče 

zohledněno na základě určení vnějších vlivů prostředí. Tyto lze určit dle normy ČSN 33 

2000 - 5 - 51 a rozdělit je dle skupin a podskupin jednotlivých vlivů (atmosférické 

podmínky, výskyt vody, vnikání cizích těles, koroze, sluneční záření, schopnost osob a 

další). Na základě této normy je nutné navrhnout příslušná opatření. 
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 Rozvaděč mobilního kamerového terminálu musí být navrţen zejména proti vnikání 

cizích předmětů a vody, a to s dostatečným krytím, minimálně však proti tryskající vodě 

(IPX5). Ochrana ţivých částí uvnitř rozvaděče musí být zajištěna krytím proti vnikání 

pevných cizích těles o průměru 2,5 mm (IP3X). Všechny ostatní vodivé části budou 

zajištěny doplňkovým pospojením.[11] 

 

Obrázek 8 - Rozvaděč mobilního kamerového terminálu MKT 

Technologické prvky uvnitř rozvaděče zajišťující potřebné provozní procesy 

mobilního podsystému jsou: 

 Video server - Slouţí k převodu vstupního analogového obrazového signálu na 

výstupní digitální komprimovaný obrazový signál. V některých případech můţe být 

video server osazen I/O portem s rozhraním RS485 pro řízení otáčení kamerové 
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hlavice a změny ohniskové vzdálenosti objektivu. Výstupní digitální datový tok je 

rozdělen na video data (obraz) a telemetrická data (PTZ - RS485). Kapacitu toku 

telemetrických dat v návrhu dále neuvaţujeme, jelikoţ jeho maximální hodnota 

nepřesáhne 128 kbit/s a ve srovnání s datovým tokem video dat je z tohoto pohledu 

nárok na telemetrii zanedbatelný. Vzdálenou správu video serveru navrhuji zajistit 

pomocí protokolu TCP/IP Web nebo SNMP. 

 Routerboard - Zařízení, v němţ dochází ke sloučení datových signálů ethernet 

TCP/IP ze všech technologických prvků systému osazených na stanovišti MKT. 

Výhodou je moţnost řízení signálů ethernet TCP/IP ve vrstvách L1 (fyzická), L2 

(spojová) a L3 (síťová). Vzdálená správa routerboardu bude zajištěna pomocí 

protokolu TCP/IP Web nebo SNMP slouţící pro analýzu aktuálních stavů 

vstupních i výstupních signálů ethernet TCP/IP. Toto zařízení můţe být v krajních 

případech nahrazeno libovolným 10/100 Mbit/s switchem s poţadovaným počtem 

portů. Ztratíme tím ale výše popsanou moţnost rozšířené analýzy a ovládání 

jednotlivých prvků MKT. 

 NVR - Prvek slouţící pro záznam obrazových dat přímo v lokalitě nasazení MKT. 

Bude vyuţit pouze v případě nedostatečné propustnosti datového spoje technologie 

WiMAX v dané lokalitě. V tomto případě bude přenášen pouze stream pro on-line 

sledování, který bude operativně nahrazován datovým připojením k NVR v době 

potřeby vyhodnocení zaznamenaných dat.  

 PoE - Prvek slouţící k napájení anténní soustavy přijímače po ethernetovém kabelu 

UTP.  

 Záloţní zdroj napájení UPS – Prvek systému určený pro případ přerušení 

dodávky elektrické energie z hlavního zdroje napájení nebo pro případ, kdy je 

napájecí sítí do systému dodáváno přepětí nebo podpětí. V takovýchto krizových 

případech nedojde ke zničení nebo dočasnému vypnutí technologií osazených 

v MKT. UPS odepne hlavní napájecí zdroj a elektrickou energii do systému dodá z 

baterií. Konkrétní návrh UPS provedeme součtem energetické bilance všech 

aktivních prvků napájených prostřednictvím UPS, ze kterého určíme minimální 

potřebnou zatíţitelnost UPS. Dalším kritériem volby je doba, po kterou má být 

systém v provozu od výpadku hlavního napájecího zdroje. Dobu běhu bez energie 

lze zvýšit připojením přídavného externího bateriového pole. Záloţní zdroj navrhuji 
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vybavit ethernetovou kartou s podporou protokolu SNMP, prostřednictvím které 

bude do ŘC přenášena informace o výpadku dodávky elektrické energie
3
. 

 Napájecí modul - Je soubor elektrotechnických zařízení (zejména hlavní vypínač, 

jističe, zásuvky, elektroměr a případné svodiče přepětí). Modul zajišťuje drátové 

silové spojení jednotlivých přístrojů a ochranu před dotykem ţivých částí krytím 

IP3X. Volba konkrétních zařízení a jejich parametrů závisí na osazené technologii a 

poţadovaném příkonu technologických prvků uvnitř rozvaděče. Do modulu je 

připojen přívodní napájecí kabel.  

Pro celkový komfort správy systému MKT doporučuji osazení aktivními prvky 

s ethernetovým rozhraním, které podporují protokol TCP/IP nebo SNMP. Správce systému 

tím získá moţnost přehledu o aktuálních stavech prvků a zejména moţnost vzdáleného 

ovládání a konfigurace jejich mezních parametrů (např. výpadek elektrické energie, výdrţ 

baterií, aktuální zátěţ napájení a datového toku, omezování ţádoucích i neţádoucích 

datových toků, počet a velikost přenášených paketů, apod.).  

3.4.5 Napájecí soustava  

Napájecí soustava musí být řešena vţdy s ohledem na místo osazení MKT. Pokud 

uvaţujeme realizaci osazení MKT na plochou střechu panelového domu nebo sloup VO, je 

třeba navrhnout dva odlišné způsoby napájení.  

V případě MKT umístěného na ploché střeše panelového domu navrhuji vyuţití 

stávajících rozvodů elektrické energie ve společných prostorách domu. Návrh vychází 

z praktických zkušeností ochoty obyvatel podílet se na provozních nákladech MKT 

v případě výslovné ţádosti o nasazení tohoto prvku na vlastní dům. V rozvaděči je umístěn 

podruţný elektroměr slouţící k případnému prokázání skutečného odběru MKT. Budování 

vlastního odběrného místa distributora elektrické energie by v tomto případě bylo 

neefektivní, neekonomické a časově náročné. 

Umístění na sloup VO je s ohledem zajištění nepřetrţitého napájení MKT velice 

sloţité. V rámci návrhu bylo uvaţováno několik moţných způsobů řešení např. vyuţití 

bateriového pole nabíjeného v nočních hodinách provozu VO, vyuţití solárních panelů pro 

                                                 
3
 Bude-li rozvaděč MKT osazen záloţním zdrojem, je nutné z bezpečnostních důvodů vybavit rozvaděč 

štítkem „Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači“. 
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provoz v denních hodinách nebo kombinace obou těchto řešení. Ani jeden způsob však 

není moţno vyuţít s ohledem na udrţení mobility MKT (velká hmotnost bateriového pole, 

velikost solárních panelů)[13]. S ohledem na tato fakta navrhuji upravení spínaných 

okruhů VO tak, aby byla vytvořena jedna permanentně napájená fáze v kaţdé lokalitě 

moţného osazení MKT. Tuto variantu je třeba vţdy projednat a odsouhlasit se správcem 

veřejného osvětlení a distributorem elektrické energie, jelikoţ VO má speciálně nastavené 

podmínky odběru elektrické energie a připojení jiných zařízení je moţné pouze s 

výslovným souhlasem distributora. Náklady spojené s úpravou napájecích okruhů musí být 

zahrnuty v celkových nákladech na vybudování mobilního podsystému. Tento způsob 

navrhuji dále vyuţít pro napájení ostatních bezpečnostních systémů osazovaných ve 

veřejném zájmu (např. tabela měření rychlosti a jiné). Spotřebovanou energii navrhuji 

uhradit správci VO prostřednictvím stanoveného nájmu za vyuţití sloupu VO. 

Odhadované průměrné měsíční náklady na spotřebu elektrické energie zahrnující 

zvýšený odběr v zimních měsících vlivem vytápění kamerové hlavice jsou stanoveny na 

300,- Kč s DPH. 

3.5 Distribuční stanoviště (DS) 

Distribuční stanoviště je osazeno prvky zajišťujícími: 

 Pokrytí zájmového území plošným signálem elektromagnetického vlnění PT_2. 

 Konverzi bezdrátového digitálního signálu PT_2 na datový signál ethernet. 

 Konverzi datového ethernetového signálu na poţadované médium přenosové trasy 

PT_1. 

 Přenos datového ethernetového signálu do ŘC. 

DS dále slouţí ke sběru datových obrazových signálů od jednotlivých MKT a 

redistribuci řídících dat telemetrie od ŘC směrem k MKT. 

3.5.1 Rozvaděč distribučního stanoviště 

Rozvaděč pro technologické vybavení DS je navrţen s ohledem na účel tohoto prvku 

v mobilním podsystému. Jelikoţ je uvaţováno, ţe DS bude prvek podsystému se stabilním 

osazením, není nutné zohledňovat rozměry rozvaděče v ohledu na mobilitu podsystému, 

ale pouze k rozměrům technologických prvků, které budou uvnitř rozvaděče osazeny. 
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Vzhledem k tomu, ţe v rozvaděči budou umístěna elektrická zařízení, musíme při návrhu 

rozvaděče uvaţovat také parametry odpovídající jeho umístění uvnitř nebo vně budovy dle 

normy ČSN 33 2000 - 5 - 51.[11] 

 

Obrázek 9 - Rozvaděč distribučního stanoviště DS 

Technologické prvky uvnitř rozvaděče zajišťující potřebné provozní procesy 

mobilního podsystému musí být: 

 Napájecí modul - Viz kapitola 3.4.4. 

 Záloţní zdroj napájení UPS - Viz kapitola 3.4.4. Vzhledem k tomu, ţe DS je 

klíčovým prvkem mobilního podsystému a nebude docházet k jeho přesunu, 

navrhuji zvýšení doby výdrţe provozu DS při výpadku přívodního napájení 

realizací přídavného bateriového pole k UPS. 
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 Napájecí zdroj 24V - Slouţí pro napájení WiMAX BST. 

 Switch - Síťový ethernetový přepínač slouţící k propojení technologických 

prvků rozvaděče DS. Vhodnou volbou tohoto zařízení lze zajistit řízení a správu 

prvků DS potaţmo celého mobilního podsystému. Díky tomuto zařízení mohou 

být potřebné signály přenášeny jedinou přenosovou trasou PT_1. 

 WiMAX BST - BST slouţí k převodu bezdrátových signálů z jednoho či více 

MKT na jediný datový signál ethernet. BST dále zajišťuje řízení a případné 

oddělení datových toků z jednotlivých MKT, a to technologickým procesem 

VLAN dle standardu 802.1Q. Zařízení BST je nedílnou součástí přenosové trasy 

PT_2. 

 Konverzní modul přenosové trasy PT_1 - Prvek slouţící k převodu signálu 

ethernet na signál přenosové trasy PT_1. Tímto prvkem jsou přenášena data z DS 

do ŘC. Typ tohoto modulu závisí na zvolené technologii přenosové trasy PT_1. 

V případě řešení PT_1 UTP kabelem nemusí být vůbec osazen. 

3.5.2 Anténní soustava, konstrukční a upevňovací prvky 

Distribuční stanoviště musí být osazeno anténní soustavou BST přenosové trasy 

PT_2, která slouţí k vlastní distribuci elektromagnetického vlnění intravilánem města. Její 

parametry (zisk, úhel a směr vyzařování) závisí na poţadovaném území, které má být 

signálem pokryto a na koordinaci s ČTÚ, jeţ můţe svým rozhodnutím upravit zmiňované 

parametry z důvodu moţného konfliktu s okolními sítěmi.  

Anténní soustava bude osazena na stoţár, ke kterému bude připevněna pomocí DA2 

a DA3 popsaných v kapitole 3.4.3.1. Je nutné doplnit mezi tělo antény a DA3 korekční 

prvek slouţící ke správnému nastavení směru a úhlu vyzařování hlavního laloku antény. 

Ve většině případů je tento prvek součástí antény. Ostatní vlastnosti (zejména rozměry a 

konstrukční řešení stoţáru) navrhuji řešit individuálně dle konkrétní lokality, na níţ bude 

distribuční stanoviště osazeno.   

     Vzhledem k tomu, ţe není potřeba stanoviště DS přesouvat, mohou být 

propojovací kabeláţe mezi rozvaděčem, anténní soustavou a napájecím bodem řešeny 

libovolnými kabely dle provozních poţadavků zvolených zařízení.  
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Obrázek 10 - Anténní soustava DS, konstrukční a upevňovací prvky 

3.5.3 Napájecí soustava 

Obdobně jako ostatní prvky DS nemusí splňovat poţadavek mobility, proto bude 

řešena jako klasické odběrné místo distributora elektrické energie (ČEZ, a.s., apod.). 

Výkon rezervovaný u distributora energie musí být zvolen dle součtu maximálního příkonu 

všech osazených aktivních prvků DS. 

3.6 Přenosová trasa (PT_1) 

Jelikoţ uvaţujeme, ţe přenosová trasa PT_1 bude slouţit pro přenos dat mezi řídícím 

střediskem ŘC a distribučním stanovištěm DS, které v rámci návrhu mobilního 

podsystému zastávají roli stacionárních prvků, navrhuji vyuţití: 

 Stávajících přenosových tras MKDS. 

 Vybudování nové přenosové trasy point to point. 
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Základním poţadavkem je zprostředkování přenosu telemetrie a obrazových signálů 

MKT připojených do sítě PT_2 mezi ŘC a DS. Z toho vyplývá, ţe kapacita PT_1 musí být 

vţdy vyšší neţ součet kapacit jednotlivých tras PT_2. Latence přenosové trasy PT_1 musí 

být co nejniţší, aby nedocházelo k viditelnému zpoţdění výstupního obrazu a vstupních 

povelů telemetrie.  Tyto podmínky zaručují, ţe parametry PT_1 nebudou negativně 

ovlivňovat funkčnost mobilního podsystému. PT_1 můţe být zprostředkována pomocí: 

 Optického vedení - Kvalitativně a kapacitně nejlepší moţné řešení, ale také 

nejnákladnější. Při realizaci tohoto řešení je nutná projektová příprava pro zajištění 

stavebního povolení (územní rozhodnutí nebo územní souhlas), a také 

majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků, na kterých bude vedení uloţeno. 

Optické vedení přichází v úvahu tam, kde budeme moci výstavbu spojit s jinými 

projekty a vyuţít pouze část vybudované sítě. Pro potřeby mobilního podsystému 

bude dostačující vyuţití jednoho optického vlákna. Maximální dosaţitelná kapacita 

takového spojení s cenově dostupnými prvky je 10 Gbit/s.  

 Mikrovlnného spoje - Pro datové přenosy lze vyuţít zejména volná pásma (např.  

5 GHz, 10 GHz, 17 GHz, 24 GHz a jiné). Maximální dosaţitelná kapacita spojení 

ve volném pásmu je aţ 1 Gbit/s. Jedná se o volně dostupná přenosová média na 

krátké a střední vzdálenosti, u kterých je garantována nízká pořizovací cena a 

nulové provozní náklady. Maximální dosaţitelná přenosová rychlost při zabrání 

šířky pásma 20 MHz se v závislosti na přenášených datech pohybuje kolem 25 

Mbit/s. Nevýhodou je nutnost přímé viditelnosti mezi spojovými body a moţné 

rušení ostatními provozovateli obdobných spojů. 

 Vedení UTP - Vyuţitelné pouze v případě, ţe se bude DS nacházet do 100 m od 

ŘC. Příkladem můţe být umístění DS na střeše budovy ŘC. Maximální dosaţitelná 

kapacita spojení můţe být aţ 10 Gbit/s v závislosti na zvolených aktivních  

prvcích.[1] 

3.7 Přenosová trasa (PT_2) 

Při základním návrhu je nutné zváţit rozlohu a charakter zájmového území, které má 

být pokryto. Budeme-li uvaţovat plošné pokrytí v okruhu do 6 km od řídícího centra (coţ 



 
 

Bc. Josef Skalický: Mobilní podsystém Městského kamerového dohlížecího systému 

 

 2011                                                                                                                                                                                        35 

 

je maximální běţná rozloha obce či města), přicházejí v úvahu dva druhy bezdrátových 

technologií:  

 WiFi - Tato technologie je provozována ve volně dostupných frekvenčních 

pásmech 2,4 GHz (2400,0 - 2483,5 MHz) a 5 GHz (5470,0 - 5725,0 MHz). Nízká 

ekonomická náročnost na budování a provozování vychází z běţného a hojného 

vyuţití.  Jelikoţ jsou vyuţity kmitočty volného frekvenčního pásma, nemusíme 

informovat o jejich vyuţití ČTÚ a uţívání je bezplatné. Na provoz takovýchto 

technologií je vydáno ČTÚ veřejné oprávnění VO-R/12/08.2005-34. Nevýhodou je 

moţnost vyuţití určeného frekvenčního pásma ze strany jiných subjektů. Často 

dochází k problémům se vzájemným rušením. Pro vytvoření kvalitního spojení je u 

této technologie nutná přímá viditelnost mezi distribučním stanovištěm a klientskou 

stanicí. 

 WiMAX -  Provoz technologie s kmitočty o frekvenci 3,5 GHz (3410,0 - 3480,0 

MHz a 3510,0 - 3580,0 MHz) je regulován ČTÚ. Pro její provozování je nutné 

získat individuální oprávnění, v němţ ČTÚ přidělí provozovateli kmitočet a určí 

vysílací výkon. Provoz není rušen dalšími provozovateli kmitočtu, ale rezervované 

kmitočtové pásmo je zpoplatněno. Roční náklady za vyuţití spektra o šířce kanálu 

3,5 MHz jsou cca 35 000,- Kč. Počet klientských stanic nemá vliv na výši poplatku 

za vyuţití spektra. Technologie WiMAX disponuje reţimem, kdy není třeba přímé 

viditelnosti mezi distribučním stanovištěm a klientskou stanicí.[2][3] 

Vzhledem k předmětu určení, coţ je zajištění přenosu videosignálu v zastavěném 

území měst či obcí, se jeví pro mobilní podsystém jako vhodnější vyuţití technologie 

WiMAX. 

3.7.1 WiMAX  

„Technologii WiMAX popsanou standardem IEEE 802.16 lze zařadit do skupiny 

metropolitních sítí MAN umoţňující přenosy dat vysokými rychlostmi na relativně velké 

vzdálenosti. Definuje několik fyzických rozhraní pro podporu vysokorychlostních přenosů 

při přímé viditelnosti LOS, ale i rozhraní pro komunikaci bez přímé viditelnosti NLOS. 

Právě rozhraní NLOS je největší výhodou technologie WiMAX.“[12] Znamená to, ţe 

nemusíme vţdy uvaţovat o instalaci přijímače mobilního kamerového terminálu v místě, 

kde nebude narušena Fresnelova zóna. Spojení sice v tomto reţimu nedosahuje tak velké 
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přenosové rychlosti jako v případě přímé viditelnosti LOS, ale minimální rychlost 2/0,5 

Mbit/s potřebná pro přenos nejniţší moţné kvality video signálu v MKDS je dosaţitelná i 

při niţší modulaci na hranici BPSK. Dosaţená modulace je úměrná vzdálenosti klientské 

jednotky od základové stanice a její poloze v zastavěném území. Záleţí také na úrovni 

SNR (odstup signálu od šumu). Vyuţitelné druhy modulace, jejich teoretické přenosové 

rychlosti a minimální hodnoty SNR technologie WiMAX jsou znázorněny v tabulce 2. 

 

Modulace 

Přenosová rychlost při 

kódování FEC 3/4 

(Mbit/s) 

Přenosová rychlost při 

kódování FEC 1/2 

(Mbit/s) 

SNR            

(dB) 

64QAM 12,71 11,29 22 

16QAM 8,47 5,64 16 

QPSK 4,23 2,82 9 

BPSK 2,12 1,41 6 

Tabulka 2 - Druhy modulace a jejich přenosové rychlosti technologie WiMAX  

3.7.1.1 Typy síťové topologie 

„Podle standardu IEEE 802.16 nebo IEEE 802.16 e lze definovat dvě moţné síťové 

topologie:  

 Point to Multipoint (PtMP) - Topologie zaloţená na klasické buňkové struktuře 

sítě, kdy se jednotlivé uţivatelské stanice připojují přímo k základnové stanici. 

 Mesh - Topologie, v níţ je oproti PtMP umoţněna i přímá komunikace mezi 

základnovými stanicemi.“[12] 

Pro účely mobilního podsystému je uvaţována topologie PtMP s jednou vysílací stanicí 

BST a několika klientskými body. 

„Technologie WiMAX je standardem definována pouze pro první dvě vrstvy 

sedmivrstvého RM OSI, který popisuje řízení komunikace mezi jednotlivými uzly v síti. 

První vrstva je vrstva fyzická, která má za úkol zejména vytvářet a rušit fyzická spojení pro 

přenos bitových toků a hlásit trvalé chyby na datových okruzích. Druhou vrstvou je vrstva 

spojová, jejíţ částí je vrstva přístupu k médiu - MAC vrstva, která řídí komunikaci po 
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jednotlivých telekomunikačních okruzích a spočívá na ní hlavní odpovědnost za 

zabezpečení přenosu dat.“[12] 

 

Obrázek 11 - Porovnání RM - OSI s IEEE 802.16 RM 

3.7.1.2 Fyzická vrstva 

„WiMAX technologie sice podporuje několik druhů fyzické vrstvy, ale pro vyuţití 

v mobilním podsystému bude dostačující vyuţití fyzické vrstvy zaloţené na principu 

ortogonálního multiplexu OFDM. 

Princip OFDM spočívá v pouţití několika stovek aţ tisíců nosných kmitočtů (pro 

potřeby WiMAX se pouţívá 256 kmitočtů). Nosné jsou dále modulovány dle potřeby 

různě robustními modulacemi od BPSK aţ po 64QAM. Jednotlivé nosné jsou vzájemně 

ortogonální, coţ znamená, ţe maximum kaţdé nosné se překrývá s minimy sousedních. 

Datový tok celého kanálu se tak dělí na 256 dílčích datových toků jednotlivých 

nosných.“[12] 

3.7.1.3 Vrstva MAC 

Cílem MAC vrstvy je zajištění bezpečného přenosu a efektivní sdílení média. Vrstva 

MAC má dále na starosti vytváření, údrţbu a rušení spojení, alokaci zdrojů, podporu 

kvality sluţeb a další klíčové funkce. 

Pro přenos obrazového signálu v  mobilním podsystému MKDS mezi DS a 

jednotlivými MKT navrhuji vyuţití FDD technicky.  
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Obrázek 12 - Princip FDD techniky 

„Při vyuţití FDD techniky, je sestupný směr (přenos dat od základnové stanice k 

uţivatelům označovaný jako Download (DL)) a vzestupný směr (přenos dat od uţivatelů k 

základnové stanici označovaný jako Upload (UL)) oddělen ve frekvenční oblasti. To 

znamená, ţe základnová stanice vysílá na odlišné frekvenci neţ uţivatelské stanice. Při 

pouţití této techniky je moţné posílat data plně duplexně, je ale nutné mezi frekvenci DL a 

UL vloţit ochranné pásmo, aby se jednotlivé směry vzájemně nerušily. Na obrázku 12 je 

ukázána obecná struktura rámce pro FDD.“[12] 

3.7.1.4 Vzdálenost klientské stanice od BST  

Maximální dosaţitelná vzdálenost mezi základnovou stanicí a klientskou jednotkou 

je u technologie WiMAX ovlivněna řadou faktorů. Čistě teoreticky, v případě vyuţití 

maximálního moţného vysílacího výkonu na základnové stanici, lze vytvořit spoj při přímé 

viditelnosti na 70 km. Reálné a v ČR realizované jsou vzdálenosti kolem 20 km.  

Pro mobilní podsystém navrhuji pokrytí pomocí 1 aţ 3 120° sektorů do vzdálenosti 

maximálně 6 km při přímé viditelnosti. Technologie ovšem umoţňuje vyuţití spoje bez 

přímé viditelnosti. V tomto případě se teoreticky dosaţitelné vzdálenosti pohybují okolo 3 

aţ 5 km. Jelikoţ je při tomto typu provozu vyuţito odrazu signálu od překáţek, záleţí 

maximální vzdálenost na charakteru okolního prostředí v konkrétní lokalitě.[2][3] 

3.7.1.5 Počet připojitelných klientských stanic  

Po odečtení reţie na fyzické a MAC vrstvě, která je tvořena především šířkou kanálu, 

parametry OFDM modulace a jednotlivými řídícími OFDM symboly, lze odhadnout 
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celkovou propustnost systému. Tabulka 3 znázorňuje procentuální zatíţení přenosové trasy 

reţií pro šířku pásma 3,5 MHz a jednotlivé stupně kódování. 

 

Parametr Hodnota 

Šířka kanálu [MHz] 3,5 

Celkový počet nosných 256 

Celkový počet datových nosných 192 

Stupeň kódování FEC 1/2 3/4 

Reţie přenosu na fyzické vrstvě [%] 64,84 47,27 

Tabulka 3 - Parametry přenosu pro šířku kanálu 3,5 MHz 

 Obrázek 13 ukazuje, kolik uţivatelů muţe být připojeno do sítě při zvolené 

garantované rychlosti pro šířku pásma 3,5 MHz. Při výpočtu byly uvaţovány čtyři 

garantované rychlosti. V případě, kdy je kapacita systému větší neţ poţadovaná kapacita, 

lze dané uţivatele obslouţit. V opačném případě je nutné sníţit garantovanou rychlost pro 

zajištění obsluhy dalších uţivatelů. Při pouţití 0,5/0,5 Mbit/s lze teoreticky obslouţit aţ 16 

koncových uţivatelů, zatímco pouze 4 uţivatelé mohou vyuţívat dostupnou přenosovou 

kapacitu při garantované rychlosti 2/2 Mbit/s, coţ odpovídá struktuře přenosu v mobilním 

podsystému. Uţivatelem je v mobilním podsystému míněn MKT. [3][12] 

 

Obrázek 13 - Počet připojitelných uţivatelů pro šířku kanálu 3,5 MHz 
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3.7.1.6 Měření pokrytí katastru města či obce signálem WiMAX 

Vzhledem k tomu, ţe není moţné spolehlivě pracovat s teoretickými hodnotami pro 

reálné nasazení mobilního podsystému, je nutné, aby byla v rámci návrhu provedena 

kontrolní měření mapující pokrytí zájmových lokalit katastrálního území města či obce 

signálem technologie WiMAX. Tato část návrhu můţe být sloţitá, protoţe je třeba zajistit 

potřebné prvky technologie WiMAX pro spolehlivé měření. Existují pouze dvě moţnosti. 

První a mnohem schůdnější variantou je zapůjčení klientské stanice pro měření od 

společnosti, která technologii WiMAX v daném katastru města či obce vyuţívá. Mohou to 

být například firmy zprostředkovávající veřejnou telekomunikační sluţbu (přístup k síti 

internet). Druhou variantou je ţádost na výrobce zařízení o zapůjčení technologie pro 

měření. V tomto případě je nutností znalost kanálového obsazení daného katastru na 

frekvenci pouţívající technologie WiMAX. Tyto informace jsou veřejně přístupné na 

oficiálním webu ČTÚ. 

Měření navrhuji provádět při přímé i nepřímé viditelnosti bez osazení antény na 

vyvýšený bod jako je střecha domu, nebo sloup veřejného osvětlení. Výsledky měření 

budou tedy korespondovat s nejhoršími moţnými provozními podmínkami. Lze tedy 

očekávat rapidní zlepšení signálu, modulace, a tím i přenosové rychlosti a stability, při 

osazení antény na vyvýšené místo v dané lokalitě tak, jak je při reálném nasazení 

předpokládáno. Takto provedené měření by mělo postačovat k vytvoření objektivního 

přehledu moţnosti nasazení mobilního podsystému. 

Příklad provedeného měření v katastru města Chomutova 

K měření byla pouţita tato zařízení: 

 Přenosný PC (NB) s operačním systémem Windows XP a síťovou kartou 10/100 

Mbit/s. 

 Klientská stanice (KS) Alvarion BMAX-CPE-ODU-PRO-DMe-SA-3.5 s 

integrovanou anténou o zisku 17dBi. Jednotka je napájena prostřednictvím PoE 

injektorem. Klientská stanice byla zapůjčena od společnosti GrapeSC, a.s., 

zprostředkovávající veřejnou telekomunikační sluţbu. Tato klientská stanice je 

v této společnosti vyuţívána jako měřící prvek kvality signálu u nových 

potenciálních klientů. 
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 Záloţní zdroj UPS APC 2200VA (pro napájení přenosného PC a klientské stanice v 

rámci měření). 

 Základová stanice (BST) BMAX-MBST-IDU-2CH-AC-Mikro BST s BMAX-

BST-AU-ODU-3.5a1 BST-ORU a anténní soustavou 2xSEC-120stV-13dBi. 

Základnová stanice slouţí jako distribuční stanoviště WiMAX sítě společnosti 

GrapeSC, a.s. 

 Mikrotik RB433AH - router s moţností bandwidth testu
4
 pomocí UDP a TCP 

spojení. Router byl připojen přímo do základové stanice UTP kabelem Cat5e
5
 do 

fastethernetového portu o přenosové rychlosti 10/100 Mbit/s. 

 

 

Obrázek 14 - Základní schéma měřícího obvodu  

Nejslabším článkem měřené přenosové trasy s ohledem na kapacitu pro kontrolní 

měření reálného nasazení je tedy bezdrátové propojení mezi KS a BST. Ostatní přenosové 

trasy mezi NB a KS, BST a RB433 dosahují na základě propojení pomocí UTP kabelu 

bezproblémově rychlosti 100 Mbit/s v plně duplexním reţimu. 

Po naladění antény prvku KS na nejvyšší dosaţitelnou hodnotu signálu z BST bylo v 

kaţdé zájmové lokalitě provedeno měření dosaţené modulace, přenosové rychlosti a 

latence přenosové trasy. Přenosovou trasou byly odesílány náhodné rámce mezi NB a 

RB433, a to prostřednictví implicitního přenosu (UDP) i explicitního přenosu (TCP).  

Výsledky naměřených hodnot byly zaznamenány do mapy města Chomutov, viz obrázek 

15. 

Z reálné mapy pokrytí je zřejmé, ţe při dosaţení přímé viditelnosti LOS bude pokrytí 

signálem s minimální poţadovanou modulací QPSK pro spolehlivý přenos moţné 

realizovat v celém katastru města, výjimečně také mimo něj. 

                                                 
4
 Test konektivity, propustnosti a latence datového spoje. 

5
 Rozvody pro počítačové sítě s přenosovou rychlostí do 1 Gbit/s. 
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Pokud vezmeme v úvahu, ţe reálná mapa pokrytí byla vytvořena při nejhorších 

moţných podmínkách osazení klientské jednotky KS je patrné, ţe v intravilánu města 

dochází ke ztrátám a odrazům signálů od budov. V zastavěném území města musí být 

anténa osazována na vyvýšené místo tak, aby bylo dosaţeno minimální modulace QPSK, 

potřebné pro stálý a stabilní přenos dat.  Na základě měření bylo zjištěno, ţe signál i 

modulace je silnější mimo zastavěné území tam, kde bylo moţné dosáhnout přímé 

viditelnosti LOS, byť je měřená lokalita ve větší vzdálenosti od BST na okraji katastru 

města. 

 

Obrázek 15 - Mapa reálného pokrytí města Chomutova signálem WiMAX 
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4 Implementace do intravilánu města Chomutova 

4.1 MKDS Chomutov 

MKDS Chomutov prošel v roce 2010 rozsáhlou modernizací. Cílem této 

modernizace byl přechod stávajícího analogového systému na systém hybridní analog/IP. 

V současné době tedy MKDS Chomutov pracuje v digitálním reţimu s vyuţitím části 

původních analogových mikrovlnných spojů. Systém lze dále nazvat hybridním z důvodu 

osazení stabilních kamerových terminálů analogovou kamerovou hlavicí a video serverem. 

MKDS Chomutov vyuţívá ke své činnosti systém IndigoVision, nabízející komplexní 

řešení výstavby a provozování IP nebo hybridních analog/IP kamerových systémů. Popis 

technologie a funkcí systému IndigoVision jsou uvedeny v příloze 1. 

 

Obrázek 16 - ŘC MKDS Chomutov 

MKDS Chomutov disponuje 28 stabilními plně polohovatelnými kamerovými 

terminály. K přenosu dat z jednotlivých sledovaných lokalit je vyuţita bezpečností 

ethernetová síť. Jako přenosová média jsou vyuţita optická vedení a mikrovlnné spoje. 

Zpracování a komprimace obrazu z jednotlivých analogových kamerových hlavic 

kamerových terminálů je zprostředkováno pomocí IP Video encoderů IndigoVision. 

Záznam obrazových dat je realizován prostřednictvím dvou redundantně zapojených NVR 

IndigoVision, které jsou dimenzovány pro nepřetrţitý záznam videosignálů ze 40 

kamerových terminálů po dobu 30 dní v kvalitě 2SIF. ŘC je osazeno dvěma řídícími 

počítači, které jsou určeny k ovládání systému a distribuci obrazových signálů do 8 LCD 

zobrazovačů. Zobrazovače disponují celkem třemi vstupními porty HDMI, přičemţ pro 

propojení s řídícími počítači je vyuţit pouze jeden. Maximální rozlišení zobrazitelné při 

zapojení těchto vstupů je FULL HD tj. 1920 x 1080 px. Zobrazovače jsou umístěny na 
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přehledové stěně, která je dominantou ŘC MKDS Chomutov - viz obrázek 16. Blokové 

schéma MKDS Chomutov před nasazením mobilního podsystému je uvedeno v příloze 8. 

4.1.1 IP Video encoder IndigoVision 

Do MKDS jsou osazeny IP Video encodery výrobce IndigoVision řady 9000-S, které 

disponují dvěma dělitelnými nezávislými streamy digitálního videa. Označení řady 9000 

znázorňuje vyuţití kodeku H.264 při komprimaci video signálu. Kaţdý z těchto encoderů 

je vybaven dvěma virtuálními subencodery, přičemţ kaţdý z nich vytváří jeden dělitelný 

stream digitálního videa. Následující označení, v našem případě písmeno S, reprezentuje 

maximální počet snímků za sekundu pro jednotlivé virtuální subencodery. U řady S je 

prvním subencoderem moţno vytvářet stream o kvalitě aţ 4SIF 704 x 576 px s maximální 

vzorkovací frekvencí 25 snímků za sekundu slouţící pro on-line sledování obrazu. Druhý 

virtuální subencoder vytváří stream o kvalitě 4SIF 704 x 576 px s maximální vzorkovací 

frekvencí 12,5 snímků za sekundu určený pro záznam. Datasheet IP Video encoderu je 

v příloze 2. 

Kvůli počtu osazených kamer v MKDS Chomutov a počtu zpracovávaných dat je 

kvalita přenášeného obrazu nastavena na 2SIF 704 x 288 px pro on-line sledování i 

záznam.  

4.1.1.1 Activity Control Framerate (ACF) 

Jedná se o jedinečnou vlastnost systému IndigoVision. V praxi jde o řízení snímkové 

frekvence na základě detekce aktivity v obraze. Na základě vestavěné analýzy obrazu v IP 

Video encoderech můţeme monitorovat mnoţství změn v jednotlivých snímcích po sobě 

pořízených. Pokud ve sledované lokalitě nedochází k pohybu, a tím ke změnám 

v jednotlivých snímcích, je vzorkovací frekvence redukována aţ na jeden snímek za 

sekundu. Při zachycení pohybu dochází během 100 ms ke zvýšení vzorkovací frekvence na 

maximum, tj. 25 snímků za sekundu. Díky této vlastnosti dochází k redukci toku dat v síti 

o polovinu a výraznému prodlouţení doby záznamu NVR. 

4.1.2 NVR IndigoVision 

V MKDS Chomutov jsou osazena celkem dvě záznamová zařízení NVR. NVR1 a 

NVR2 jsou serverové rackmount počítače s raidovými diskovými poli. Přímý záznam 
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obrazu probíhá na NVR1. NVR2 plní funkci záloţního NVR a slouţí k provádění dohledu 

a správy sítě prostřednictvím protokolu SNMP. V případě výpadku hlavního záznamového 

zařízení NVR1 (např. závada na HW) je záznam přesměrován na záloţní NVR2.  Počítače 

NVR1 a NVR2 mají tuto HW a SW konfiguraci: 

 Procesor IntelCore i7 950 3.07 GHz, Operační paměť 8 GB 

 Síťová karta Realtek RTL8168D Gigabit ethernet 

 Systémový disk 320 GB + Raid 4 x 2 TB 

 Grafická karta ATI Radeon HD5400 

 SW Windows 2008 Server, SW IndigoVision NVR 

4.1.3 Control Center IndigoVision (CC) 

CC je SW nadstavba systému IndigoVision slouţící k live zobrazování video signálů 

připojených kamerových terminálů a jejich telemetrického řízení, přehrávání záznamů 

uloţených v NVR, provádění analýzy obrazu, správu poplachů analýzy obrazů 

generovaných IP Video encodery a administraci IP Video encoderů. Nedílnou součástí je 

SW maticový přepínač. Licence SW CC je zdarma pro neomezený počet kamer, monitorů i 

uţivatelů. 

 

Obrázek 17 - Control Center IndigoVision Chomutov 
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4.1.4 Bezpečnostní ethernetová síť 

Spojení jednotlivých prvků systému jako jsou DS a kamerové terminály s ŘC MKDS 

je realizováno ethernetovými přenosovými trasami. Tyto trasy jsou reprezentovány 

zejména optickými kabely. Trasy jednotlivých kamerových terminálů jsou řešeny 

hvězdicovou topologií, technikou odbočování optických vláken v zemních optických 

spojkách a nástěnných nebo rackmount rozvaděčích. Nejdelší trasa optického vlákna 

bezpečnostní ethernetové sítě měří 3700 m. Z tohoto důvodu byla vlákna spojována 

metodou svařování, aby bylo dosaţeno co nejniţšího útlumu trasy a nedocházelo k chybám 

při přenosu dat. Na obrázku 18 je uveden graf naměřených hodnot útlumu nejdelší trasy 

bezpečnostní ethernetové sítě. Měření bylo provedeno pomocí přístroje EXFO OTDR 

FTB - 400 a SW EXFO OTDR. 

 

Obrázek 18 - Graf hodnot útlumu větve optického vedení  

K přenosu dat z kaţdé lokality kamerového terminálu nebo DS jsou pouţita dvě 

vlákna osazena optickými převodníky 10/100 Mbit/s fastethernet. Sdruţování signálů 

ethernet z kamerových terminálů a ostsních prvků MKDS v jednotlivých DS a jejich 

vzájemná propojení zajišťují agregační switche AT-9424Ts/XP umístěné v DS. Jednotlivé 
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datové signály jsou sloučeny prostřednictvím páteřního switche 3COM4510G se 48 

gigabitovými porty umístěného v ŘC. 

V určitých místech je bezpečnostní ethernetová síť sdruţena s jinými, za jiným 

účelem zřízenými, sítěmi. Přenosové médium v těchto místech přenáší mimo dat z MKDS 

také data mezi databázovými servery Magistrátu města Chomutova (MMCH) a MP 

Chomutov slouţící pro výkon sluţby, nebo data mezi hlavní telefonní ústřednou MMCH 

a pobočkovou telefonní ústřednou MP Chomutov.  

Koexistence několika sítí v pouţitém přenosovém médiu má za následek potřebu 

oddělení datových toků bezpečnostní ethernetové sítě od ostatních přenášených dat tak, 

aby byla zajištěna bezpečnost citlivých obrazových dat v MKDS. Toto je zajištěno 

prostřednictvím tagovaných VLAN vytvořených pomocí agregačních switchů AT-

9424Ts/XP a páteřním switchem 3COM4510G. Osazením těchto prvků byla odstraněna 

nutnost nákladného budování absolutně nezávislého vedení bezpečnostní ethernetové sítě 

na fyzické vrstvě RM OSI, kdy k oddělení sítí dochází aţ na spojové vrstvě RM OSI. 

Tímto řešením bylo dosaţeno rapidního sníţení pořizovacích nákladů. 

4.2 Instalace mobilního podsystému 

4.2.1 Legislativní a majetkoprávní kroky 

Před samotnou realizací nasazení mobilního podsystému byla zváţena všechna 

související majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí prvky mobilního 

podsystému a MKDS (ŘC, DS,  MKT,  PT_1 a PT_2).  

 ŘC je zastoupeno budovou sídla MP Chomutov 

 DS je vybudován na domě osazeném stabilním kamerovým terminálem MKDS. 

MP Chomutov má jiţ uzavřenou smlouvu s vlastníkem budovy. V tomto místě je 

zajištěn vlastní odběr elektrické energie přímo z distribuční sítě. Toto stanoviště 

nebylo třeba dále majetkoprávně řešit, neboť se jedná pouze o dílčí rozšíření 

technologického celku, který je jiţ na domě provozován.  

 MKT bude vţdy instalován na budovu v soukromém vlastnictví (SVJ, Druţstvo a 

jiné), nebo sloup veřejného osvětlení v majetku statutárního města Chomutova a 

správě TSmCH. Pro první instalaci na budovu SVJ Jiráskova 4209 - 4210 - 4211 
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Chomutov byl zajištěn souhlas s umístěním a provozováním technologie MKDS od 

statutárních zástupců SVJ. Odběr elektrické energie byl zajištěn souhlasem s 

napojením na společné rozvody domu. 

 PT_1 je reprezentována jiţ existujícím podzemním optickým vedením 

bezpečnostní ethernetové sítě. 

 PT_2 je realizována pomocí bezdrátové technologie WiMAX. Postup při získání 

individuálního oprávnění k provozování technologie WiMAX
6
: 

1) Zjištění existence volného kanálu v poţadované lokalitě (tyto informace 

jsou veřejně přístupné na www.ctu.cz). 

2) Zajištění, vyplnění a podání podkladů pro ţádost o individuální 

oprávnění provozování technologie na ČTÚ (formuláře typu A, E, O, 

jsou veřejně přístupné na www.ctu.cz). V příloze 5 je uveden vyplněný 

formulář typu E. 

3) Vytvoření mapy předpokládaného pokrytí - viz příloha 7. 

 Byla vyuţita mapa s definovaným měřítkem 1 : 50 000. 

 Do mapy byly vyznačeny oblasti moţnosti rozmístění 

klientských stanic (z důvodu vyuţití 2 x 120° sektorových 

antén pro plošné pokrytí byla vyuţita kruhová výseč 

s vyznačením os hlavních laloků antén a jejich elevace). 

 Do mapy byly dále vyznačeny GPS souřadnice umístění 

BST, typy a počet antén osazených na BST, výšky antén BST 

nad terénem a charakteristiky antén (zisk a vyzařovací 

diagram). 

4) Uhrazení správního poplatku 5 000,- Kč ve prospěch ČTÚ. 

5) Obdrţení individuálního oprávnění k provozování technologie WiMAX 

- viz příloha 6. 

4.2.2 Instalace DS 

Aby bylo moţné osadit do stávající lokality stabilního kamerového terminálu KS15 -  

viz příloha 8 Experiment 4689 technologii pro vytvoření DS mobilního podsystému, byl ve 

                                                 
6
 Ţádost se vţdy podává na jednu základnovou stanici pro určenou lokalitu umístění a provozování. Počet 

klientských stanic a jejich rozmístění je libovolné. 
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stávajícím rozvaděči KS15a nahrazen switch 3COM8Port agregačním switchem AT-

9424/Ts-XP. Nově osazený rozvaděč KS15b, viz příloha 9, byl propojen se stávajícím 

rozvaděčem KS15a dvěma datovými kabely UTP a napájecím kabelem CYKY. Kabely 

UTP zabezpečují datový tok mezi optickým převodníkem (vyuţit stávající, umístěný 

v KS15a), IP Video encoderem IndigoVision stabilního kamerového terminálu a nově 

instalovaným agregačním switchem AT-9424/Ts-XP. Kabel CYKY slouţí jako hlavní 

přívod napájení do nově instalovaného rozvaděče. Napájení je řešeno jako podruţné ze 

stávajícího rozvaděče. 

V rozvaděči KS15b byl osazen napájecí modul se záloţním zdrojem a bateriové pole. 

Datová karta dohledu záloţního zdroje byla propojena s agregačním switchem z důvodu 

zajištění dohledu nad provozním stavem zdroje při běţném provozu i výpadku přívodního 

napájení. Uvnitř rozvaděče byla dále osazena vnitřní jednotka IDU vysílače BST WiMAX. 

BST byla rovněţ propojena datovým kabelem UTP. 

 

Obrázek 19 - Technologická část DS Březenecká 4689 
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Na střeše domu je instalována sestava teleskopického stoţáru s venkovní jednotkou 

ODU vysílače WiMAX se splitterem pro rozbočení koaxiálního kabelu na dvě vysílací 

sektorové antény  SECT1 a SECT2. Sektorové antény jsou upevněny pomocí drţáku 

antény DA2 a DA3. Jednotky IDU, ODU, splitter a SECT1, SECT1 jsou vzájemně 

propojeny koaxiálními kabely 50 Ohmů RF240. 

 

Obrázek 20 - Anténní soustava DS Březenecká 4689 

Elevace antén a azimut vyzařování hlavních laloků vysílání byly nastaveny dle 

navrţené a ČTÚ schválené mapy pokrytí (SECT1:  Elevace  - 21°, Azimut  210,4°  a  

SECT2: Elevace - 21°, Azimut 97,5°). 

Pomocí SW AlvariCraft pro konfiguraci zařízení IDU WiMAX byl nastaven 

přidělený vysílací kanál a výkon. Propojení servisního NB a IDU bylo realizováno 

kabelem UTP přímo v lokalitě DS. V agregačním switchi AT-9424/Ts-XP byly nastaveny 

virtuální sítě VLAN pro vzájemné oddělení datových toků ze stabilního kamerového 

terminálu, BST, respektive mobilního kamerového terminálu a dohledu záloţního zdroje 
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DS
7
.  Propojení servisního NB a agregačního switche bylo realizováno provizorním 

sériovým kabelem přímo v lokalitě DS. Na jednotlivých zařízeních DS disponujících 

rozhraním ethernet byly nastaveny IP adresy z rozsahu vyuţívaného stávajícím MKDS a 

přístupová hesla protokolu SNMP pro zabezpečení vzdálené správy a dohledu zařízení z 

ŘC. 

4.2.3 Instalace MKT 

Vzhledem k typu lokality první instalace (panelový dům - plochá střecha s 

lepenkovou krytinou) je osazena sestava drţáků a upevňovacích prvků drţáků kamery 

DK1, DK2, DK3 a DK4 s příslušnými prvky jako lepenkový podklad a betonové dlaţdice, 

dle návrhu v kapitole 3.4.3.1 - viz obrázek 6. Pro uchycení antény WiMAX je pouţit drţák 

antény DA1, který je upevněn k DK4 šroubovým spojením. V této lokalitě není vyuţito 

navrţených konstrukčních upevňovacích prvků rozvaděče DR1 a DR2, jelikoţ bylo 

moţné
8
 rozvaděč upevnit hmoţdinkami přímo na venkovní zeď strojovny výtahu, kterou 

střecha disponuje - viz obrázek 23. 

 

Obrázek 21 - Konstrukce MKT v lokalitě Jiráskova 4209 

                                                 
7
 Vzájemné oddělení datových toků při osazení více mobilních kamerových terminálů nebude řešeno v 

agregačním switchi, ale přímo na základové stanici BST IDU, která disponuje rovněţ podporou vytváření 

virtuálních sítí VLAN. 
8
 Povolení statutárními zástupci SVJ Jiráskova 4209 - 4210 - 4211. 
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Krytí kabeláţe a kabelové rozvody od kamerové hlavice k rozvaděči a přívod 

napájení je realizován v souladu s návrhem popsaným v kapitole 3.4.3.1. 

 

Obrázek 22 - Uloţení kabeláţe MKT Jiráskova 4209 

Uvnitř rozvaděče MKT je instalován napájecí modul, záloţní zdroj UPS se SNMP 

kartou, RouterBoard, IP Video encoder IndigoVision 9000 - S a napájení antény PoE. 

 

Obrázek 23 - Rozvaděč MKT Jiráskova 4209 
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Anténa WiMAX s integrovanými aktivními prvky byla připojena k externímu 

měřícímu indikátoru úrovně signálu a nasměrována na vysílač BST. Směrování bylo 

prováděno v horizontální rovině do doby získání nejvyšší dosaţitelné úrovně signálu, a tím 

také nejvýkonnější modulace fyzické vrstvy spoje. Pomocí NB bylo vytvořeno testovací 

spojení mezi MKT a ŘC a změřena stabilita a kvalita vytvořené přenosové trasy.  

Maximální dosaţená modulace v lokalitě MKT Jiráskova 4209 při prvním nasazení a 

nepřímé viditelnosti NLOS byla 16QAM s propustností 3,4 Mbit/s pro vzestupný směr
9
 a 

latencí 28 ms. Spojení bylo při dosaţení těchto popsaných parametrů plně vyuţitelné pro 

bezproblémový a plnohodnotný provoz MKT v rámci MKDS Chomutov. 

U zařízení MKT disponujících rozhraním ethernet byly nastaveny IP adresy z 

rozsahu vyuţívaného stávajícím MKDS Chomutov a přístupová hesla protokolu SNMP pro 

zabezpečení vzdálené správy a dohledu zařízení z ŘC. Na IP Video encoderu IndigoVision 

9000-S byla nastavena IP adresa z rozsahu určeného pro kamerové terminály MKDS 

Chomutov a název MKT - viz obrázek 24 tak, aby bylo moţno přenášet obrazová a 

telemetrická data mezi MKT a ŘC. MKT je tímto nastavením IP Video encoderu moţno 

začlenit do CC MKDS Chomutov. 

 

Obrázek 24 - Nastavení IP Video encoderu IndigoVision MKT 

                                                 
9
 Pro sestupný směr je potřebná propustnost pouhých 0,128 Mbit/s, proto je vţdy omezen na 0.2 Mbit/s. 

Tento směr je vyuţit pro přenos telemetrických dat z ŘC do MKT. 
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S ohledem na dosaţené vlastnosti trasy mezi MKT a ŘC, kvalitativně ovlivněné 

zejména schopností přenosu PT_2, bylo zvoleno řešení, kdy jsou přenosovou trasou 

přenášeny dva streamy: 

 Stream1 2SIF (704 x 288 px) pro on-line sledování (bitrate 1,024 Mbit/s). 

 Stream2 2SIF (704 x 288 px) pro záznam (bitrate 1,024 Mbit/s). 

Aby nedocházelo při plné snímkovací frekvenci k maximálnímu vytíţení přenosové 

trasy PT_2, a tím ke zvýšení latence spojení, je na obou streamech nastaven bitrate na 

hodnotu max. 1,024 Mbit/s. Vzniká tak rezerva při případném sníţení kvality modulace 

fyzické vrstvy WiMAX vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek. 

V průběhu zkušebního provozu MKT došlo ke změně poţadavku na sledování v 

dané lokalitě, a to přijetím dalšího podnětu, který upravoval lokalizaci popisované 

problematiky. Kamera byla i s anténním přijímačem operativně přemístěna na přilehlý roh 

kratší strany střechy stejného panelového domu. Tímto krokem byl ověřen správný návrh a 

řešení konstrukčních a upevňovacích prvků, včetně rozvodů kabeláţe. Přesun MKT zabral 

dvěma pracovníkům cca 10 minut. 

Maximální dosaţená modulace po přesunu MKT s přímou viditelností LOS je 

64QAM s propustností 9,2 Mbit/s pro vzestupný směr
9
 s latencí 28 ms - viz obrázek 25. 

Dosaţením těchto parametrů přenosové trasy PT_2 bylo moţno oba streamy IP Video 

encoderu nastavit na nejvyšší moţnou kvalitu: 

 Stream1 4SIF (704 x 576 px) pro on-line sledování (bitrate 4,096 Mbit/s). 

 Stream2 4SIF (704 x 576 px) pro záznam (bitrate 4,096 Mbit/s). 

Bitrate pro Stream1 určený pro on-line sledování byl posléze záměrně degradován na 

2,048 Mbit/s tak, aby vznikla rezerva pro případné sníţení kvality modulace fyzické vrstvy 

WiMAX vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek. 

V případě, kdy není zajištěna rezerva datového toku PT_2 a parametry IP Video 

encoderu jsou nastaveny na maximální hodnoty, dochází v případě zhoršení povětrnostních 

podmínek k chybám přenosu, které se projeví zejména trháním nebo rozpadem obrazu při 

otáčení kamery.  
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V obou případech osazení lokality Jiráskova 4209 MKT probíhá záznam obrazu na 

NVR1 umístěné v ŘC. NVR3 slouţící pro záznam obrazu přímo v lokalitě MKT nebyl a 

není osazen. 

 

 

Obrázek 25 - Měření kvality signálu, modulace a přenosové rychlosti PT_2  

Z praktických zkušeností vyplývá, ţe plně dostačující kvalita streamů on-line 

sledování i záznamu je 2SIF.  Kaţdý MKT mobilního podsystému tak můţe být nastaven 

na: 

 Stream1 2SIF (704 x 288 px) pro on-line sledování (bitrate 1,024 Mbit/s). 

 Stream2 2SIF (704 x 288 px) pro záznam (bitrate 1,024 Mbit/s). 

Pokud vezmeme v úvahu nutnost zachování rezervy na přenosu z kaţdého MKT cca 

1 Mbit/s zjistíme, ţe potřebný celkový bitrate pro kaţdý z MKT je 3,248 Mbit/s. Z tohoto 

lze usoudit, ţe praktické zkušenosti ukazují na zvýšení maximálního počtu připojitelných 

MKT ze 4 na 5 oproti návrhu
10

.   

                                                 

10
 Uvedený počet MKT mobilního podsystému je pevně vázán na vyuţití systému IndigoVision. 
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4.3 Začlenění MKT do MKDS Chomutov 

K přímému začlenění MKT do MKDS Chomutov došlo v řídícím počítači MKDS 

Chomutov umístěného v ŘC. K tomuto úkonu byl vyuţit SW CC IndigoVision. 

Začlenění do CC MKDS Chomutov bylo provedeno v rozsahu nastavení zobrazení 

kamerového stanoviště na monitoru operátora a konfigurace směrování záznamu do 

příslušného NVR. 

Zavedení nového kamerového terminálu provádí administrátor s příslušným 

oprávněním. Po přihlášení administrátora se v hlavním menu CC MKDS Chomutov objeví 

poloţka „Konfigurace“, která slouţí pro začlenění nových a konfiguraci vyuţívaných 

kamerových terminálů - viz obrázek 26.  

 

Obrázek 26 - Část  pracovní plochy administrátora CC MKDS Chomutov 

Kliknutím myši na submenu „Viditelné zařízení“ se zobrazí seznam zařízení 

IndigoVision zapojených do sítě MKDS (IP Video encodery, NVR a jiné) - viz obrázek 27. 

Ze seznamu viditelných zařízení vybereme připojovaný MKT (MOBILNI TERMINAL_1) 

a přesuneme jej do submenu „Top Site“. Tímto krokem dojde k zařazení MKT do skupiny 

operátorem sledovatelných terminálů MKDS. 

Zvolením poloţky MOBILNI TERMINAL_1 v submenu „Top Site“ definujeme 

v pravé části menu v záloţce „Nahrávací plán“, na které z NVR bude směřován záznam 

z MKT viz obrázek 28. 
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Obrázek 27 - Seznam viditelných zařízení v síti MKDS Chomutov 

 

Obrázek 28 - Volba primárního NVR pro záznam z MKT 

Tímto krokem je MKT začleněn do MKDS Chomutov a je připraven k plnému 

vyuţití.  
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4.3.1 Legislativní procedury  

MP Chomutov, jako provozovatel MKDS Chomutov, má zpracovanou interní 

směrnici [9], která popisuje procesy vyplývající z nakládání, obsluhy a údrţby MKDS 

Chomutov. Nedílnou součástí směrnice jsou postupy zajišťující soulad provozu MKDS 

Chomutov se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Součástí této směrnice 

je seznam obsahující instalované kamerové terminály MKDS Chomutov. V rámci nasazení 

mobilního podsystému byl tento seznam upraven o poloţku Mobilní podsystém s místem 

určení „území města Chomutova“.  

Aby byla dodrţena litera zákona č. 553/1991 Sb., o obesní policii, § 24b odst. 2 je 

nutné, aby byli občané a návštěvníci statutárního města Chomutova dostatečně a 

srozumitelně informováni o monitorování veřejných prostranství. Za tímto účelem byl 

proveden ověřený způsob zveřejnění informací pomocí regionálních médií a oficiálního 

webu MP Chomutov. V regionálních médiích bylo uveřejněno místo nasazení MKT 

mobilního podsystému MKDS Chomutov adresou osazené lokality. Oficiální web MP 

Chomutov uveřejňuje přesné nasazení MKT, a to ul. Jiráskova 4209. V průběhu třetího 

čtvrtletí roku 2011 připravuje MP Chomutov osazení informačních tabulí informujících o 

monitorování statutárního města Chomutova MKDS - viz obrázek 29. 

 

Obrázek 29 - Informační tabule MKDS 
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4.4 Výběr lokality nasazení MKT 

Statutární město Chomutov jiţ několik let pořádá setkání s občany. V praxi se jedná 

o vytváření prostoru pro občany jednotlivých lokalit ke konfrontaci s představiteli města 

v čele s primátorem. Cílem těchto setkání je získání informací o problémech vyskytujících 

se v jednotlivých částech města Chomutov, a tím i poţadavků na instalaci MKDS.  

Podněty jsou dále získávány formou písemných ţádostí přijímaných orgány státní správy 

nebo samosprávy. Posledním moţným mechanizmem získání podnětu k nasazení MKDS 

jsou poznatky přímo spojené s výkonem sluţby MP Chomutov, PČR nebo Sluţby 

kriminální policie a vyšetřování, jako jsou například sezónní výskyty závadového chování 

či porušování vyhlášek města nebo dokonce zákona (prostituce, zvýšená koncentrace 

obyvatelstva, a tím i výskyt drobných krádeţí v letních měsících v lokalitě Kamencového 

jezera a jiné). MP Chomutov ve spolupráci s PČR dále prověřuje relevantnost podnětů od 

občanů, jejich závaţnost, a tím i potřebu instalace MKDS. 

Pokud je rozhodnuto o moţnosti nasazení mobilního podsystému MKDS, je daná 

lokalita zařazena na seznam potencionálních míst nasazení MKT. Tento seznam obsahuje 

mimo přesného určení místa také popis druhu závadového chování. Pořadí lokalit 

v seznamu určuje míra závaţnosti a společenské nebezpečnosti daného chování, která je 

stanovena ve spolupráci všech zainteresovaných sloţek, tj. MP Chomutov, PČR, Sluţby 

kriminální policie a vyšetřování, případně OSVaZ nebo ODaSČ.  

V případě rozhodnutí o instalaci je lokalita zhodnocena ze strany technického 

oddělení MP Chomutov, které doporučuje nejvhodnější pozici pro instalaci MKT a 

zajišťuje procedury spojené s instalací. 

Po samotné instalaci MKT dochází k průběţnému vyhodnocování zjištěné míry 

závadového chování a k porovnání zachycených skutečností s popisovanými problémy 

dané lokality. Zde se ukazuje další nesporná výhoda mobilního podsystému, kterou je 

zajištění analytické činnosti a moţnosti vyhodnocení stavu pouliční kriminality v dané 

lokalitě a následného vlivu nasazení mobilního podsystému na tuto problematiku. 

V případě zjištění nutnosti dlouhodobého sledování lokality můţe být MKT nahrazen 

stabilním kamerovým terminálem. Analýza problematiky dané lokality můţe být v tomto 

případě vyuţita jako podkladový materiál k ţádosti o vynaloţení finančních prostředků 
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k vybudování stabilního kamerového terminálu MKDS směřované Zastupitelstvu 

statutárního města Chomutova. 

K prvnímu nasazení MKT došlo v lokalitě křiţovatky ul. Jiráskova a Husova. 

Důvodem byla nutnost řešení občany popisované problematiky uţívání a distribuce drog 

na veřejnosti. 

4.5 Předpokládaný vývoj mobilního podsystému 

Jiţ první nasazení MKT vyvolalo velkou vlnu zájmu ze strany občanů i médií. 

V přílohách 3, 4 jsou uvedeny novinové články prezentující mobilní podsystém jako jeden 

z dalších prostředků při boji s pouliční kriminalitou. Po uveřejnění těchto článků MP 

Chomutov zaznamenala 70% nárůst ţádostí či podnětů k instalaci MKT. Z tohoto faktu 

vyplývá nutnost snahy hledání zdrojů financování dalších MKT, a to nejlépe do naplnění 

maximální kapacity mobilního podsystému, tj. 5 MKT. Vedení statutárního města 

Chomutova a MP Chomutov předpokládá plné vyuţití mobilního podsystému MKDS do 

konce roku 2012. 
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5 Zhodnocení vlivu nasazení podsystému na 
problematiku pouliční kriminality 

5.1 Pojem pouliční kriminalita 

Pojem pouliční kriminalita není znám v ţádné odborné literatuře. Samotný pojem 

vznikl z kaţdodenní praxe PČR a městské či obecní policie. Jedná se ve své podstatě o 

kombinaci přestupků, trestných činů a jiných projevů závadového chování občanů 

v intravilánech měst a obcí. Z hlediska působení MKDS můţeme v rámci pojmu pouliční 

kriminalita určit několik oblastí, jako jsou: 

 Majetková trestná činnost - zejména krádeţe motorových vozidel a věcí 

z nich. 

 Přestupky a trestné činy proti člověku - zejména napadení, přepadení, krádeţe 

na osobě, nebo přestupky v oblasti občanského souţití. 

 Toxikomanie. 

 Pouliční prostituce. 

5.2 Obecný vliv MKDS na pouliční kriminalitu 

V obecné rovině se dá konstatovat, ţe MKDS je velice mladý obor. K celosvětovému 

rozmachu dochází v 90. letech 20. století. Studie věnované účinnosti MKDS byly vţdy 

zastíněny značnou pozorností veřejnosti na hrozbu, kterou tyto systémy představují pro 

občanské svobody a ochranu osobních údajů. Dochází zde tímto k negativnímu účinku při 

snaze o širší porozumění role MKDS ve městech.  

Pokud vezmeme v úvahu studie
11

 zabývající se účinností MKDS s ohledem na různé 

druhy pouliční kriminality, můţeme konstatovat, ţe MKDS mají různě velký vliv na 

jednotlivé druhy pouliční kriminality. Jednoznačně se dá určit nevyšší míra účinnosti na 

krádeţe motorových vozidel a věcí z nich. Protipól poté tvoří násilné trestné činy. Jak 

uvádějí studie, a praxe potvrzuje, největším problémem MKDS je vytlačování pouliční 

kriminality mimo dosah instalovaného kamerového terminálu do sousedních lokalit 

neosazených prvky MKDS.[10] Na základě tohoto faktu by musely MKDS čítat stovky aţ 

tisíce kamerových terminálů, coţ je z ekonomického hlediska takřka nemoţné. Řešením 

                                                 
11

 Např. (Deismann, 2003; Welsh a Ferringthon, 2002; Gill a Spriggs, 2005) 
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můţe být mobilní podsystém, který je moţno přesouvat a reagovat tak na vzniklé situace. 

Vliv MKDS, potaţmo mobilního podsystému, na pouliční kriminalitu budu prezentovat 

prostřednictvím zhodnocení vlivu na jeden z druhů pouliční kriminality, a to pouliční 

prostituci.  

5.3 Vliv MKDS Chomutov na pouliční prostituci 

Pouliční prostituce je jedním z projevů pouliční kriminality, objevující se zejména 

v příhraničních pásmech ČR. Chomutov je jedním z mnoha měst a obcí, které aktivně 

bojují s tímto druhem závadového chování. V říjnu roku 2008 byl spuštěn projekt 

zabývající se řešením eliminace či vytlačení pouliční prostituce z katastru města 

Chomutova. Jedním z aktivních nástrojů byla instalace stabilního kamerového terminálu v  

ul. Lipská, která se nachází v okrajové lokalitě situované směrem k hranici se SRN
12

. 

Podpůrnou činností se stalo uveřejňování fotografií vozidel pořízených MKDS, do kterých 

nasedla prostitutka za účelem poskytnutí sexuálních sluţeb, na oficiálním webu MP 

Chomutov.  

 

Obrázek 30 - Záběry z MKDS nasednutí prostitutky do vozu klienta 

Celý projekt byl představen a záměrně medializován, a to jak na české, tak i německé 

straně. Vliv této masivní medializace se prokázal zvýšením přístupů na oficiální web MP 

Chomutov v řádu 1000%.  

                                                 
12

 Byl instalován s vědomím moţného přesunutí v případě vyřešení problematiky pouliční prostituce v dané 

lokalitě. Z hlediska jednoznačně určeného účelu nasazení stabilního kamerového terminálu ho budeme 

uvaţovat jako předchůdce MKT. 
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Graf 1 - Počet zachycených nasednutí prostitutky do vozu klienta
13

 

Z grafu 1 je patrné, ţe počet zachycených nasednutí prostitutky do vozu za účelem 

poskytnutí sexuálních sluţeb v lokalitě ul. Lipská klesá od chvíle nasazení stabilního 

kamerového terminálu v 10. měsíci roku 2008 do doby nulového výskytu v 11. měsíci roku 

2009. Důvodem úplného vymizení nasednutí v dané lokalitě bylo: 

 Eliminování zájmu potenciálních klientů (vliv medializace projektu). 

 Zvýšená represe ze strany MP Chomutov a PČR (řešení kaţdého 

drobného náznaku nabízení sexuálních sluţeb). 

 Přesunutí části problematiky do ulic Kadaňská a Černovická. 

 

Graf 2 - Porovnání počtu řešených přestupků v oblasti prostituce v jednotlivých 

lokalitách
14

 

 

                                                 
13

 Podklady pro vytvoření grafu byly čerpány z oficiálního webu MP Chomutov < www.mpchomutov.cz >. 
14

 Podklady pro vytvoření grafu byly čerpány z informačního systému Stráţník MP Chomutov. 
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Graf 2 znázorňuje porovnání počtu řešených přestupků v oblasti prostituce v lokalitě 

nasazení stabilního kamerového terminálu v ul. Lipská a lokalit přilehlých, u kterých došlo 

k postupnému zvýšení počtu přestupků vlivem přesunutí dané problematiky. Jestliţe bylo 

v 11. měsíci roku 2008 po spuštění projektu evidováno 51 přestupků, a to pouze v ul. 

Lipská, o rok později byl zaznamenán pokles přestupků na 25 s tím, ţe se část (celkem 15 

přestupků) objevila ve druhé ze sledovaných lokalit (ulice Kadaňská a Černovická). V 10. 

měsíci roku 2011 to bylo 13 přestupků v ul. Lipská a 18 přestupků v ulicích Kadaňská a 

Černovická. Z těchto dat je patrné, ţe vlivem nasazení stabilního kamerového terminálu 

došlo k eliminaci počtu přestupků v ul. Lipská a přesunu části problematiky do ulic 

Kadaňská a Černovická.  

Na základě výše uvedených faktů můţeme predikovat vliv nasazení MKT na 

pouliční prostituci tam, kde se objeví výskyt tohoto závadového chování vlivem opatření 

v ul. Lipská. Pokud se povede obsadit všechna strategická místa moţného výskytu pouliční 

prostituce MKDS, potaţmo mobilním podsystémem, bude výsledkem absolutní vytlačení 

tohoto závadového chování za hranice katastru města Chomutov.  

5.4 Využití mobilního podsystému ve městě Chomutově 

V současné době je mobilní podsystém instalován v lokalitě ul. Jiráskova, a to za 

účelem zjištění a případné eliminace uţívání a distribuce omamných látek. Bohuţel nelze 

vytvářet závěry z tak krátké doby nasazení. Víme však, ţe po dobu 3 měsíců se závadové 

chování popisované občany nepodařilo zachytit, a proto bude zváţeno nasazení MKT na 

boj s pouliční prostitucí
11

. Předpokládané přesunutí MKT je předběţně plánováno na 

červen roku 2011. K tomuto dojde pouze v případě, pokud nebude zjištěn ţádný případ 

uţívání či distribuce omamných látek v lokalitě současného nasazení. V případě přesunutí 

bude mobilní podsystém nasazen do lokalit ulic Kadaňská a Černovická za účelem 

eliminace a vytlačení pouliční prostituce za hranice katastru města Chomutova. Následně 

zakoupené MKT budou nasazeny ke stejnému účelu
15

, a to do doby úplného vytlačení 

pouliční prostituce za hranice katastru města Chomutova. 

V případě rozšíření mobilního podsystému do plné kapacity, tj. 5 MKT, bude moţno 

reagovat pruţně na jakékoliv podněty výskytu jednotlivých druhů pouliční kriminality. 

                                                 
15

 Pokud nebude detekován jiný účel nasazení s vyšším stupněm závaţnosti a společenské nebezpečnosti. 
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6 Závěr 

MKDS je sloţen z mnoha dílčích prvků, které tvoří mohutný nástroj slouţící  široké 

veřejnosti. Tento systém se v rukách  příslušných orgánů  stává důleţitým prostředkem při 

potlačování a řešení pouliční kriminality a závadového chování osob na veřejnosti.  

Na základě analýzy, která je popsána ve druhém bodě této diplomové práce, je 

zřejmé, ţe MKDS při pouţití jakékoliv technologie má svou určenou strukturu, kterou je 

moţno operativně rozvíjet. Předpoklady dosaţení efektivní výstavby a provozování MKDS 

jsou podmíněny splněním mnoha kritérií. Pokud budou dodrţena, je téměř jisté, ţe systém 

bude schopen plnit všechny poţadované funkce svého určení. 

Mobilní podsystém je jedním z nadstavbových prvků MKDS, jehoţ účel je směřován 

ke zvýšení operability a sníţení nákladů přesunu kamerového terminálu do lokalit s 

výskytem pouliční kriminality. Navrhnuté řešení mobilního podsystému je orientováno 

na města a obce, které započaly nebo ukončily proces transformace analogového MKDS 

na MKDS hybridní nebo plně digitální a dále na města či obce, které plánují realizaci nebo 

provozují plně digitální MKDS. Návrh se opírá ve všech bodech o praktické zkušenosti 

čerpané ze správy, údrţby a  provozování MKDS Chomutov. Technické řešení mobilního 

podsystému umoţní uţivatelům nasazení mobilních kamerových terminálů do jakékoliv 

lokality katastru města či obce. Unikátním řešením je vyuţití přenosové technologie 

WiMAX, jejíţ nespornou výhodou je vytváření spojení bez přímé viditelnosti vysílacích a 

přijímacích prvků. Vlivem následujícího vývoje technologií předpokládám zvyšování 

dostupnosti pásem bezdrátového přenosu dat, a tím i zvyšování počtu mobilních 

kamerových terminálů osazených a vyuţívaných v mobilním podsystému MKDS. 

Praktické zkušenosti vyplývající z implementace mobilního podsystému do MKDS 

Chomutov ukazují, ţe dle návrhu je moţno vytvořit provozuschopné dílo s předem 

predikovanými vlastnostmi. Zjištěné skutečnosti naznačují, ţe počet připojitelných MKT je 

vyšší oproti předpokladům uvedeným v návrhové části práce, a to vlivem vyuţití systému 

IndigoVision MKDS Chomutov. Kaţdé implementaci mobilního podsystému musí 

předcházet důkladná příprava individuálního projektu. Důvodem jsou zcela odlišné místní i 

technologické podmínky jednotlivých MKDS měst a obcí.  
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Pokud shrneme fakta uvedená v páté kapitole, můţeme konstatovat, ţe vyuţitím 

MKDS rozšířeného o mobilní podsystém je moţno zcela účelněji bojovat s projevy 

pouliční kriminality způsobem operativního přemisťování mobilních kamerových 

terminálů tam, kde v daném okamţiku dochází k výskytu projevů závadového chování.  

MKDS, a tudíţ i jejich součásti, byly, jsou a vţdy budou nejdiskutovanější sloţkou 

všech bezpečnostních systémů slouţících pro dohled nad veřejnými prostranstvími a 

eliminaci pouliční kriminality. Důvodem je neopodstatněná představa občanů o porušování 

občanských svobod a narušování soukromí. Pro další vývoj těchto systémů je potřebné, 

aby si kaţdý z občanů poloţil otázku, do jaké míry jsou tyto systémy hrozbou nebo 

pomocníkem. 
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