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1 Úvod 

Technologický rozvoj, který rok od roku nabírá rychlejší tempo, nemá pro blaho lidstva 

jenom pozitivní dopady, ale přináší celou paletu moţností, jak nové technologie zneuţít při 

nezákonném jednání, jehoţ nejčastějším účelem je sebeobohacení. Technologie však můţou  

a jsou vyuţívány k potlačení takového jednání, k jeho odhalování a k identifikaci proviněných 

osob. Abychom náleţitě ochránili daný objekt zájmu, coţ v praxi můţe být nehmotný nebo 

hmotný majetek či osoba, je potřeba zajistit přítomnost a kvalitní spolupráci třech základních 

prostředků ochrany objektu: fyzickou ostrahu, coţ je v zásadě lidský prvek systému ochrany, 

dále reţimovou ochranu, kde je základem organizační stránka tohoto systému, a ochranu 

technickou, kde hlavní prvek tvoří technologie. Do odvětví technické ochrany patří mimo jiné 

i prvek, jehoţ hlavním účelem je identifikovat pachatele, popřípadě od nezákonné činnosti 

odrazovat samotnou přítomností tohoto prvku. Tímto prvkem jsou kamerové systémy, 

kterými se tato práce blíţe zabývá. 

Bakalářská práce se skládá ze tří tematických částí. První část je tvořena právní stránkou věci, 

ve které je popsán systém norem a právních předpisů, který se týká technických a dalších 

poţadavků na kamerové systémy, a také problematika ochrany osobních údajů a ochrany 

osobnosti. Druhá část práce se zabývá vznikem, přenosem a zpracováním videosignálu, typy 

kamerových systémů a jejich jednotlivými prvky, jejich druhy a jejich popisem z funkční 

stránky. Třetí část je věnována praktickému vyuţití kamerových systémů a to konkrétně pro 

zvýšení bezpečnosti v panelových domech. Tvoří ji analýza rizika a praktický návrh 

zabezpečení panelového domu ve třech variantách. 

Cílem této práce je tedy popsat moţnosti dnešních kamerových systémů a navrhnout 

bezpečnostně a ekonomicky výhodný kamerový systém pro panelový dům. 
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2 Rešerše 

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

systémy. Ţilina: Ţilinská univerzita v Ţilině, 2008. ISBN 978-80-8770-893-1. 

Publikace, která se komplexně zabývá kamerovými bezpečnostními systémy. Kniha bude 

hlavní oporou při tvorbě teoretické části bakalářské práce. Publikace obsahuje relevantní 

informace týkající se legislativy, technických principů, druhů pouţívané technologie i pouţití 

v praxi. 

 

BARTÍK, Václav a Eva JANEČKOVÁ. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 

Olomouc: ANAG, 2010. ISBN 978-807-2636-136. 

Tato publikace obsahuje celé znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

a o změně některých zákonů, s odborným komentářem. Bude čerpáno hlavně z oblastí 

týkajících se vyuţívání kamerových systémů. 

 

JANEČKOVÁ, Eva a Václav BARTÍK. Kamerové systémy v praxi: právní režim  

z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011.  

ISBN 978-807-2018-505. 

Publikace popisuje právní reţim z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti 

spojený s vyuţíváním kamerových systémů v praxi. Čerpáno bude především z kapitoly 

„Kamery se záznamem v bytových domech.“  
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3 Základní pojmy 

Aktiva - Materiální nebo abstraktní objekty, které jsou povaţovány za cenné. 

Nezákonná činnost - Konání jedince, které je v rozporu se zákonem (krádeţ, vandalismus 

apod.) 

Pixel - Základní jednotka digitální rastrové grafiky. Představuje jeden bod na monitoru, jeden 

bod obrázku či jeden bod mříţky optického snímače. 

Software - Sada počítačových programů pouţívaných v počítači, které provádějí nějakou 

činnost. 

Vandalismus - Neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot, v uţším smyslu 

poškozování hodnotných předmětů v soukromém či společném vlastnictví. 

Videosignál - Nositel sekvence rychle po sobě jdoucích obrázků, která pro pozorovatele 

vytváří iluzi pohybu. 

Zabezpečení - Systém ochranných prostředků určený ke komplexní, systematické a efektivní 

ochraně aktiv. 

Základní barvy - Paleta několika barev, které jsou ve video technologiích pouţívány 

k zobrazení nebo záznamu obrazu pomocí jejich slučování, odečítání, filtrování apod. 

Zorné pole kamery - Celkový prostor, který je zachycen kamerou. 
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4 Právní předpisy a technické normy 

Tato kapitola se zabývá popisem systému technických norem a způsobem jejich přejímání, 

dále zákony a nařízeními vlády týkající se kamerových systémů a ochranou osobních údajů 

v souvislosti s kamerovými systémy. 

4.1 Právní předpisy a technické normy týkající se technických parametrů 

Obor kamerových systémů je v Evropě pod působností směrnic Evropských společenstev,  

které nemají přímou právní platnost v členských státech. Směrnice jsou vydávány v Úředním 

věstníku Evropské unie. Členské státy jsou povinny zpracovat zásady uvedené ve směrnicích 

a začlenit je do své národní legislativy v termínu stanoveném směrnicemi. V oblasti 

průmyslové výroby se pouţívají tzv. sektorové směrnice, které ošetřují poţadavky 

konkrétního okruhu výrobků. Tyto technické poţadavky jsou závazné pro výrobce, dovozce  

a distributory, kteří spadají do působnosti příslušného legislativního předpisu. 

V Úředním věstníku Evropské unie jsou rovněţ vydávány i evropské harmonizované normy, 

které nejsou závazné. Tyto normy zpracovávají evropské normalizační organizace, mezi které 

patří Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizace 

v elektrotechnice (CENELEC). Oblastí normalizace v telekomunikačních technologiích  

se zabývá Evropský telekomunikační normalizační institut (ETSI) a Mezinárodní konzultační 

výbor pro radiokomunikace (CCIR). 

Harmonizované normy jsou vydávány obdobně i na úrovni České republiky,  

které na evropské harmonizované normy přímo navazují. Seznam důleţitých českých 

harmonizovaných norem týkajících se kamerových systémů je k nahlédnutí v příloze č. 1. 

Kamerový systém a jeho všechny části musí splňovat poţadavky vyskytující se v těchto 

normách. Poţadavky na klimatickou a mechanickou odolnost jsou stanoveny v normě  

ČSN EN 50130-5, poţadavky na odolnost komponentů jsou stanoveny v normě ČSN EN 

50130-4, poţadavky kladené na bezpečnost jsou obsahem norem ČSN EN 60065 a ČSN EN 

60950-1 ed.2. 

Kamerové systémy, které jsou určeny ke sledování osob, se v České republice musí řídit 

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon č. 22/1997 Sb.).  
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S tímto zákonem jsou provázána nařízení vlády, která konkretizují poţadavky na jednotlivé 

skupiny produktů. Tato nařízení vlády vymezují okruhy produktů, na které se vztahují  

a nevztahují, určují základní poţadavky, postupy pro posuzování shody s poţadavky  

s patřičnými náleţitostmi a poţadavky na dokumentaci. Konkrétní nařízení vlády jsou 

uvedena v příloze č. 2.  

V oblasti kamerových systémů se čím dál častěji vyskytuje poţadavek na bezdrátový přenos 

širokopásmového signálu (analogový videosignál) či úzkopásmového signálu (digitalizovaný 

videosignál a řídící signály ovládání monitorovacích stanovišť). Tyto poţadavky spadají  

do působnosti  zákona č. 22/1997 Sb. [13] 

4.2 Ochrana osobních údajů 

Pouţívání kamerových systémů v praxi způsobuje zásah do soukromí osob, které se pohybují 

v zorném poli kamery. V České republice platí zákon, který se zabývá moţnostmi narušování 

soukromí a stanovuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Jde  

o zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších změn a doplnění (dále jen ZOOÚ).  

4.2.1 Kamerové systémy se záznamem v panelových domech 

Majitelé panelových domů se obvykle řídí ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) ZOOÚ: „Správce 

může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je 

může zpracovávat, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti 

správce“
1
 a b) „Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. 

Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, 

jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy 

uskutečněné na návrh subjektu údajů.“
2
. Argumentují tím, ţe tato právní povinnost je zřetelně 

zakotvena v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších změn a doplnění, 

který upravuje vlastnické vztahy k vlastním budovám a k bytům a nebytovým prostorům  

                                                 

1
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění, Hlava druhá: Práva  

a povinnosti při zpracování osobních údajů, § 5 odst. 2 písm. a) 

2
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění, Hlava druhá: Práva  

a povinnosti při zpracování osobních údajů, § 5 odst. 2 písm. b) 
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a rovněţ nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství 

vlastníků jednotek, ve znění pozdějších změn a doplnění. Majitelé tvrdí, ţe jako správci domů 

mají za povinnost pečovat o svěřený majetek a vynakládat maximální úsilí pomocí všech 

vyuţitelných prostředků k odvracení moţných škod na tomto majetku. Dále argumentují tím, 

ţe v případě kamerových systémů nejde o zpracování osobních údajů, protoţe kamerový 

systém zachycuje nahodilý a nepředvídatelný pohyb osoby v určitém místě, kde se pohybuje 

v neurčité četnosti a v zlomkovitých časových úsecích, coţ podle nich není systematické 

shromaţďování osobních údajů. 

Nájemník očekává v prostorách panelového domu určitou míru soukromí a to i mimo 

samotný byt. Přítomností kamerového systému tak právo na soukromí, coţ je zakotveno  

v § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplnění 

(dále jen OZ), který říká, ţe „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména 

života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů 

osobní povahy.“
3
, právo na ochranu před nepovoleným pořizováním a shromaţďováním 

vizuálních záznamů, coţ se nachází v § 12 OZ jako „Písemnosti osobní povahy, podobizny, 

obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů 

osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.“
4
 a právo na ochranu před 

neoprávněným zpracováním obrazových záznamů, coţ popisuje ZOOÚ, koliduje s právem 

majitelů panelových domů na ochranu vlastnictví. Ve všech případech jde o základní lidská 

práva, která jsou ústavně chráněná, a v případě jejich střetu se vyuţívá standardního testu 

proporcionality zaloţeného na třech krocích: 

 Hledisko vhodnosti - cílem je posoudit způsobilost zvoleného prostředku dosáhnout 

daného účelu. 

 Hledisko potřebnosti - prováděné analýzou plurality moţných prostředků, které 

mohou dosáhnout daného účelu. Vybere se prostředek nejpřijatelnější. 

                                                 

3
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, Hlava druhá: účastnící 

občanskoprávních vztahů, Oddíl první: fyzické osoby, Ochrana osobnosti, § 11 

4
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, Hlava druhá: účastnící 

občanskoprávních vztahů, Oddíl první: fyzické osoby, Ochrana osobnosti, § 12 odst. 1 
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 Hledisko poměřování - porovnávání závaţnosti ve střetu základních práv i vzhledem 

k akceptované hierarchii hodnot. 

V praxi bývají v panelových domech rozlišovány dvě základní skupiny prostor. Do první 

skupiny patří prostory, které nejsou určeny pro soukromý ţivot obyvatel domu  

a do soukromí zásadním způsobem nezasahují. Patří zde například půdy, sklepy a vchody  

do těchto prostor, prostory určené pro uskladnění kočárků nebo jízdních kol, prostory 

dopisních schránek, vnější plášť budov apod. V těchto prostorách lze kamerové systémy 

umístit díky aplikaci zákonné výjimky obsaţené v § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ - „Správce může 

zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může 

zpracovávat, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, 

příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být  

v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života“
5
. Musí 

být ovšem splněny podmínky, které z výjimky vyplývají. Aplikování těchto principů úzce 

souvisí s § 10 ZOOÚ, který říká, ţe správce musí dbát na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu 

na právu na zachování lidské důstojnosti a jiných souvisejících právech, a také je povinen 

chránit subjekt před neoprávněným zásahem do soukromého a osobního ţivota. 

Do druhé skupiny patří prostory, které jsou výrazněji spjaty se soukromým a osobním 

ţivotem lidí v domě. Zde můţou být zařazeny chodby, schodiště, vchodové dveře  

do objektu a do jednotlivých bytových jednotek. V těchto prostorách můţe umístěním 

kamerového systému docházet k získávání informací o soukromém ţivotě nájemníků, 

například informace kdy nájemník odchází nebo přichází, s kým se pohybuje a podobně. 

Dochází tím k zásahu do práva na ochranu soukromého a osobního ţivota. V tomto případě 

nelze aplikovat výjimku podle § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ. Jediné řešení je získání souhlasu 

subjektu údajů. 

U získávání svolení subjektu údajů není jednoznačné, kterých osob se má tento souhlas týkat. 

Vznikají tak otázky, jestli se poţadavek souhlasu týká jen osob, které mají s majitelem 

nemovitosti přímý vztah na základě smluvního ujednání, zda musí souhlas dodat i nezletilé 

děti, zda je svolení vyţadováno i od podnájemníků a osob, které se v objektu vyskytují,  

                                                 

5
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění, Hlava druhá: Práva  

a povinnosti při zpracování osobních údajů, § 5 odst. 2 písm. e) 
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ale nemají s majitelem domu ţádný smluvní vztah apod. Podle vlastníků panelových domů 

není moţné reálně získat trvalý souhlas všech osob, kterých se věc týká, a také vzniká 

problém obměny nájemníků, coţ je poměrně častý jev. Někteří nájemníci mohou být 

z různých důvodů trvale nepřítomni. Získávání a obnovování souhlasu subjektu zpracování 

osobních údajů je tedy značně komplikované a není přesně vymezeno, kterých osob se týká, 

proto je vyţadování souhlasu ke zpracování osobních údajů kamerovými systémy značně 

diskutabilní. [8, 14] 

4.2.2 Oznamovací povinnost 

Dle § 16 ZOOÚ „Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit 

registrované zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, 

 je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů.“
6
.  

Paragraf 16 dále například stanovuje náleţitosti, které musí oznámení obsahovat. Úřad pro 

ochranu osobních údajů po obdrţení oznámení posoudí, zda oznámení splňuje podmínky 

stanovené ZOOÚ a vydá rozhodnutí, v němţ jsou uvedeny případné rozpory se zákonem. 

Pomocí tohoto rozhodnutí pak majitel panelového domu můţe nastavení kamerového systému 

upravit tak, aby bylo v souladu se ZOOÚ. [8] 

4.2.3 Označení monitorovaných míst 

Místa, která jsou monitorována kamerovým systémem, musí být označena tak, aby osoba byla 

včas (neţ vstoupí do objektu) srozuměna s tím, ţe bude omezeno její soukromí. Označení 

můţe být provedeno například samolepkou, viz obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Označení monitorování
7
 

                                                 

6
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění, Hlava druhá: Práva a 

povinnosti při zpracování osobních údajů, § 16 odst. 1 

7
 Kamera - objekt monitorován. Cedule plachty [online]. © 2009 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.cedule-plachty.cz/kamera-objekt-monitorovan-20.html 
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5 Videosignál 

Videosignál je nositelem sekvence rychle po sobě jdoucích obrázků, která pro pozorovatele 

vytváří iluzi pohybu. Tato kapitola popisuje jeho úpravy a zpracování pro účely kamerových 

systémů. 

5.1 Standardy barevného vysílání 

Kamera vytváří elektrický signál, jehoţ frekvenční spektrum není spojité a vznikají u něj 

úseky s výrazným energetickým maximem a rovněţ úseky, ve kterých je energie signálu 

minimální. Mezi těmito maximy jsou „díry“, které se vyuţívají především na přenos 

informace o barvě obrazu. Na přenos těchto informací se pouţívá frekvence 4,43 MHz. 

Samotný způsob vytváření barevného signálu se pro různé standardy barevného vysílání liší. 

Mezi základní pouţívané standardy barevného vysílání patří NTSC, PAL a SECAM,  

viz tabulka 5.1. [13, 16] 

Tab. 5.1 Vybrané parametry standardů barevného vysílání
8
 

Standard Počet řádků Horizontální frekvence [kHz] Vertikální frekvence [Hz] 

NTSC 525 15,734 60 

PAL 625 15,625 50 

PAL N 625 15,625 50 

PAL M 525 15,750 60 

SECAM B, G, H 625 15,625 50 

SECAM D, K, K1, L 625 15,625 50 

5.2 Zpracování videosignálu 

Současné trendy v oblasti kamerových systémů směřují od analogového zpracování  

ke zpracování digitálnímu. Digitální videosignál je moţno přenášet na podstatně větší 

vzdálenosti a to bez ztráty kvality obrazu. Digitální technologie se rovněţ dotýkají samotného 

snímání a zobrazování a jiných částí kamerových systémů, někdy je však potřeba digitalizovat 

analogový výstup kamery. Při digitalizaci je potřeba uţít vzorkovací mříţky, která pomůţe 

                                                 

8
 PAL, NTSC and SECAM Comparisons. High-Tech Productions [online]. © 2010 [cit. 2012-03-05]. Dostupné 

z: http://www.high-techproductions.com/pal,ntsc.htm 
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k plošnému uspořádání bodů při výběru vzorků signálu (vzorkování). V praxi se pouţívají 

čtverce. Jeden takový čtvercový bod mříţky se nazývá pixel. [13] 

5.2.1 Kódování obrazu 

Digitální obraz obsahuje zakódovanou informaci o jasu základních barev obrazu. Vyuţívá se 

například: 

 RGB kódování obsahující informaci o jasu červené, zelené a modré barvy.  

 CMYK kódování, jehoţ základní barvy při kódování jsou azurová, purpurová, ţlutá  

a černá. Tyto barvy se ukládají na bílé pozadí a fungují jako barevné filtry.  

 HLS kódování kóduje barevný odstín (Hue), hodnotu intenzity světla (Lightness)  

a rozsah nasycení barev (Saturation).  

Barevná informace kaţdého pixelu můţe být kódována různým počtem bitů. Vyuţívá se 

zejména 16bitové kódování označované jako High Color, které dokáţe zobrazit 65 536 barev, 

a 24bitové kódování True Color s 16,7 miliony barev. [13, 19] 

5.2.2 Komprese obrazu a jeho zpracování v počítači 

Komprese obrazu se vyuţívá ke zmenšení objemu dat při přenosu obrazu nebo jeho záznamu. 

Můţe probíhat na ztrátových a bezztrátových principech. Při ztrátové kompresi nenávratně 

klesá kvalita obrazu, díky čemuţ je dosaţeno velkých změn v objemu dat. U bezztrátové 

komprese je moţné zpětně získat původní kvalitu obrazu, ale zmenšení objemu dat je značně 

omezené. Pro problematiku komprimování pohyblivého obrazu byla vytvořena zvláštní 

komise, která se zabývá vývojem standardu pro kompresi videa. Podle zkratky jejího názvu 

(Moving Picture Expert Group - MPEG) se jmenují i samotné normy standardu: MPEG-1, 

MPEG-2 a další. 

Ke zpracování obrazu v počítači se vyuţívají tzv. kodeky (z anglického Codec - Compressor / 

Decompressor). Kodek slouţí k transformaci obrazového signálu na datový proud (stream) 

nebo naopak.  

Mezi běţně pouţívané kodeky patří: 

 D1 - Nekomprimované video s tokem 270 Mbps. Pouţívá se hlavně pro vzdálený 

přenos a zobrazení záznamu kamer na osobním počítači. 
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 D2 - Jako vstup i výstup pouţívá analogový kompozitní signál. Datový tok je  

143 Mbps. 

 D5 - Signál bez komprese o datovém toku 170 Mbps. 

 RAW - Ve standardu PAL má datový tok 237,3 Mbps. 

 HuffYUV - Vyuţívá Huffmanova kódování. Pro standard PAL je datový tok  

94,92 Mbps. 

 DV - První plně digitální formát, který umoţňuje záznam i přehrávání. Jeho datový 

tok je 25 Mbps. Vychází z něj další formáty, např. MiniDV, Digital8, DVCAM, 

DVCPRO. 

 MJPEG - Název odvozen od pouţitého kompresního algoritmu Motion JPEG.  

Je zaloţen na kompresi jednotlivých snímků kompresí JPEG. Vhodný pro video, které 

se bude dále zpracovávat střihem. 

 H.261 - Funguje na principu rozdělování obrazu do čtvercových bloků, kde je 

vykonána analýza pohybu a jednotlivé bloky se mezi sebou porovnávají. Bloky se 

přenášejí podle velikosti a významu. Z principu H.261 vychází i další kodeky, 

například H.264. 

 MPEG - V praxi se nejčastěji pouţívají tři verze kodeku: 

 MPEG-1 - V dnešní době se pouţívá hlavně pro hudbu jako formát MP3. 

Původně byl navrhnut pro video s rozlišením 352×288 pixelů s 25 snímky  

za vteřinu při datovém toku 1,5 Mbps. 

 MPEG-2 - Umoţňuje jak CBR tak VBR typ datového toku. Maximální datový 

tok je 10,08 Mbps. MPEG-2 je základním kodekem pro záznam videa na 

DVD-Video disky a rovněţ se vyuţívá pro šíření audio-video záznamu v rámci 

digitálního vysílání.  

 MPEG-4 - Komprese dat můţe být oproti MPEG-2 několikanásobně vyšší při 

zachování stejné kvality. [13] 
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6 Kamerové systémy a jejich prvky 

Pro kamerové systémy se mezinárodně uţívá zkratka CCTV (Closed Circuit Television). Jde 

v zásadě o uzavřený televizní okruh, ve kterém jsou všechny jeho prvky přímo propojeny. 

Jeho fungování je tak rozdílné od klasického televizního vysílání, u kterého libovolný 

přijímač dokáţe po správném naladění zachytit vysílaný signál. 

Kamerové systémy mohou mít různé způsoby vyuţití. Můţe jít například o monitorování 

dopravy, kontrolování výroby v průmyslu či identifikaci osob. Tato bakalářská práce se 

zabývá hlavně vyuţitím kamerových systémů k identifikaci osob páchající nezákonnou 

činnost v prostorách panelových domů. [17] 

6.1 Kamery 

Kamery jsou základním prvkem kamerového systému. Slouţí ke snímání obrazu sledovaného 

prostoru a světelné energie odraţené od předmětů v zorném poli a k převádění snímaného 

materiálu na elektrické signály, které se dále přenášejí a zpracovávají.  

6.1.1 Optické snímače 

K přeměně dopadajícího světla na elektrický signál slouţí optický snímač. Existuje několik 

druhů optických snímačů fungujících na několika principech. Mezi základní druhy optických 

snímačů patří: 

Vidicon, coţ jsou optické snímače v podobě snímacích elektronek, které se dnes vyuţívají uţ 

jen pro speciální pouţití.  

CCD snímač, který je zaloţen na polovodičovém optickém snímání. Snímač je sloţen 

z prvků citlivých na světlo, které mění na elektrický signál. Světlocitlivá plocha je tvořena 

jednotlivými pravidelně uspořádanými čtvercovými bunkami.  

Super CCD snímač, který na rozdíl od CCD snímače nepouţívá čtvercové snímací buňky, 

ale tvar buněk je osmiúhelníkový, coţ je výhodné pro rovnoměrnější pokrytí plochy snímače. 

Snímač je rovněţ citlivější neţ CCD při stejném počtu buněk. Obsahuje citlivé prvky 

obohacené o miniaturní čočky, coţ ještě víc zvyšuje jeho citlivost.  

CMOS snímač, jehoţ vývoj začal zhruba ve stejnou dobu jako vývoj CCD snímačů.  

Při vývoji byl kladen důraz na minimální rozměry a co nejniţší energetickou náročnost, proto 
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je kvalita obrazu oproti CCD o poznání niţší. CMOS se tak vyuţívají především ve webových 

kamerách a mobilních telefonech s fotoaparátem. 

DPS snímač, který díky zdokonalenému snímání a následné digitalizaci poskytuje dokonalou 

reprodukci barev a mnohem vyšší dynamický rozsah - schopnost zobrazit vyšší počet detailů 

světelných kontrastů snímané scény. [13] 

6.1.2 Vlastnosti kamer 

Kaţdá kamera má určité hodnoty svých technických vlastností, které ovlivňují kvalitu 

výsledného obrazu. Mezi základní vlastnosti kamer patří: 

 Rozlišovací schopnost (rozlišení), která se udává v počtu aktivních bodů (pixelů), 

takţe v praxi v megapixelech (Mpx - miliónech obrazových bodů) nebo jako počet 

bodů na šířku a počet bodů na výšku (např. 1280×720), často i v počtu televizních 

řádků (TVř).  

 Poměr stran obrazu (Aspect Ratio), je číselné vyjádření poměru velikostí 

vodorovného a svislého rozměru obrazu (např. 16:9). 

 Dynamický rozsah, pro který se někdy pouţívá i pojem kontrast scény, je rozdíl mezi 

nejsvětlejším a nejtmavším místem snímaného obrazu. Dynamický rozsah se uvádí 

v jednotkách EV. 

 Citlivost, aneb při jaké hodnotě osvětlení dokáţe jiţ kamera snímat. Citlivost se udává 

v luxech - čím je hodnota lux niţší, kamera je citlivější a vyţaduje pro snímání méně 

světla. 

Řídící vstupy kamer slouţí k dálkovému ovládání kamery přes počítačové rozhraní.  

Je vyuţíván například pro ovládání vlastností objektivů připojených ke kamerám - změna 

ohniskové vzdálenosti, manuální zaostřování, nebo pohyb polohovacích hlavic kamer. Mezi 

některé pouţívané standardy rozhraní patří například RS 232, RS 422 a RS 485. [13, 9] 

6.1.3 Objektivy 

Slouţí k promítnutí zmenšeného obrazu snímaného prostoru na plochu optického snímače. 

Důleţitým parametrem objektivu je ohnisková vzdálenost (Focus), coţ je vzdálenost  

od optického středu čočky k rovině, na kterou jsou zaostřeny objektivem soustředěné paprsky 

(plocha optického snímače). Čím je ohnisková vzdálenost kratší, tím je větší úhel záběru 

objektivu. Existují kamery s pevnou, proměnnou nebo elektronicky řízenou změnou 
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ohniskové vzdálenosti. Změna můţe probíhat na mechanické a digitální úrovni a označuje se 

jako zoom. Optický zoom plynule mění ohniskovou vzdálenost bez ztráty rozlišení. 

Reprezentuje ho hodnota, která udává poměr maximální a minimální ohniskové vzdálenosti 

(např. optický zoom 20×). Digitální zoom umoţňuje mnohem větší rozdíly ohniskových 

vzdáleností, ale na úkor rozlišení.  

Dalším důleţitým parametrem objektivu je světelnost, coţ je v podstatě maximální schopnost 

přijímat světlo. Čím je tzv. clonové číslo F označující světelnost menší, tím je tato schopnost 

větší. S větší světelností je moţné sniţovat čas expozice, čímţ se sníţí úroveň rozmazání 

snímků. 

Objektiv má ve své konstrukci mechanické zařízení, tzv. clonu (Iris), kterou se reguluje 

mnoţství světla procházející objektivem. Velikost nastavené clony má přímý vliv na kvalitu 

vykreslení snímaného obrazu. Parametr reprezentující clonu je tzv. clonové číslo F, coţ je 

podíl ohniskové vzdálenosti a průměru vstupního otvoru. Zvyšováním clonového čísla se 

zmenšuje průměr clony. Existují kamery s pevnou neměnnou clonou, s clonou manuálně 

nastavitelnou a s automatickou clonou. 

Hloubka ostrosti (Depth of Field) je dalším z parametrů objektivu. Je to subjektivně 

definovaný rozsah, ve kterém jsou sledované předměty zobrazeny s přijatelnou ostrostí. 

Hloubku ostrosti ovlivňuje clona objektivu, vzdálenost sledovaného objektu, ohnisková 

vzdálenost a velikost plochy optického snímače. 

Při výběru objektivu je vhodné zohledňovat vzdálenost a velikost sledovaného objektu, 

velikost snímaného úhlu, světelné podmínky scény a jiné důleţité skutečnosti. [13, 9] 

6.1.4 Příslušenství kamer 

Jako příslušenství kamer se povaţuje zejména vybavení pro uchycení kamer, pro chránění 

kamer před nepříznivými vnějšími podmínkami, pro vytvoření lepším podmínek snímání  

a podobně. Můţe jít například o: 

 Kamerové kryty - Jsou základním zařízením slouţící k ochraně kamery před 

mechanickými vlivy, atmosférickými vlivy či neoprávněnou manipulací.  

 Makety kamer - Mají za úkol odradit potenciálního pachatele od nezákonné činnosti 

svou přítomností. 



15 

 

 Konzole kamer - Pouţívají se k bezpečnému a spolehlivému upevnění těchto zařízení 

a k jejím směrovým nastavením.  

 Přepěťová ochrana - Je vyuţívána k ochraně elektronických částí kamerových 

systémů před přepětím a poškozením těchto prvků.  

 Polohovací hlavice - Jsou to zařízení, která slouţí k otáčení kamery pomocí 

dálkového ovládání, čímţ se mění směr pohledu snímání kamery.  

 Infračervený přísvit - Slouţí pro dodatečné osvětlení snímané scény. Jejich osvětlení 

není lidským okem viditelné, ale kamera ho dokáţe zachytit a zpracovat. Pouţívají se 

reflektory halogenové určené na vzdálenosti 50-200 m a reflektory LED na 

vzdálenosti 20-50 m.  

 Videodetektor - Speciální pouţití kamery pro analýzu změn v oblasti snímaného 

prostoru. [13] 

6.2 Záznamová zařízení 

Jejich účelem je zaznamenat obraz (popřípadě zvuk), který se dále archivuje a díky němuţ  

je pak moţné dohledat obraz scény v určitém minulém čase a identifikovat tak osobu konající 

nezákonnou činnost, která se v dané době na místě vyskytovala. 

6.2.1 Analogová záznamová zařízení 

Pro analogový záznam se vyuţívají videorekordéry označovány jako VCR (Video Cassette 

Recorder), které pro záznam obrazu a zvuku vyuţívají magnetickou pásku. Pouţívaný 

standard je hlavně VHS a standardy z něj vycházející (S-VHS, VHS-C a další). 

Pro záznam výstupu kamer jsou obzvlášť výhodné tzv. Time Lapse videorekordéry, které 

díky širokým moţnostem nastavení rychlosti nahrávání umoţňují na jednu videokazetu se 

standardní délkou 3 hodiny, nahrát aţ 960 hodin záznamu při niţším počtu zaznamenaných 

snímků za vteřinu. [13] 

6.2.2 Digitální záznamová zařízení 

Při digitálním záznamu dochází k digitalizaci analogového signálu a k ukládání na záznamové 

médium uloţené v digitálním videorekordéru označovaném jako DVR (Digital Video 

Recorder), u IP kamer jako NVR (Network Video Recorder). Signál je třeba zpracovat do 

číslicové podoby a pak ho zkomprimovat (viz kapitola 5.2). Digitální záznamová zařízení 
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mívají dvě formy, buďto jde o samostatná zařízení určená speciálně pro zpracování záznamu 

z kamer nebo se vyuţije počítače se zásuvnou kartou s videovstupy a příslušným softwarem. 

Obě formy můţou dále umoţňovat odesílání zpracovaného videa podle potřeb například přes 

bezdrátové sítě apod. 

DVR se záznamem na magnetickou pásku fungují podobně jako analogová VCR. 

Analogový signál se však v procesu digitalizuje na speciální magnetickou pásku. 

DVR nebo NVR se záznamem na pevný disk je v současné době nejpraktičtější způsob 

záznamu digitálního videosignálu. Záznam se ukládá na vysokokapacitní pevné disky HDD 

(Hard Disk Drive), které nabízejí velký prostor pro archivaci videa z kamer.  

DVR se záznamem na paměťovou kartu bývá realizováno v podobě rozměrově malého 

jednokanálového zařízení, umoţňující záznam z jedné kamery na nějakou formu paměťové 

karty (SD, SDHC apod.). Nahrávání probíhá například na základě detekce pohybu. 

Jako digitální záznamová zařízení se také pouţívají jiţ zmíněné počítače se zásuvnou kartou 

pro zpracování videa. Speciální zásuvná karta převádí analogový videosignál na datový tok, 

který je pak zpracováván a ukládán na paměťové médium. [13] 

6.3 Ovládání a přenos 

Dálková ovládání slouţí především k ovládání pohybu jednotlivých kamer, ke změně 

ohniskové vzdálenost, změně zaostření, ovládání infračervených reflektorů a podobně. 

S řízením těchto funkcí často souvisí i přenos videosignálu. Řízení a přenos videosignálu je 

moţné realizovat pomocí kabelových nebo bezdrátových řešení. 

6.3.1 Ovládání a přenos pomocí kabelových řešení 

Technicky nejjednodušším způsobem je vyuţití víceţilových kabelů. Ovládací pult obsahuje 

spínače, které jsou propojeny s pohonem polohovací hlavice nebo objektivu. Díky úbytku 

napětí na řídícím kabelu však nelze tento způsob pouţívat na vzdálenosti delší neţ 100 m. 

Dalším řešením je pouţití koaxiálního kabelu. Ovládací pult vytváří časově synchronizované 

řídící impulzy, které jsou přenášeny snímkovým zatemňovacím impulzem televizního obrazu. 

Napájení zde probíhá pomocí lokálního napájecího zdroje pohonů, takţe nedochází k úbytku 

napětí. Nevýhodou je náchylnost kabelu na rušení a omezení vzdálenosti díky vlastnostem 

koaxiálních kabelů. 
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Kroucený pár (dále jen UTP) je další moţností, jak přenášet signál a ovládat kameru. UTP 

umoţňuje přenášet povelové signály a videosignál na delší vzdálenosti a umoţňuje rovněţ 

napájet kamery.  

U některých draţších kamerových systémů se pouţívá optický kabel tvořený jemnými 

skleněnými vlákny s vysokou optickou propustností. [13] 

6.3.2 Ovládání a přenos pomocí počítačových sítí a bezdrátových systémů 

U kamer, jejichţ přenosové výstupy jsou digitální, je moţné k přenosu a ovládání vyuţít 

počítačových sítí fungujících na protokolu TCP/IP. Pro připojení kamer se nejčastěji 

vyuţívá sítí Ethernet a WiFi. Mezi hlavní přednosti Ethernetu patří jednoduchost 

komunikačního protokolu a s tím související jednoduchá instalace a implementace. Základem 

kabeláţe v sítích Ethernet je koaxiální kabel, UTP nebo optický kabel.  

Pro bezdrátový přenos se vyuţívá bezdrátových sítí WiFi (Wireless Fidelity) fungujících 

v rámci počítačových sítí pod protokolem TCP/IP. K šifrování přenosu se pouţívá několik 

standardů: WEP (Wired Equivalent Privacy) - odesílané zprávy jsou šifrovány klíčem, stejný 

klíč má i přijímač, který vysílání dešifruje, nebo WPA (WiFi Protected Access) - pro šifrování 

vyuţívá protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) zaloţený na 128bitovém klíči  

a dynamických dočasných klíčích. 

Mikrovlnný přenos je dalším způsobem pro přenos videosignálu a řízení kamer. Pro přenos 

videosignálu jsou vyuţívaná pásma 2,4 GHz, 5,8 GHz a 10 GHz. Z těchto pásem je 

vyuţíváno hlavně pásmo 5,8 GHz. Přenosové vzdálenosti se liší druhem pouţité antény. 

Dosahují v řádech jednotek aţ desítek kilometrů. Omezení tohoto způsobu přenosu vyplývá 

z potřeby přímé viditelnosti (antény se umisťují co nejvýše). Pro šifrování se pouţívají 

hardwarová šifrovací zařízení. 

Další moţností přenosu je infračervené spojení, které probíhá na vlnových délkách  

750-1000 nm. Dosah bývá od několika stovek metrů přibliţně do dvou kilometrů.  

Bezdrátový přenos je rovněţ moţné realizovat pomocí GSM sítí. Příslušné zařízení (kamera, 

videorekordér atd.) musí mít zabudovaný GPRS modem a obsahovat kompresní kodek. Takto 

přenesený videosignál se poté dá například v případě poplachu prohlíţet na mobilním 

telefonu. GSM sítě jsou sítě pro mobilní komunikaci pouţívané po celém světě v různých 

frekvenčních pásmech (900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz). [13] 
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7 Popis objektu 

Vybraným objektem pro analýzu rizik a návrh kamerového systému je panelový dům s číslem 

popisným 1250 v Orlové-Lutyni na ulici Adamusova (dále jen panelový dům č.p. 1250)  

viz obr. 7.1. Budova je majetkem Bytového druţstva v Orlové. 

 

Obr. 7.1 Panelový dům č.p. 1250
9
 

Objekt má dva vchody - přední a zadní. Přední vchod se nachází na jiţní straně objektu a je 

velmi dobře viditelný z okolních panelových domů i pro chodce na ulici. Zadní vchod se 

nachází na severní straně, je v blízkosti lesa a svou pozicí ukončuje celkovou zástavbu 

panelových domů v této části města. Je viditelný pouze z bytů dvou sousedních domů (číslo 

popisné 1252 a 1253) a z blízkého rodinného domu. Výskyt chodců na této straně budovy je 

minimální. 

Objekt má osm nadzemních a jedno podzemní podlaţí. V kaţdém nadzemním podlaţí jsou tři 

byty. V podzemním podlaţí je hlavní jištění, sklepní boxy nájemníků, sušárna, dvě místnosti 

pro uskladnění jízdních kol (dále jen kolovny), strojovna solárního systému, domovní 

předávací stanice a místnost pro nářadí úklidové společnosti. V prostorách vnitřní části 

předního vchodu je místnost pro uskladnění dětských kočárků. Na střeše budovy jsou 

umístěny termické solární kolektory (dále jen solární panely), jejich nosná konstrukce  

a rozvody, systém společné televizní antény (dále jen STA) a satelitního vysílání, přijímací  

a odesílací prvky systému připojení k internetu. 

                                                 

9
 Adamusova č.p. 1250. Mapy.cz [online]. © 2011 [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://mapy.cz/s/3h2G 
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7.1 Dosavadní technické zabezpečení objektu 

Konstrukce předních a zadních dveří panelového domu č.p. 1250 je vyrobena z ocelových 

profilů firmy Jansen, zasklení je tvořeno bezpečnostním sklem Connex. Jsou vybaveny 

samozamykacími zámky Bera, osazenými bezpečnostními vloţkami Fab Control  

a přístupovým systémem Dallas. Dveře se po kaţdém průchodu samy uzamknou, klíč nebo 

přístupový čip pro odemknutí vlastní kaţdý nájemník. Přístup do prostoru pro uskladnění 

dětských kočárků je oddělen protipoţárními dveřmi uzamknutými systémem Fab. 

Přístup na podestu podzemního podlaţí je zajištěn mříţovými dveřmi se zámkem, který je 

taktéţ osazen vloţkou Fab Control se stejným klíčem jako ke vchodovým dveřím. Sjezd 

kabiny výtahu do podzemního podlaţí je zpřístupněn rovněţ pomocí přístupového čipu pro 

systém Dallas. Na podestě jsou troje protipoţární dveře osazené vloţkami Fab. První dveře 

vedou do chodby, ze které je přístup ke sklepním boxům, ke strojovně solárního systému, 

k domovní předávací stanici, ke kolovně č. 1 a k sušárně prádla. Sklepní boxy jsou řešeny 

laťovým provedením a uzamknuty visacími zámky. Chodba, ve které se nacházejí, je 

oddělena mříţovými dveřmi. V této chodbě je momentálně nevyuţívaná místnost uzamčena 

klasickými dveřmi a mříţovými dveřmi s vloţkami Fab. Kolovna č. 1 je uzamknuta systémem 

Fab, místnost strojovny solárního systému a místnost domovní předávací stanice, jsou 

odděleny dveřmi a uzamknuty rovněţ systémem Fab. Sušárna prádla je uzamknuta stejným 

způsobem. Druhé dveře podesty vedou do kolovny č. 2 a třetí dveře vedou ke zbývajícím 

sklepním boxům. 

Byty na jednotlivých patrech jsou standardně uzavřeny protipoţárními dveřmi osazenými 

bezpečnostním kováním R1.  

Přístup ke střešní nástavbě, kde se nachází výstup na střechu a strojovna výtahu, je řešen přes 

poklop uzamčený visacím zámkem se systémem generálního klíče. Výstup na střechu je dále 

oddělen plechovými dveřmi uzamčenými systémem generálního klíče. Strojovna výtahu je 

oddělena síťovanými dveřmi taktéţ se systémem generálního klíče. [2] 

7.2 Významná aktiva 

Chráněným zájmem v panelovém domě č.p. 1250 jsou veškeré hmotné prostředky ve 

společných prostorách panelového domu nebo na jeho plášti či střeše (dále jen společné 

prostory domu). Ať uţ jde o jejich odcizení nebo poškození, je třeba vyčíslit přibliţnou 
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hodnotu těchto aktiv. V tabulce 7.1 jsou uvedeny nejdůleţitější z těchto objektů zájmu, jejich 

přibliţná hodnota a jejich umístění v panelovém domě. 

Tab. 7.1 Významná aktiva
10

 

Chráněný objekt Přibliţná hodnota Umístění 

Strojovna solárního systému 900 000 Kč Sklepní prostory 

Domovní předávací stanice 650 000 Kč Sklepní prostory 

Jízdní kola v kolovnách 150 000 Kč Sklepní prostory 

Obsahy sklepních boxů 24 000 Kč Sklepní prostory 

Majetek nájemníků v úloţně dětských kočárků 30 000 Kč Prostory pater 

Zvonkové tablo, samozamykací systém, poštovní 

schránky, vstupní dveře 

110 000 Kč Přední vchod - 

vnějšek 

Ovládací elektronika, LED osvětlení, kabinové 

dveře 

60 000 Kč Kabina výtahu 

Elektronický rozvaděč a další zařízení výtahu 300 000 Kč Strojovna výtahu 

Solární panely, potrubní rozvody a konstrukce 600 000 Kč Střecha 

Satelitní systém 40 000Kč Střecha 

 2 864 000 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10
 Odhad Bytového druţstva v Orlové. 
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8 Analýza rizik 

Analýza rizik je důleţitým prvek, který předchází návrh jakéhokoliv bezpečnostního systému. 

V případě návrhu kamerového systému pro panelový dům č.p. 1250 je jejím účelem zjistit, co 

všechno se můţe vlivem nezákonné činnosti v prostorách panelového domu stát, zjistit, jak 

moc pravděpodobné jednotlivé události jsou a jak moc velký dopad mají z hlediska 

finančního a funkčního. Kamerový systém bude navrţen zejména pro ochranu hmotného 

majetku ve společných prostorách domu - k odhalování krádeţí a vandalismu, v analýze 

nebude brána v potaz bezpečnost osob, jejíţ zvýšení pomocí kamerového systému v tomto 

případě bude pouze vedlejším pozitivním efektem. Analýza rizik a návrh kamerového 

systému mohou být dále pouţity jako šablona zabezpečení pro panelové domy podobné 

struktury spadající pod Bytové druţstvo v Orlové. Analýza rizik pro případ panelového domu 

č.p. 1250 vychází z těchto metod: 

 Ishikawův diagram, 

 FMEA. 

8.1 Ishikawův diagram 

Pro Ishikawův diagram se někdy pouţívá také označení „diagram rybí kosti“, kterou tvar 

diagramu připomíná. Diagram hledá moţné příčiny daného problému, které přehledně dělí 

podle zvolených kritérií. Vstupní informace pro tuto metodu se získávají tzv. 

brainstormingem, kdy skupina lidí přispívá svými nápady moţných, i méně 

pravděpodobných, příčin. Důleţitá je diskuze mezi tímto týmem lidí a vzájemná spolupráce. 

Po vyslechnutí všech nápadů se přejde k hodnotící fázi. V této fázi jednotliví členové týmu 

vyberou nejvýznamnější rizika. [7] 

V případě panelového domu č.p. 1250 bylo jako následek zvoleno poškození nebo krádeţ 

majetku. Graf se větví do osmi částí rozdělených podle toho, kde v panelovém domě 

k daným problémovým situacím můţe dojít. Na jednotlivých větvích grafu je sepsána veškerá 

nezákonná činnost, která se můţe na půdě panelového domu vyskytnout a která souvisí 

s poškozením nebo krádeţí majetku ve společných prostorách domu. Brainstorming proběhl 

s pomocí tří členného týmu a jeho výstup je znázorněn na obr. 8.1. Vybrané nejvýznamnější 

rizika jsou v diagramu označeny červeně. 



22 

 

 

Obr. 8.1 Ishikawův diagram poškození nebo krádeţe majetku, zdroj: vlastní 
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8.2 FMEA 

Metoda analýzy rizik FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), neboli analýza moţných 

vad a jejich důsledků, je strukturovaná metoda umoţňující odhalování a hodnocení moţných 

problémů či rizik a jejich následků u zaváděného výrobku, procesu, systému či projektu. První 

náznaky existence této metody se datují do konce čtyřicátých let minulého století. Metoda se 

nejvíc proslavila pouţitím společností NASA na začátku sedmdesátých let a jejím 

doporučením pro jiné oblasti vyuţití. Metoda byla standardizována několika dokumenty, 

v České republice spadá pod ČSN EN 60812 - Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - 

Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). [6] 

Metoda obsahuje tři parametry, které slouţí k výpočtu jednotlivých hodnot míry rizika: 

 S (Severity) je závaţnost, která se hodnotí čísly 1 aţ 10, kde 1 vyjadřuje nejniţší 

závaţnost následků daného rizika a číslo 10 vyjadřuje závaţnost nejvyšší,  

 O (Occurrence) je výskyt neboli pravděpodobnost vzniku a existence rizika a hodnotí 

se čísly 1 aţ 10, kde 1 vyjadřuje nejniţší pravděpodobnost výskytu daného rizika  

a číslo 10 pravděpodobnost nejvyšší, 

 D (Detection) uvádí míru odhalitelnosti daného rizika, hodnotí se čísly 1 aţ 10, číslo  

1 vyjadřuje nejvyšší stupeň odhalitelnosti v nejkratší době a číslo 10 naopak 

neodhalitelnost problému. [3, 5] 

Míra rizika a její priorita, neboli RPN (Risk Priority Number) se stanoví následujícím 

výpočtem: 

          [5] 

Jednotlivá identifikovaná nebezpečí se dělí do subsystémů, zaznamenávají se do tabulky, kde 

se rovněţ hodnotí parametry S, O, D a zapisuje výsledná míra rizika RPN. V případě 

problematiky bezpečnosti panelového domu č.p. 1250 se vychází z údajů získaných 

z Ishikawova diagramu na obr. 8.1, názvy jednotlivých větví představují subsystémy a větve 

nejniţší úrovně jsou v analýze FMEA jednotlivá identifikovaná nebezpečí. 

Před samotnou analýzou byly stanoveny úrovně hodnot RPN a jejich souvislost s nutností 

umístění kamerového systému, který by dohlíţel nad daným rizikem. Rozsahy RPN jsou 

zapsány v tabulce 8.2. Průběh vlastní analýzy je naznačen v tabulce 8.3. 
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Tab. 8.2 Analýza metodou FMEA - hodnoty RPN, zdroj: vlastní 

RPN Nutnost kamerového dohledu 

0-99 Není potřeba 

100-299 Je vhodný 

300 a více Je nutný 

 

Tab. 8.3 Analýza metodou FMEA - vlastní analýza, zdroj: vlastní 

Č. Subsystém Riziko S O D RPN 

1 
 

Poškození poštovních schránek 8 10 1 80 

2 Zcizení obsahu schránek 10 10 3 300 

3 Poškození zvonkového tabla 10 8 2 160 

4 Poškození kování/zámku dveří 9 6 1 54 

5 Rozbití prosklení 8 7 1 56 

6 Poškození osvětlení 5 5 3 75 

7 Zcizení osvětlení 5 8 3 120 

8 Poškození PIR čidla osvětlení 6 5 5 150 

9 Zcizení PIR čidla osvětlení 6 6 3 108 

10  Zcizení majetku z úloţny kočárků 7 3 5 105 

11 Poškození osvětlení 3 4 1 12 

12 Zcizení osvětlení 4 2 1 8 

13 Poškození PIR čidla osvětlení 4 2 2 16 

14 Zcizení PIR čidla osvětlení 4 2 1 8 

15 
 

Poškození kování/zámku dveří 10 3 3 90 

16 Rozbití skleněné výplně 7 6 1 42 

17 Poškození osvětlení 5 3 4 60 

18 Zcizení osvětlení 5 3 3 45 

19 Poškození PIR čidla osvětlení 6 2 4 48 

20 Zcizení PIR čidla osvětlení 6 2 3 36 

21 

 

Poškození strojovny solárního systému 10 7 9 630 

22 Zcizení zařízení strojovny solárního systému 10 8 9 720 

23 Poškození domovní předávací stanice 10 6 8 480 

24 Zcizení zařízení domovní předávací stanice 10 6 8 480 

25 Zcizení jízdních kol z koloven 8 9 9 648 

26 Zcizení obsahu sklepních boxů 3 8 8 192 

27 Poškození osvětlení 3 4 7 84 

28 Zcizení osvětlení 4 4 7 112 

29 Zcizení prádla ze sušárny 3 2 9 54 

30 Poškození hlavního jištění 10 5 2 100 
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31  Poškození ovládání výtahu 10 3 3 90 

32 Poškození skleněných vitrín 6 7 2 84 

33 Poškození stěn/dveří (graffiti) 4 5 2 40 

34 Poškození RE/RS rozvaděčů 8 4 2 64 

35 Poškození internetových rozvodů 6 6 7 252 

36 Poškození oken 10 6 2 120 

37 

 

Poškození hydrantu/PHP 7 5 6 210 

38 Zcizení zařízení PO 8 6 5 240 

39 Neoprávněné vniknutí do bytů 10 3 2 60 

40 Poškození osvětlení 5 4 2 40 

41 Zcizení osvětlení 5 5 2 50 

42 Poškození PIR čidla osvětlení 5 4 2 40 

43 Zcizení PIR čidla osvětlení 5 5 2 50 

44 

 

Poškození ovládání výtahu 10 2 3 60 

45 Poškození stěn/dveří (graffiti) 4 4 2 32 

46 Poškození RE/RS rozvaděčů 8 2 2 32 

47 Poškození internetových rozvodů 6 5 7 210 

48 Poškození oken 10 5 2 100 

49 Poškození hydrantu 7 4 6 168 

50 Neoprávněné vniknutí do bytů 10 2 2 40 

51 Poškození osvětlení 5 3 2 30 

52 Zcizení osvětlení 5 4 2 40 

53 Poškození PIR čidla osvětlení 5 3 2 30 

54 Zcizení PIR čidla osvětlení 5 4 2 40 

55 
 

Poškození ovládací elektroniky 10 8 4 320 

56 Rozbití zrcadla 7 8 3 168 

57 Poškození kabinových dveří 9 6 3 162 

58 Poškození nátěrů 6 10 1 60 

59 Poškození LED osvětlení 8 7 2 112 

60 Zcizení LED osvětlení 8 5 2 80 

61  Zcizení zařízení strojovny výtahu 10 1 3 30 

62 Zcizení zařízení satelitního systému 7 1 5 35 

63 Zcizení zařízení STA 7 1 5 35 

64 Zcizení solárních panelů/rozvodů/konstrukce 10 2 6 120 

 

Z obou metod analýzy bylo zjištěno, ţe k nejvýznamnějším rizikovým událostem můţe dojít 

ve vnější části předního vchodu, ve sklepních prostorech, v kabině výtahu a v přízemí. 
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9 Návrh zabezpečení panelového domu kamerovým systémem 

Díky vyhotovené analýze rizik byly nalezeny prioritní části majetku, na které by měl 

kamerový systém dohlíţet. V této kapitole je popsáno umístění jednotlivých částí kamerového 

systému v panelovém domě č.p. 1250 a dále jsou charakterizovány konkrétní typy kamer  

a dalšího zařízení s vhodnými technickými parametry pro dané umístění pro tři cenové 

varianty návrhu kamerového systému. Následuje ekonomické zhodnocení těchto tří variant. 

9.1 Umístění kamer 

Z analýzy vyplývá, ţe nejvýznamnější místa pro umístění kamer jsou vnější část předního 

vchodu domu, sklepní prostory a to zejména místnost strojovny solárního systému a místnost 

domovní předávací stanice, přízemí a kabina výtahu. Ne ve všech místech panelového domu 

však je moţné kamery umístit. Aby kamerový systém nebyl v rozporu se ZOOÚ, nesmí být 

ţádnou z kamer monitorován vstup do bytu. Odpadá tak moţnost efektivně pouţít kamerový 

systém v přízemí či jednotlivých patrech. Z tohoto důvodu budou kamery umístěny jen na 

vnější část předního vchodu, ve sklepních prostorech a ve výtahu. Pro identifikace pachatele 

nezákonné činnosti v jiných místech domu tak budou muset vystačit kamery umístěny 

v jiných částech objektu (např. vnější část předního vchodu), na kterých však pachatel nebude 

zachycen přímo při konání nezákonné činnosti. Návrh umístění navazuje na kamerovou 

zkoušku, která byla v objektu provedena 27.03.2012 pro účely této bakalářské práce za 

asistence firmy G-elektrosys s.r.o. se sídlem v Petřvaldě. V příloze č. 3 jsou k nahlédnutí 

obrázky výstupů kamer provedené kamerové zkoušky. 

Ve sklepních prostorech budou umístěny celkem tři kamery (kamera č. 1, kamera č. 2  

a kamera č. 3). Kamera č. 3 bude umístěna na podestě u stropu v blízkosti výtahu vzdálená 

přibliţně 50 cm od rohu místnosti a její objektiv bude namířen tak, aby byl v jejím zorném 

poli zachycen pohled na všechny troje dveře na podestě, čímţ bude mimo jiné chráněna 

místnost kolovny č. 2 a hlavní jištění budovy. Kamera bude rovněţ zabírat oblast v blízkosti 

obou moţných únikových východů ze sklepních prostor - výtah a schodiště s mříţí. Bude 

moţné identifikovat osoby vstupující do těchto východů. Kamera bude mírně sklopena tak, 

aby její zorné pole nerušil přímý zdroj světla osvětlení podesty. Kamera č. 2 bude umístěna 

za prvními dveřmi podesty vedoucími ke sklepním boxům, ke strojovně solárního systému, 

k domovní předávací stanici, ke kolovně č. 1 a k sušárně prádla. Kamera bude umístěna po 
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pravé straně ve vrchním rohu hned za dveřmi vedoucí do této chodby. V jejím zorném poli 

bude zachycen pohled na dveře vedoucí do strojovny solárního systému a na dveře sušárny 

prádla. Z důvodu stavebního řešení této chodby není moţné pokrýt všechna důleţitá místa 

jednou kamerou, proto bude na konec chodby umístěna další kamera. Tato kamera  

(kamera č. 1) bude instalována nad mříţové dveře oddělující sledovanou chodbu od další 

části sklepních prostor, ve které se nachází sklepní boxy nájemníků. Její zorné pole bude 

zabírat vstup do domovní předávací stanice, do kolovny č. 1 a do strojovny solárního 

systému. Potenciální pachatel tak při jediném průchodu celou chodbou bude snímán ze zadní  

i přední strany a budou chráněny všechna významná aktiva vyskytující se v těchto místech. 

Kamera č. 4 bude umístěna v kabině výtahu. Bude uchycena v rohu kabiny nad dveřmi na 

protější straně ovládací elektroniky výtahu. V jejím zorném poli bude zmíněná ovládací 

elektronika, některé stěny kabiny a zrcadlo, díky jehoţ odrazu objektiv kamery uvidí i na 

vnitřní dveře výtahu a jiná zákoutí, na které by jinak takto umístěná kamera neviděla.  

Vnější část předního vchodu domu bude chráněná kamerou č. 5, která bude umístěna tak, 

aby zvonkové tablo, poštovní schránky a dveře do objektu byly v jejím zorném poli a aby 

kamera viděla do obličeje osoby manipulující s tímto majetkem. Kamera bude navíc umístěna 

tak, aby v jejím zorném poli nebyl přímý zdroj světla. Zdroj světla je v tomto případě noční 

umělé osvětlení vchodu domu ovládané pohybovým PIR čidlem. Vchod je kryt z obou stran 

stěnou a jeho vrch je kryt betonovou střechou, díky čemuţ v ţádnou denní dobu nedochází 

k odráţení slunečních paprsků od prosklení dveří nebo kovových částí v zorném poli při 

tomto umístění kamery. Kamera bude uchycena na betonové střeše vchodu nad osou otevírání 

vchodových dveří. Uchycení bude provedeno pomocí chemické kotvy, čímţ bude 

znesnadněno potenciální zcizení kamery.  

Grafické znázornění umístění kamer je k nahlédnutí v příloze č. 4. 

9.2 Umístění aktivních prvků kamerového systému a kabelových rozvodů 

Pro aktivní prvky kamerového systému (DVR či NVR, záloţní UPS zdroj, PoE switch atd.) 

bude vyuţita nevyuţívaná místnost ve sklepních prostorech panelového domu č.p. 1250.  

Do místnosti je přístup z chodby se sklepními boxy, za oblastí sledovanou kamerou č. 1  

a kamerou č. 2, která je od této chodby oddělena mříţovými dveřmi. Tato místnost je navíc od 

chodby oddělena dveřmi uzamčenými systémem Fab a dalšími mříţovými dveřmi rovněţ se 
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systémem Fab. V místnosti je jedno nízké okno, které je tvořeno neprůhledným sklem  

a ochrannou mříţí. Záznamové a další zařízení bude umístěno v polici nebo uzamykatelné 

skříni (rozvaděči). 

Kabelové rozvody kamer povedou skrz stěnu do chodby, kde se napojí na kameru č. 1, dále 

povedou podél vrchní části stejné stěny aţ do jednoho ze sklepních boxů, odkud skrz stěnu 

projdou do kolovny č. 1, povedou podél stěny kolovny aţ na její protější stranu, kde se skrz 

stěnu napojí na kameru č. 2 a skrz vedlejší stěnu budou pokračovat do kolovny č. 2.  

Od protějšího rohu místnosti budou pokračovat přes stěnu na podestu sklepních prostor a zde 

se napojí na kameru č. 3 a budou pokračovat dále do výtahové šachty, odkud budou vyvedeny 

šachtou nahoru a pomocí závěsného kabelu budou napojeny na kameru č. 4 v kabině výtahu. 

Z kolovny č. 2 povedou dále ještě rozvody pro kameru č. 5. Stěna bude provrtána v místě 

těsně před plášťovou stěnou budovy ohraničující vedlejší místnost. Kabely budou vedeny 

sklepním prostorem pod vnitřní částí předního vchodu, odkud povedou stropem nahoru a poté 

ven ke vchodové kameře. 

Aktivní prvky kamerového systému jsou napájeny ze sítě 230 V přes el. zásuvku jištěnou  

10A jističem umístěným v polici nebo rozvaděči. Přívod elektrické energie je řešen kabelem 

CYKY 3C×2,5 přivedeným z rozvaděče na podestě ve sklepních prostorech jištěným 16A 

jističem. Elektroinstalační rozvody jsou vedeny v samostatné vkládací liště. 

Grafické znázornění umístění aktivních prvků kamerového systému a kabelových rozvodů je 

k nahlédnutí v příloze č. 4. 

9.3 Návrh prvků kamerového systému 

Tato část kapitoly se zabývá konkrétními typy kamer, záznamových zařízení a dalších částí 

kamerového systému, které byly vybrány pro tři varianty návrhu kamerového systému pro 

panelový dům č.p. 1250.  

9.3.1 Kamery  

Barevná kamera SE-CRE603M - Tělo této kamery je tvořeno pevným, kovovým antivandal 

mini DOME pouzdrem viz obr. 9.1, který kameru chrání proti neoprávněné manipulaci, 

poškozování a zcizení. Rozlišení kamery je 520 TVř. Citlivost kamery je 0,1 Lux. Její 

objektiv má ohniskovou vzdálenost 3,6 mm, která se při zkoušce kamer ukázala jako 
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dostačující pro sledované prostory panelového domu č.p. 1250. Snímání probíhá pomocí 

optického snímače 1/3" CCD SONY Super HAD. Kamera je vybavena 6 infračervenými LED 

diodami pro přísvit scény s garantovaným dosahem 5-7 m. Kamera vyţaduje stejnosměrné 

napětí 12 V a proud 150 mA pomocí dvouţilového kabelu. Výstup je realizován pomocí 

koaxiálního kabelu. Celkové rozměry kamery jsou 60×60×57 mm a po jejím upevnění je 

moţné manuálně nastavovat její polohu v horizontálním a vertikálním směru. Pouţití této 

kamery je vhodné pro všechna plánovaná umístění, kromě umístění v kabině výtahu. [10] 

 

Obr. 9.1 Barevná kamera SE-CRE603M
11

 

Barevná kamera SE-CRE620VA - Kameru chrání pevné, kovové antivandal DOME 

pouzdro viz obr. 9.2. Její rozlišení je 700 TVř a citlivost 0,1 Lux. Objektiv je varifokální, coţ 

znamená, ţe u této kamery je moţné nastavit ohniskovou vzdálenost a to mezi 2,8-10 mm. 

Snímání obrazu zajišťuje optický snímač 1/3" CCD SONY Effio-E. Přisvětlení kamery je 

realizováno pomocí 36 infračervenými LED diodami a jejich dosah je 30 m. Napájení je 

realizováno stejnosměrným napětím 12 V a proudem 400 mA po dvouţilovém kabelu. Výstup 

je realizován pomocí koaxiálního kabelu. Rozměr kamery je 135×135×85 mm, takţe je  

o poznání větší neţ předchozí kamera. Polohu kamery je moţné v horizontálním a vertikálním 

směru i po upevnění nastavovat. Kamera je vhodná na všechny plánované pozice 

v kamerovém systému, kromě kabiny výtahu. [11] 

                                                 

11
 Kamera barevná venkovní SE-CRE603M. Viakom [online]. © 2012 [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: 

http://www.viakom.cz/zbozi/ekonomicke-levne-venkovni-kamery-bez-s-ir-infra-osvetleni/dome-antivandal-a-

ir/kamera-barevna-dome-antivandal-520tv-bila-se-cre603m.html 
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Obr. 9.2 Barevná kamera SE-CRE620VA
12

 

Barevná IP kamera Vivotek MD8562 - Kameru chrání antivandal mini DOME kryt  

viz obr. 9.3. Rozlišení kamery je 1920×1080 pixelů při maximálně 30 snímcích za vteřinu, 

coţ znamená, ţe je obraz snímán v několikanásobně vyšší kvalitě. Citlivost je 0,2 Lux. 

Kamera pouţívá ke kódování videosignálu kodek H.264. Ohnisková vzdálenost objektivu je 

2,8 mm. Snímání obrazu probíhá za pomoci širokoúhlého 1/2.7" CMOS optického snímače. 

Kamera není vybavena infračerveným přisvětlením. Napájení je zajištěno pomocí UTP, který 

slouţí zároveň jako přenosová cesta. [18] 

 

Obr. 9.3 Barevná IP kamera Vivotek MD8562
13

 

                                                 

12
 Kamera barevná venkovní SE-CRE620VA. Viakom [online]. © 2012 [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: 

http://www.viakom.cz/zbozi/ekonomicke-levne-venkovni-kamery-bez-s-ir-infra-osvetleni/dome-antivandal-a-

ir/se-cre620-700tv-36ir-dome-varifokal-antivandal-ip66-bila.html 

13
 Vivotek MD8562. Viakom [online]. © 2012 [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: http://www.viakom.cz/zbozi/ip-

kamery-VGA-Full-HD/ip-kamery-vivotek/megapixelove-kamery/vivotek-md8562-ip-2-megapixel-fullhd-sdhc-

antivandal-ip67-en50155-poe-minidome.html 
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Barevná kamera SONY CCD VD70S - Kamera je chráněna antivandal krytem viz obr. 9.4. 

Její rozlišení je 600 nebo 650 TVř (podle reţimu den/noc) a citlivost 0,0001 Lux. Objektiv 

kamery má ohniskovou vzdálenost 3,6 mm. Optický snímač pro snímání obrazu je 1/3" CCD 

SONY Super HAD II. Snímání je zaloţeno na technologii WideLux, která dodává kvalitnější 

obrazový výstup při různých světelných podmínkách. Nastavení pro různé světelné podmínky 

a také nastavení doplňkových funkcí kamery je moţné vzdáleně ovládat pomocí RS-485 

sběrnice. Kamera není vybavena infračerveným přisvětlením, které pro umístění v kabině 

výtahu není nutné. Je napájena stejnosměrným napětím 12 V a proudem 120 mA po 

dvouţilovém kabelu. Kamera má rozměry 79×79×55 mm. [12] 

 

Obr. 9.4 Barevná kamera SONY CCD VD70S
14

 

9.3.2 Digitální záznamová zařízení 

DVR 4008 ELN - Podporuje nahrávání obrazu aţ z 8 kamer pomocí komprese H.264  

a to v rozlišení 704×576 pixelů. U jednotlivých kamer lze individuálně nastavit rychlost 

nahrávání. Výstupy zařízení jsou BNC kompozitní video a VGA pro připojení monitoru. 

DVR funguje na operačním systému Linux, který zabezpečuje jeho plynulý chod a stabilitu. 

Umoţňuje vytvoření uţivatelských účtů s nastavitelnými pravomocemi k jednotlivým 

funkcím zařízení. Nahrávání výstupu kamer je moţné buďto neustále nebo při detekci pohybu 

či vyhlášení poplachového stavu. DVR můţe při detekci pohybu spustit nějaké další funkce, 

např. odeslat poplašný e-mail, spustit akustický poplach, spustit nahrávání určité kamery atd. 

Zařízení ukládá data na pevný disk (HDD) připojený přes rozhraní SATA. Velkou výhodou 

tohoto DVR je moţnost vzdáleného dohledu pomocí internetu, díky čemuţ je moţné, aby 

oprávněné osoby mohly vzdáleně nahlíţet na záznamy uloţené na disku zařízení nebo je 

                                                 

14
 Kamera barevná venkovní SONYCCD VD70S. Viakom [online]. © 2012 [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: 

http://www.viakom.cz/zbozi/barevne-kamery/dome-antivandal-a-infra/vd70s-sony-600tv-0.0001lux.html 
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zálohovat. Vzdálený dohled jde provést jak pomocí počítače, tak pomocí mobilního telefonu 

disponujícího operačním systémem Windows Mobile, Iphone, Symbian, Android nebo 

BlackBerry. Zařízení nabízí moţnost dálkového ovládání kamery po sběrnici RS485. Vzhled 

zařízení je znázorněn na obr. 9.5. [4] 

 

Obr. 9.5 Záznamové zařízení DVR 4008 ELN
15

 

NUUO NVRmini2 NE-4080 - Nahrávací zařízení pro připojení aţ 8 IP kamer, neboli NVR. 

Podporuje megapixelové a HD kamery s kompresí H.264/MPEG4/MJPEG různých modelů  

a výrobců. Pro ukládání záznamu je moţné připojit aţ 4 HDD s rozhraním SATA II, takţe 

celková kapacita můţe dosáhnout 8 Terabyte (TB). NVR má 2×Ethernetové rozhraní Gigabit 

LAN a datové rozhraní 2×USB 2.0. Umoţňuje vzdálený přístup podobně jako  

DVR 4008 ELN. Zařízení běţí rovněţ na operačním systému Linux. Toto nahrávací zařízení 

je navrţeno pro potřeby třetí varianty zabezpečení panelového domu č.p. 1250, která je 

tvořena IP kamerami. Vzhled zařízení je znázorněn na obr. 9.6. [15] 

 

Obr. 9.6 Záznamové zařízení NUUO NVRmini2 NE-4080
16

 

                                                 

15
 Digitální záznamové zařízení pro 8 kamer DVR 4008 ELN. Elnika Plus s.r.o. [online]. © 2005-2012  

[cit. 2012-03-28]. Dostupné z: http://www.elnika.cz/elnika.php?p=cze/specifikace-produktu/41315 

16
 Záznamové zařízení NUUO NVRmini2 NE-4080. Viakom [online]. © 2012 [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: 

http://www.viakom.cz/zbozi/ip-rekordery-nvr-software/ip-rekordery-nuuo/zaznamove-zarizeni-nvrmini2-ne-

4080-pro-8x-ip-kamery-nas.html 
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9.3.3 Další zařízení 

Jednotlivé varianty zabezpečení budou dále obsahovat další zařízení, u kterých není nutný 

podrobný popis. Jde například o: 

 D-Link DIR-600 wifi router pro připojení výtahové kamery a pro připojení 

přenosného počítače k DVR, 

 PoE-804P 8x switch pro připojení aţ 8 IP kamer, pro jejich propojení s NVR  

a k připojení přenosného počítače pro ovládání NVR a zobrazení kamerových 

záznamů a pro zajištění napájení čtyř IP kamer, 

 Video balun - Set UTP-P4504N + 4x UTP-P4301N slouţící k redukci koaxiálních 

rozvodů a napájení čtyř analogových kamer přes UTP a k elektrickému jištění 

jednotlivých kamer, 

 Napájecí zdroj 0,5 A, 12 V pro napájení jedné z kamer, 

 Pevné disky pro ukládání záznamu v DVR nebo NVR, 

 UPS Integra 1100VA e-PLUS pro zajištění chodu kamerového systému i při výpadku 

elektrické energie, 

 Podruţný materiál, tj. konektory, kotvící materiál apod., 

 UTP kabely, závěsný kabel pro výtah, CYKY kabely, koaxiální kabely, kabelová 

lišta apod., 

 Police nebo skříň (rozvaděč) pro uloţení DVR a dalšího zařízení. 

9.4 Varianty návrhu kamerového systému 

Návrh kamerového systému pro panelový dům č.p. 1250 byl proveden ve třech cenových 

variantách: 

Varianta č. 1 se skládá z SE-CRE603M kamer s niţšími parametry a SONY CCD VD70S 

kamery pro výtahovou kabinu, záznamového zařízení DVR 4008 ELN s 320 GB pevným 

diskem SATA uloţené v polici, kabeláţ je pomocí Balun převodníků převedena na UTP. 

Napájení čtyř kamer zajišťuje rozbočovač UTP-P4504N. Kabeláţ páté (nejbliţší) kamery není 

převedena na UTP. Z důvodu krátké vzdálenosti mezi kamerou a DVR postačí koaxiální 

rozvod a napájení po dvouţilovém kabelu. Pro kameru kabiny výtahu je vyveden UTP do 

šachty výtahu, kde je veden stávající elektroinstalační lištou do čtvrtého patra, kde je uchycen 

závěsný kabel pro výtah. Zde se UTP v elektroinstalační krabici napojuje na  
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závěsný kabel 4×1 umístěný pro účely kamerového systému, který je na kabině výtahu 

ukončen Balun převodníkem, na který je napojena kamera.    

Varianta č. 2 je sloţena z kamer SE-CRE620VA s varifokálním objektivem, vyšším 

rozlišením a kvalitnějším přísvitem, do výtahu je opět navrţena kamera SONY CCD VD70S. 

Varianta č. 2 pouţívá stejná zařízení pro záznam, stejný systém kabeláţe a napájení kamer. 

DVR není uloţeno v polici, ale v uzamykatelné skříni a pro záznam je pouţíván pevný disk 

SATA s kapacitou 1 TB. Navíc oproti variantě č. 1 má záloţní UPS zdroj, který při výpadku 

elektřiny zajišťuje chod kamer po dobu necelých 3 hodin. 

Varianta č. 3 nabízí díky IP kamerám Vivotek MD8562 mnohonásobně vyšší rozlišení  

a kvalitu obrazu. IP kamery vyţadují speciální záznamové zařízení (NUUO NVRmini2  

NE-4080) a pevné disky s větší kapacitou - 2x 3 TB SATA III. Dále ještě PoE (Power Over 

Ethernet) switch a dva wifi routery pro připojení kamery výtahové kabiny. PoE switch 

zajišťuje napájení pro čtyři kamery. Kamera v kabině výtahu je napájená ze stávající zásuvky 

umístěné na výtahové kabině, která je rovněţ vyuţita k napájení jednoho z wifi routerů 

umístěného na kabině výtahu. Druhý wifi router je umístěn ve strojovně výtahu, který je 

napájen z rozvodů strojovny. Router je propojen s PoE switchem pomocí UTP. Kamery u této 

varianty nemají přísvit, proto se vyuţívá stávající osvětlení spouštěné pohybovými PIR čidly 

a je třeba doplnit čidla tam, kde v současnosti nejsou (chodby sklepních prostor). Varianta je 

rovněţ chráněná záloţním UPS zdrojem. 

Všechny tři varianty obsahují navíc kabely a jiný materiál a zařízení, které jsou vyjmenovány 

v ekonomickém zhodnocení v kapitole 10. 
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10 Ekonomické zhodnocení 

V této kapitole bude podrobně vypsáno a oceněno veškeré zařízení kamerového systému, jeho 

montáţ, nastavení, doprava, zaškolení obsluhy a podobně. Celková cena by neměla 

přesáhnout 10 % hodnoty chráněných aktiv. Ceny jednotlivých prvků a zařízení byly zjištěny 

z ceníků několika různých internetových obchodů a katalogů.  

Finančně nejcennější aktiva, na která bude navrhovaný kamerový systém dohlíţet, jsou 

uvedena v tabulce 10.1.  

Tab. 10.1 Chráněná aktiva
17

 

Chráněný objekt Přibliţná hodnota Umístění 

Strojovna solárního systému 900 000 Kč Sklepní prostory 

Domovní předávací stanice 650 000 Kč Sklepní prostory 

Jízdní kola v kolovnách 150 000 Kč Sklepní prostory 

Zvonkové tablo, samozamykací systém, poštovní 

schránky, vstupní dveře 

110 000 Kč Přední vchod - 

vnějšek 

Ovládací elektronika, LED osvětlení, kabinové 

dveře 

60 000 Kč Kabina výtahu 

 1 870 000 Kč  

 

Celková cena chráněných aktiv je 1 870 000 Kč. Rozpočet pro kamerový systém je 10 % této 

hodnoty, tudíţ 187 000 Kč. 

10.1 Zhodnocení varianty č. 1 

Tab. 10.2 Zhodnocení varianty č. 1, zdroj: vlastní 

Zařízení a materiál 

Název 
Počet 

ks/m 
Cena za ks/m Cena celkem 

Barevná kamera SE-CRE603M 4 2 490 Kč 9 960 Kč 

Barevná kamera SONY CCD VD70S 1 3 390 Kč 3 390 Kč 

Záznamové zařízení DVR 4008 ELN 1 8 264 Kč 8 264 Kč 

Pevný disk SATA 320 GB 1 1 720 Kč 1 720 Kč 

                                                 

17
 Odhad Bytového druţstva v Orlové 
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Video balun - Set UTP-P4504N +  

4× UTP-P4301N 
1 2585 Kč 2 585 Kč 

Napájecí zdroj 0,5 A, 12 V 1 161 Kč 161 Kč 

Wifi router D-Link DIR-600 1 505 Kč 505 Kč 

Podruţný materiál - konektory, kotvící materiál 

atd. 
1 550 Kč 550 Kč 

Závěsný kabel pro výtah - plochý, samonosný 

4×1 
15 35 Kč 525 Kč 

UTP kabel Cat5E 110 9 Kč 990 Kč 

Koaxiální kabel 4 11 Kč 44 Kč 

Kabel CYKY 3C×2,5 14 22 Kč 308 Kč 

Lišta LV 40×20 38 18 Kč 684 Kč 

Lišta LV 20×20 14 12 Kč 168 Kč 

Jistič 16 A + kryt a uchycení 1 158 Kč 158 Kč 

Jistič 10 A + kryt a uchycení 1 158 Kč 158 Kč 

Dvojzásuvka 230 V + krabice 1 100 Kč 100 Kč 

Police pro uloţení DVR 1 650 Kč 650 Kč 

Výstraţná samolepka „Objekt monitorován 

kamerovým systémem“ 
3 50 Kč 150 Kč 

Celkem bez DPH 31 070 Kč 

 

Práce 

Název Cena  

Montáţ a nastavení kamerových prvků 3 400 Kč 

Montáţ nosného materiálu 5 500 Kč 

Montáţ závěsu 3 500 Kč 

Nastavení systému 1 900 Kč 

Zaškolení obsluhy 500 Kč 

Doprava 800 Kč 

Stavební zajištěnost 1 500 Kč 

Celkem bez DPH 17 100 Kč 

 

Celková cena 

Název Cena 

Zařízení a materiál 31 070 Kč 

Práce 17 100 Kč 

Celkem bez DPH 48 170 Kč 

DPH 14% 6 744 Kč 

Celkem včetně DPH 54 914 Kč 
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10.2 Zhodnocení varianty č. 2 

Tab. 10.3 Zhodnocení varianty č. 2, zdroj: vlastní 

Zařízení a materiál 

Název 
Počet 

ks/m 
Cena za ks/m Cena celkem 

Barevná kamera SE-CRE620VA 4 3 290 Kč 13 160 Kč 

Barevná kamera SONY CCD VD70S 1 3 390 Kč 3 390 Kč 

Záznamové zařízení DVR 4008 ELN 1 8 264 Kč 8 264 Kč 

Pevný disk SATA 1 TB 1 2 940 Kč 2 940 Kč 

Video balun - Set UTP-P4504N +  

4×UTP-P4301N 
1 2585 Kč 2 585 Kč 

Napájecí zdroj 0,5 A, 12 V 1 161 Kč 161 Kč 

Wifi router D-Link DIR-600 1 505 Kč 505 Kč 

Záloţní zdroj UPS Integra 1100VA e-Plus 1 3 356 Kč 3 356 Kč 

Podruţný materiál - konektory, kotvící materiál 

atd. 
1 550 Kč 550 Kč 

Závěsný kabel pro výtah - plochý, samonosný 

4×1 
15 35 Kč 525 Kč 

UTP kabel Cat5E 110 9 Kč 990 Kč 

Koaxiální kabel 4 11 Kč 44 Kč 

Kabel CYKY 3C×2,5 14 22 Kč 308 Kč 

Lišta LV 40×20 38 18 Kč 684 Kč 

Lišta LV 20×20 14 12 Kč 168 Kč 

Jistič 16 A + kryt a uchycení 1 158 Kč 158 Kč 

Jistič 10 A + kryt a uchycení 1 158 Kč 158 Kč 

Dvojzásuvka 230 V + krabice 1 100 Kč 100 Kč 

Nástěnná skříň 19“ pro DVR a zařízení 1 1 999 Kč 1 999 Kč 

Výstraţná samolepka „Objekt monitorován 

kamerovým systémem“ 
3 50 Kč 150 Kč 

Celkem bez DPH 40 195 Kč 

 

Práce 

Název Cena  

Montáţ a nastavení kamerových prvků 3 400 Kč 

Montáţ nosného materiálu 5 500 Kč 

Montáţ závěsu 3 500 Kč 

Nastavení systému 1 900 Kč 

Zaškolení obsluhy 500 Kč 
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Doprava 800 Kč 

Stavební zajištěnost 1 500 Kč 

Celkem bez DPH 17 100 Kč 

 

Celková cena 

Název Cena 

Zařízení a materiál 40 195 Kč 

Práce 17 100 Kč 

Celkem bez DPH  57 295 Kč 

DPH 14% 8021 Kč 

Celkem včetně DPH 65 316 Kč 

10.3 Zhodnocení varianty č. 3 

Tab. 10.4 Zhodnocení varianty č. 3, zdroj: vlastní 

Zařízení a materiál 

Název 
Počet 

ks/m 
Cena za ks/m Cena celkem 

Barevná IP kamera Vivotek MD8562 5 11 890 Kč 59 450 Kč 

Záznamové zařízení NUUO NVRmini2 NE-

4080 
1 25 690 Kč 25 690 Kč 

Pevný disk SATA III 3 TB 2 3 890 Kč 7 780 Kč 

PoE-804P 8x switch 1 2 590 Kč 2 590 Kč 

Wifi router D-Link DIR-600 2 505 Kč 1 010 Kč 

Záloţní zdroj UPS Integra 1100VA e-Plus 1 3 356 Kč 3 356 Kč 

Podruţný materiál - konektory, kotvící 

materiál atd. 
1 550 Kč 550 Kč 

UTP kabel Cat5E 125 9 Kč 1 125 Kč 

Koaxiální kabel 4 11 Kč 44 Kč 

Kabel CYKY 3C×2,5 14 22 Kč 308 Kč 

Lišta LV 40×20 38 18 Kč 684 Kč 

Lišta LV 20×20 14 12 Kč 168 Kč 

Jistič 16 A + kryt a uchycení 1 158 Kč 158 Kč 

Jistič 10 A + kryt a uchycení 1 158 Kč 158 Kč 

Dvojzásuvka 230 V + krabice 1 100 Kč 100 Kč 

Nástěnná skříň 19“ pro DVR a zařízení 1 1 999 Kč 1 999 Kč 

PIR senzor + přívodní kabel 1 320 Kč 320 Kč 

Výstraţná samolepka „Objekt monitorován 

kamerovým systémem“ 
3 50 Kč 150 Kč 

Celkem bez DPH 105 640 Kč 
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Práce 

Název Cena  

Montáţ a nastavení kamerových prvků 3 400 Kč 

Montáţ nosného materiálu 5 500 Kč 

Montáţ závěsu 3 500 Kč 

Nastavení systému 1 900 Kč 

Zaškolení obsluhy 500 Kč 

Doprava 800 Kč 

Stavební zajištěnost 1 500 Kč 

Celkem bez DPH 17 100 Kč 

 

Celková cena 

Název Cena 

Zařízení a materiál 105 640 Kč 

Práce 17 100 Kč 

Celkem bez DPH 122 740 Kč 

DPH 14% 17 184 Kč 

Celkem včetně DPH 139 924 Kč 

10.4 Celkové zhodnocení 

V tabulkách 10.2, 10.3 a 10.4 byl podrobně vypsán veškerý materiál a práce související 

s instalováním kamerového systému a jeho cena. Varianta č. 1 je ekonomicky nejvýhodnějším 

návrhem kamerového systému pro panelový dům č.p. 1250. Celková cena materiálu a práce 

vychází na 54 914 Kč. Mírně cenově náročnější je varianta č. 2, která vyuţívá kvalitnějších 

kamer. Její celková cena je 65 316 Kč. Cenově nejnáročnější je varianta č. 3, která na rozdíl 

od prvních dvou variant vyuţívá IP kamer. Cena se vyšplhala na 139 924 Kč. 
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11 Vývoj a inovace 

Vývoj kamerových systémů se kaţdým rokem urychluje v závislosti na vývoji technologie.  

U videotechnologií dochází ke zdokonalování optických snímačů, objektivů, způsobů 

komprese videosignálu i přenosových tras. Vývoj spěje od současných analogových nebo 

analogově-digitálních kamerových systémů k systémům čistě digitálním. Analogové 

kamerové systémy jsou velmi omezené jak v kvalitě a detailu snímání, tak ve způsobu 

přenosu. Po koaxiálním vedení se v praxi nedoporučuje vést videosignál na delší vzdálenosti 

neţ 100 m, moţnosti UTP kabelů také nejsou neomezené. Při delších vzdálenostech vznikají 

ztráty signálu a videosignál rovněţ podléhá vnějšímu rušení. 

Budoucnost kamerových systémů se nachází v technologii IP, která nabízí mnohonásobně 

vyšší rozlišení obrazu (v současnosti standard HD) a tudíţ i celkového detailu. Kamery však 

ještě nejsou připraveny slouţit ve všech myslitelných aplikacích. Technologie stále není na 

takové úrovni, aby IP kamery v některých věcech předčily kamery analogové, například 

v různě proměnných světelných podmínkách ještě jejich optické snímače nedostačují. 

V panelových domech jsou v současné době stále nejpraktičtější kamery analogové  

i z důvodu jejich poměrně nízké ceny. V budoucnu se však očekává, ţe IP kamery předčí 

analogové ve všem, v čem je dosud nepřekonaly, jejich cena bude klesat, rozměry se budou 

zmenšovat a moţnosti vyuţití se budou rozšiřovat.  

Rozlišení kamery je velmi důleţitým parametrem. U IP kamer je v současné době HD 

standardu moţné snímat scénu v rozlišení aţ 1920×1080 pixelů. Očekává se, ţe velikost 

rozlišení se rovněţ bude zvyšovat a nabídne nevídanou hloubku detailů blíţící se moţnostem 

lidského oka. Se zvyšujícím se rozlišení však roste objem dat a velikost datového toku při 

přenosu, proto je potřeba zdokonalovat moţnosti komprese videosignálu, kapacity datových 

úloţišť a způsobů přenosu. 

Co se týče kabelových rozvodů, tak ze současně dostupných technologií dochází 

k pozvolnému nárůstu pouţívání optického vlákna. Optické vlákno umoţňuje vést videosignál 

a ovládací povely na mnohonásobně delší vzdálenosti neţ UTP nebo koaxiální kabely, 

dochází k minimálním ztrátám a kabeláţ není náchylná na vnější rušení. Optické rozvodné 

systémy byly doposud cenově velmi nedostupné, jejich cena však v současnosti klesá  

a v budoucnu se očekává vyuţití ve všech moţných aplikacích. 
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12 Závěr 

Kamerové systémy se stávají nedílnou součástí kaţdodenního ţivota. Jejich vyuţití má svá 

pro a proti. Mezi pozitivní přínosy kamerových systémů patří zvýšená bezpečnost osob  

a majetku, ať uţ jde o jeho cílevědomé poškozování nebo zcizování. Kamery dokáţou 

mnohdy nejenom odhalit pachatele takového činu, ale jejich schopností je i svou přítomností  

a viditelností potenciálního pachatele od činu předem odradit. Jejich negativní dopadem je 

sníţení úrovně soukromí pro osoby, které nemají v úmyslu nikterak nezákonně manipulovat 

s chráněnými aktivy, které třeba daným místem v zorném poli kamery pouze prochází.  

U panelových domů tak vzniká sloţitá situace, na kterou není v českých zákonech ţádná 

jednoznačná odpověď a povolení k instalaci kamerového systému Úřad pro ochranu osobních 

údajů vydává podle svého zhodnocení a uváţení. 

Návrh kamerového systému pro panelový dům č.p. 1250 byl vytvořen ve třech variantách 

lišící se cenou, pouţitým materiálem a technologií. Kaţdá z navrhnutých variant má určité 

výhody a nevýhody. U varianty č. 1 je výhodou nízká cena a nevýhodou nízká kvalita 

pořízených záběrů analogovými kamerami systému. Oproti tomu varianta č. 3 je zaloţená na 

moderní IP technologii, která nabízí mnohonásobně vyšší detaily obrazu a tudíţ i snadnější 

identifikaci pachatele. Její hlavní nevýhodou je bezmála trojnásobná cena, čímţ se současně 

zvyšuje pravděpodobnost zcizení samotného kamerového systému. Varianta č. 2 se 

v současnosti jeví jako nejvýhodnější moţnost pro zřízení v panelovém domě. Je zaloţena 

stejně jako první varianta na analogovém snímání, ale díky pouţitému typu kamer je kvalita 

obrazu na velmi dobré úrovni, přičemţ nárůst ceny není tak výrazný.  

Zpracovaný návrh můţe  najít uplatnění nejen v konkrétním panelovém domě č.p. 1250 

postaveným v typové soustavě OP 1.11, ale rovněţ s drobnými úpravami i v jiných 

panelových domech. 
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CCIR   Mezinárodní konzultační výbor pro radiokomunikace 

CCTV  Closed Circuit Television (Kamerový systém) 

CEN   Evropský výbor pro normalizaci 

CENELEC  Evropský výbor pro normalizace v elektrotechnice 

č.p. Číslo popisné 

DVR Digital Video Recorder (Digitální záznamové zařízení) 

ETSI   Evropský telekomunikační normalizační institut 

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis (Analýza moţného výskytu a vlivu vad) 

HDD  Hard Disk Drive (Pevný disk) 

Mpx  Megapixel 

NVR  Network Video Recorder (Síťové digitální záznamové zařízení) 

PHP  Pasivní hasicí přístroj 

PIR  Passive Infrared Sensor (Pasivní infračervené čidlo) 

PO  Poţární ochrana 

PoE  Power over Ethernet (Napájení přes Ethernet) 

RPN  Risk Priority Number (Míra rizika a její priorita) 

STA  Společná televizní anténa  

TVř  Televizní řádek 

UPS  Uninterruptible Power Supply (Záloţní zdroj napájení) 

UTP  Unshielded Twisted Pair (Kroucený pár) 

VCR Video Cassette Recorder (Kazetové záznamové zařízení) 
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ve znění pozdějších změn a doplnění 
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Příloha č. 1: Seznam technických norem vztahujících se na kamerové systémy 

ČSN EN 60065 - Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Poţadavky na 

bezpečnost, 

ČSN EN 60950-1 ed.2 - Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné 

poţadavky,  

ČSN EN 55022 ed.2 - Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze 

a metody měření, 

ČSN EN 61000-6-1 ed.2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové 

normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu, 

ČSN EN 61000-6-2 ed.3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové 

normy - Odolnost pro průmyslové prostředí, 

ČSN EN 61000-6-3 ed.2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové 

normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu, 

ČSN EN 61000-6-4 ed.2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové 

normy - Emise - Průmyslové prostředí, 

ČSN EN 50130-4 - Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma 

skupiny výrobků: Poţadavky na odolnost komponentů poţárních systémů, zabezpečovacích 

systémů a systémů přivolání pomoci, 

ČSN EN 50130-5 - Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí. 

ČSN EN 50132 - Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích 

  

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Nařízení vlády vztahující se na kamerové systémy 

 Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na elektrická 

zařízení nízkého napětí, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen Nařízení vlády 

č. 17/2003 Sb.), dle kterého se „za elektrické zařízení nízkého napětí považuje 

jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do  

1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný 

proud, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.“
18

. 

Nařízení vlády má tři přílohy. Příloha č. 1 obsahuje seznam druhů zařízení a jevů, na 

které se toto nařízení vlády nevztahuje. Příloha č. 2 se zabývá základními poţadavky 

na bezpečnost a příloha č. 3 popisuje vnitřní kontrolu výroby. 

 Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických poţadavcích na výrobky z hlediska 

jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Elektromagnetická kompatibilita je schopnost určitého zařízení správně fungovat 

v elektromagnetickém prostředí a schopnost nezpůsobovat elektromagnetické rušení 

jiných zařízení v blízkosti. Příloha č. 1 tohoto nařízení vlády obsahuje základní 

technické poţadavky z hlediska elektromagnetické kompatibility.  

 Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na rádiová  

a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších změn a doplnění  

 Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., které stanovuje technické poţadavky na zařízení  

a ochranné systémy určené pro pouţití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění 

pozdějších změn a doplnění. 

 

 

 

 

 

                                                 

18
 Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, 

ve znění pozdějších změn a doplnění, § 1, odst. 2 



 

 

Příloha č. 3: Kamerová zkouška 

Kamerová zkouška pro účely této bakalářské práce proběhla 27.03.2012 v objektu panelového 

domu č.p. 1250 za asistence firmy G-elektrosys s.r.o. se sídlem v Petřvaldě. Pro zkoušku 

umístění kamer byla pouţita barevná kamera SE-CRE603M. Zde jsou k vidění snímky  

z výstupů všech pěti umístění kamer. Kamery jsou číslovány stejně jako na půdorysu domu 

v příloze č. 4. 
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Kamera č. 5: 

 



 

 

Příloha č. 4: Půdorys panelového domu č.p. 1250  

 


