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Anotace 

KUSENDA, Pavel. Kamerové zabezpečení obce Ostrava - Plesná. Ostrava, 2013. 78 

s., 6 příloh. Diplomová práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. 

 

Diplomová práce se zabývá navržením kamerového zabezpečení obce Ostrava - 

Plesná. V první teoretické části je posouzení právních předpisů a vymezení základních pojmů 

pro danou problematiku. Dále jsou uvedeny možnosti využívání kamerových systémů a jejich 

místo v prevenci kriminality. Cílem práce je za využití analytických metod vyhodnotit 

bezpečnostní situaci v obci Plesná a vytipovat kritická místa z hlediska bezpečnosti. 

Na základě vyhodnocení dle teoretických a praktických poznatků vytvořit návrhy 

na vybudování kamerového systému v obci za účelem potírání trestné činnosti. Tyto návrhy 

zhodnotit a vybrat vhodnou variantu a finanční stránku řešení. 

 

Klíčová slova: kamerový systém, analýza rizik, prevence kriminality, kamerové body 

 

 

Abstract 

KUSENDA, Pavel. Security camera community Ostrava - Plesná. Ostrava, 2013. 78 

pages, 6 appendices. Master thesis. VSB-Technical University Ostrava, Faculty of Safety 

engineering. 

 

This thesis deals with designing CCTV security community Ostrava - Plesna. In the 

first part is the assessment of the law and of the fundamental concepts for the issue. The 

following are the uses of CCTV systems and their place in crime prevention. The aim is for 

the use of analytical methods to assess the security situation in the village Plesna and identify 

critical areas for safety. Based on the assessment by the theoretical and practical knowledge to 

develop proposals to build a camera system in the village in order to fight crime. These 

proposals will evaluate and select the appropriate option and financial aspects of the solution. 

 

Key words: camera system, risk analysis, crime prevention, CCTV points 
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Úvod 

Z pohledu spokojeného člověka jde říci, že každý z nás má jiné cíle a jinou vizi, jak by 

měl jeho život vypadat, aby byl spokojený a šťastný. Někdo chce být úspěšný a slavný, jiný 

bohatý a další zase třeba jen poctivý a nevýstřední. Každý z nás si může položit otázku: „Co 

potřebuji ke štěstí?“ Odpovědí by bylo spousta, ale všichni mi dají za pravdu, 

že ke spokojenému životu je potřeba pocit bezpečí a do určité míry pocit volnosti. Za pravdu 

nám v tomto případě dávají i sociologické teorie a výzkumy. Ačkoliv si to málokdo z nás 

přizná, protože pocit bezpečí je pro každého z nás určitou samozřejmostí a mnohdy jej ani 

nevnímáme, je tento pocit velmi důležitý. Jako samozřejmý bereme tento stav jen do té doby, 

než nám jej někdo naruší. V tom případě si člověk uvědomí jak je jeho bezpečí důležité 

a mnohdy i velmi vratké. Nejedná se jen o bezpečí života, které nám může v jedné vteřině 

změnit nějaká havárie nebo nehoda. Jedná se i pocit určité jistoty a bezpečí, že můj majetek 

zůstává mým a všechno co sem si pořídil a zaopatřil, můžu využívat v rámci zákona pro své 

účely a ke svému osobnímu obohacení a zlepšení své životní úrovně.  

V takových případech je třeba sebe a svůj majetek chránit. Samozřejmě, chránit 

občany je i povinností státu jako takového, kvůli tomu přece platíme daně a žijeme v určitém 

společenství. Jenže stát jako takový nemůže ochránit každého z nás. Je povinností člověka 

dbát o svou bezpečnost a bezpečnost svého majetku samostatně. Je na každém z nás jak si 

svůj majetek zabezpečíme a tím předejdeme nebo ztížíme možnému poškození nebo odcizení. 

Jak již bylo řečeno i stát a jeho orgány veřejné správy a bezpečnostní sbory mají 

nad bezpečností dohlížet. To ovšem jen opět v rozsahu a pravomocemi danými zákonem. 

V mé diplomové práci se budu zabývat určitým druhem ochrany osob a majetku, který 

je jedním ze způsobů ochrany svých obyvatel a jejich majetků státní správou. Jedná se 

o zabezpečení obce pomocí kamerových systémů. Tento způsob je velmi specifický, protože 

zasahuje do mnoha osobních práv občanů, které je třeba nějakým způsobem ošetřit. Toto 

ošetření je v mé práci uvedeno v první části. Další část obsahuje informace o dané 

lokalitě  a  o způsobech využití kamerových systému. Na ni navazuje část teoretická potřebná 

k pochopení a výběru komponent a následně analýza a vytipování nejvhodnějších míst 

pro jednotlivé použití. V poslední části jsou samotné návrhy kamerových systémů 

na zabezpečení obce, které jsem po konzultacích a dle požadavků vypracoval. 
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1 Rešerše 

K vypracování mé diplomové práce bylo třeba předem nastudovat odbornou literaturu, 

která mi v průběhu vypracování byla nápomocna teoretickým obsahem. Potřebné teoretické 

znalosti jsem nabyl zejména v následující literatuře: 

 

KONÍČEK, Tomáš, KŘEČEK, Stanislav, KOCÁBEK, Pavel. Městské kamerové 

dohlížecí systémy. Tiskárny MV, p. o., Praha: Themis, 2002, 88 s. ISBN 80-7312-009-7. 

 

Publikace je zaměřena na problematiku městských kamerových systémů. Hlavní část 

je věnována provozním aspektům městských kamerových systému a jejich místu v prevenci 

kriminality v České republice. Dále je zde uveden postup při zřizování kamerového systému 

a zkušenosti s jeho provozem a údržbou. 

 

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

z pohledu ochrany osobních údajů a ochrana osobnosti. Praha: Linde, 2011, 240 s. ISBN 

978-80-7201-850-5. 

 

Tato publikace poukazuje na právní rámec používání kamerových systémů. Je zde 

popsáno použití kamerových systému na jednotlivých místech z pohledu právní 

akceptovatelnosti. Jsou zde naznačeny a stanoveny práva a povinnosti provozovatelů 

kamerových systémů. 

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů III. díl: ostatní zabezpečovací systémy. Praha: 

PA ČR, 2006, 246 s. ISBN 80-7251-235-8. 

 

Tato kniha popisuje některé druhy zabezpečovacích systému a to včetně systému 

průmyslové televize. V této části se autor zaměřuje na popis jednotlivých komponent kamer, 

záznamu obrazu a jeho přenosu na určená místa. 

 

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

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

2005, 131 s. ISBN 80-86795-18-7. 
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V této literatuře najdeme, spolu s minimem základních právních předpisů určených 

pro operátory městských kamerových systémů, rady a postupy pro výběr jednotlivých kamer 

a jejich umístění. Dále pak důležitou roli psychologie při výběru pracovníků a vykonávání 

profese operátora kamerových systémů. 

 

KŘEČEK, Stanislav a kol., Příručka zabezpečovací techniky. Cricetus, 2. vydání, 2003, 

351 s. ISBN 80-902938-2-4. 

 

V této publikaci nalezneme mnohé druhy zabezpečení spolu s jejich právním 

základem a technickými normami. Je zaměřena samostatnou kapitolou na systémy 

průmyslové televize, kde jsou detailně popsány základy videotechniky, snímání a přenos 

obrazu, jednotlivé komponenty systémů průmyslové televize a jednotlivé etapy při zřizování 

těchto systémů. 

 

LUKÁŠ, Luděk. a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management II., 1. 

Vydání, Zlín: VeRBuM 2012, 387 s. ISBN 978-80-87500-19-4. 

 

Publikace se ve své první části věnuje kamerovým systémům. Tato část obsahuje 

i nejnovější informace a trendy z oblasti IP kamer. Druhá část obsahuje kapitoly zabývající 

se řízením rizik v bezpečnostním inženýrství. Pro vypracování diplomové práce byly tyto dvě 

kapitoly pro autora velmi přínosné. Další části knihy se zabývají technologií profesní obrany, 

informační podporou a bezpečnostní politikou a systémem státu. 

 

BRABEC, František a kol., Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public history, 

2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06 

 

Tato kniha je základem pro bezpečnost a prevenci kriminality. Jsou zde obsaženy 

informace o obecní policii, detektivní ochraně bezpečnostních zájmů apod. Jako důležité 

hledisko je zde popsána bezpečnostní expertíza a jednotlivé analýzy, následné plánování 

a komplexní řešení otázek bezpečnosti osob a majetku. 
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2 Technické a právní předpisy související s kamerovými systémy 

Kamerové systémy jsou specifickým odvětvím, ke kterému se vztahují různé právní 

předpisy, které upravují jejich používání, instalaci, údržbu a také přístup k materiálům 

pořízeným kamerovými systémy.  

Je zde několik možných provozovatelů, jež někteří z nich mají širší pole působnosti 

v provozování těchto systémů. V následujících odstavcích si vymezíme důležité základní 

pojmy, vztahující se k právu na provozování kamerových systémů a uvedeme základní 

možnosti jednotlivých provozovatelů a normy, jimiž by se mohli řídit. 

2.1 Vymezení základních pojmů  

Kamerový systém bez záznamu 

Kamerovým systémem bez záznamu se rozumí takový systém, který pořízené data 

a snímky nearchivuje, a tudíž není možné je později vyvolat či přehrát. Aby tedy tyto systémy 

měly smysl, je důležité, aby byly pod nepřetržitým dohledem operátora. Pokud tak není 

učiněno, působí pouze jako složka prevence, která má odradit potencionálního pachatele 

od napadení objektu. Provoz těchto systémů je z pohledu práva daleko jednodušší a zákon 

o ochraně osobních údajů se na ně vztahuje jen v omezené míře. 

Kamerový systém se záznamem 

Rozumíme tím systém, který je připojen na zařízení, jež dokáže data a snímky ukládat 

na jednotlivá média a je možné tento záznam později vyvolat nebo znovu přehrát. Takovýto 

druh kamerových systémů bývá často v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů a je 

třeba brát na zřetel obsah tohoto zákona při aplikaci takového systému v praxi. 

CCTV systémy 

Tato zkratka pochází ze slov Closed Circuit Television, nebo-li uzavřený televizní 

okruh. Rozumí se tím užití kamer ke sledování prostor, zobrazování těchto snímků 

na monitorech a případnou archivaci záběrů. Základní složení takové sestavy činí kamery, 

hardwarové vybavení (monitor, záznamové zařízení) a software. 

Pojem soukromí ve vztahu ke kamerovým systémům 

Každý člověk usiluje o zachování svého soukromí a na to má také nepopiratelné 

právo. Pojem soukromí je probírán v mnoha odvětvích a v každém z nich jde v podstatě 

o tutéž věc, jen branou z jiného pohledu. Ať už jde o právo trestní, správní, pracovní apod., 
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vždy jde o obranu člověka proti zásahu do jeho citlivých a osobních záležitostí, tedy do jeho 

soukromí.  

Definici pojmu soukromí jako takovou nenajdeme v žádném zákoně či odborné 

literatuře. Tento pojem nebyl žádnou institucí přesně definován a to z důvodů, že soukromí je 

kategorie, která se stále vyvíjí a obohacuje o další části vzhledem k prostředí, společnosti 

a době ve které žijeme. 

My však pro potřebu vysvětlení můžeme tento termín definovat ze dvou pohledů: 

v užším slova smyslu je to ochrana představy o soukromém životě, kterou si každý vytváří 

individuálně a na druhé straně ochrana širšího okolí, které představuje zejména rodina, 

příbuzní a přátelé a navazuje na životní potřeby a zájmy určité osoby. 

Veřejná prostranství 

Veřejným prostranstvím jsou dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 

předpisů a změn, všechna náměstí, ulice, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení, jež slouží k obecnému užívání, a to bez ohledu 

k vlastnickým právům k tomuto prostranství. [12,44] 

Místa veřejně přístupná 

Místem veřejně přístupným rozumíme místo, na které má přístup široký okruh lidí, 

kteří nejsou nikterak individuálně určeni a kde se také zpravidla více lidí zdržuje. Není 

pravidlem, že takové místo musí být přístupné všem bez omezení a v jakoukoliv dobu. 

Časová přístupnost se může vázat na určitou provozní dobu, otevírací hodiny apod. 

Takovýchto míst je značné množství např.: prostory supermarketů, čekárny u lékaře, čekárny 

autobusových a vlakových nádraží, areál koupaliště apod. Místem veřejně přístupným však 

nejsou brány uzavíratelné společné prostory např. bytových domů, které jsou určeny k bydlení 

více uživatelům. 

2.2 Právní předpisy související s instalací a provozem kamerových 

systémů 

Jelikož pořizování záznamů z kamerových systémů je určitým druhem zpracování 

osobních údajů, musí být upraven právními normami tak, aby nedocházelo k nepřiměřeným 

zásahům do soukromí občana a jeho práv. Musí tedy být dán určitá rovnováha mezi právem 

na osobní bezpečnost a právem na soukromí. 

Mnou vybrané právní předpisy, které souvisí s provozem a instalací kamerových 

systémů mají za úkol osvětlit možnost používání těchto systémů v souladu s právem. 
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V následujícím přehledu budou popsány jak základní právní prameny ochrany osob, tak 

možnosti využívání kamerových systémů veřejnými institucemi. 

2.2.1 Ústava České republiky 

Základním zákonem a tedy s nejvyšší právní sílou je Ústava České republiky. Což 

znamená, že další právní normy s tímto zákonem musí být v souladu a nelze mu odporovat. 

Ústava České republiky je zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn, který 

byl přijat Českou národní radou dne 16. 12. 1992. 

Ústava České republiky naši republiku prohlašuje svrchovaným, jednotným 

a demokratickým právním státem. Je v ní uvedeno, že zdrojem státní moci, která slouží všem 

občanům, je právě lid a tuto moc je možné využít v případech uvedených v zákonech. 

Součástí ústavy je také preambule, v níž jsou uvedeny základní hodnoty a principy, ke kterým 

se naše společnost hlásí. [40, 8] 

2.2.2 Listina základních práv a svobod 

Tato listina je ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Je zde zakotveno jedno z nejdůležitějších práv v souvislosti s ochranou před zneužíváním 

kamerových systémů – právo na ochranu soukromí. Konkrétně se tedy jedná o hlavu II – 

Lidská práva a základní svobody. 

Právo na soukromý a rodinný život je skutečným právem se všemi charakteristikami: 

jde tedy o právo, které může využívat každá lidská bytost a je právem nezadatelným, 

nezcizitelným a univerzálním pro všechny. Je tedy jasné, že platí článek 7, ve kterém se 

hovoří o nedotknutelnosti osob a jejich soukromí, které lze narušit pouze v případech 

stanovených zákonem. 

Dalšími důležitými články pro naši potřebu jsou článek 8 a článek 10, který zaručuje 

osobní svobodu respektive právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a ochranu 

dobrého jména a pověsti. Je zde tedy vymezeno právo na ochranu před neoprávněnými zásahy 

do osobního a soukromého života a právo na ochranu před zveřejňováním a zneužíváním 

osobních údajů. [8, 41] 

2.2.3 Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a změn 

přispívá k naplňování občanských práv a svobod. Pro kamerové systémy je stěžejní ochrana 

osobnosti a zejména § 11, 12, 13.  
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§ 11 hovoří o právu na ochranu osobnosti, teda zejména na ochranu života, zdraví, 

lidské důstojnosti a cti. Také se vztahuje na ochranu jména, soukromí osoby a všech projevů 

osobní povahy. 

V § 12 je uvedeno, že obrázkové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo 

projevů její osobní povahy smějí být použity jen se svolením dotčené osoby. Toto svolení 

není potřeba, jestliže takto pořízené obrazové a zvukové záznamy jsou použity k účelům 

úředním a na základě zákona. Výjimkou je také použití takto pořízených záznamů 

pro vědecké a umělecké účely a pro filmové, tiskové a rozhlasové zpravodajství. Takové 

použití je však povoleno pouze přiměřeným způsobem a nesmí být použito v rozporu 

s oprávněnými zájmy fyzické osoby. [42] 

Domáhání se práva, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu 

osobnosti, je ustanoveno v § 13. Fyzická osoba se může domáhat odstranění následků těchto 

zásahů a má také právo na přiměřené zadostiučinění. Je zde také právo na peněžní 

odškodnění, byla-li neoprávněnými zásahy ve značné míře snížena důstojnost nebo vážnost 

fyzické osoby. 

2.2.4 Zákon o obcích 

Rozumí se jím zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních), ve znění 

pozdějších předpisů a změn. Je zde uvedeno, že obec je veřejnou korporací, která vlastní 

majetek. S tím souvisí § 38 tohoto zákona, že tento majetek má být využíván účelně, 

hospodárně a v souladu s obecními zájmy. To znamená, že tento majetek musí být chráněn 

před poškozením, zničením, odcizením nebo zneužitím. 

Obec ve svém územním obvodu pečuje v souvislosti s místními předpoklady 

a zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, kde bezpochyby 

patří potřeba bydlení, rozvoje a ochrany zdraví a ochrany veřejného pořádku. Podle tohoto 

zákona a podle zákona o obecní policii je také obec oprávněna zřídit obecní policii za účelem 

zabezpečení místních záležitostí v oblasti veřejného pořádku. [44] 

2.2.5 Zákon o ochraně osobních údajů 

Vyhlášen jako zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů a změn (dále jen ZOOÚ). V tomto zákoně je upravena ochrana občana před 

zneužíváním jeho osobních údajů. Jedná se o způsob nakládání s osobními údaji, jejich 

shromažďování nebo zveřejňování a jiné zneužití těchto citlivých údajů. Tento zákon bývá 

často v rozporu s ostatními zákony podporující kamerové systémy a musí na něj být brán 
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zřetel při instalaci a provozování zmiňovaných systémů. Pravidla pro užívání kamerových 

systému v souladu se ZOOÚ budou vysvětleny níže. 

V § 4 je upraveno, jakou informací se rozumí osobní údaj. Je to tedy jakákoliv 

informace, která se týká určeného nebo určitelného subjektu údajů. Za určený nebo určitelný 

subjekt údajů je považován ten subjekt, jež je přímo nebo nepřímo identifikovatelný a to 

zejména na základě čísla, kódu nebo více prvků, které jsou specifické pro jeho fyzickou, 

fyziologickou, ekonomickou, psychickou a kulturní nebo sociální identitu.  

Pro naše potřeby je také třeba zmínit § 5, který pojednává, že zpracovávané osobní 

údaje musí být použity pouze k účelu, za kterým byly pořízeny. Ke kontrole a právnímu 

dohledu nad tímto zákonem je zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ), 

který je ústředním správním úřadem v oblasti ochrany osobních údajů. [43] 

2.2.6 Zákon o policii České republiky 

Provozování kamerových systému pro účely policie České republiky se řídí také 

zákonem č. 273/2008 Sb., zákonem o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

a změn. V zákoně je uvedeno, že policie může, je-li to pro plnění jejich úkolů nezbytně nutné, 

pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místě veřejně 

přístupném nebo jiné záznamy o průběhu úkonu. Je-li pro pořizování těchto záznamů zřízen 

automatický systém, je policie povinna o tomto vhodným způsobem informovat veřejnost. 

Vhodný způsob však v tomto případě není definován a obecně bývají použita sdělení 

na cedulkách, kde tento systém operuje.  

V dalším paragrafu je také uvedeno, že policie je oprávněna zpracovávat osobní údaje 

a to na základě zákonů a v rozsahu nezbytně nutném pro plnění úkonů policie. Je zde také 

dána povinnost takové údaje zabezpečit před neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, 

zneužitím a jiným neoprávněným jednáním a zpracováváním.[45, 12] 

2.2.7 Zákon o obecní policii 

Další zákon upravující používání kamerových systémů veřejnou správou je zákon 

č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a změn (dále jen ZoOP). 

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce za účelem 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Využívání 

kamerových systémů tedy vychází ze základních úkolů obecní policie na úseku ochrany 

bezpečnosti a veřejného pořádku.  
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V § 24b jsou začleněny obdobné pravomoce při získávání zvukových a obrazových 

záznamů jako tomu je v zákoně o policii České republiky, které jsou popsány výše. Jedná 

se tedy o pořizování těchto záznamů na místech veřejně přístupných v mezích zákona. [46] 

2.3 Právní podmínky pro provoz kamerových systémů se záznamem 

Kamerové systémy se záznamem se musí řídit určitými pravidly, které definují výše 

uvedené právní předpisy. Rozdílné postavení je z hlediska správců těchto zařízení. Tedy jestli 

kamerový systém provozuje soukromý subjekt nebo je spravován jedním ze dvou institucí 

veřejné správy. Tedy obecní a státní policií. V následujícím textu si uvedeme doporučení 

a povinnosti týkající se instalace a provozu kamerového systému, aby neodporoval uvedeným 

zákonům.  

Provozovatel kamerových systémů muže osobní údaje zpracovávat jen v případech, 

které jsou popsány v zákonech, a jimiž jsou: 

 Je-li osobní údaj podstatným a důležitým pro plnění úkolů uložených zákonem 

např. využití záznamu obecní policií nebo policií České republiky a to jen v mezích 

příslušných zákonů. 

 Je-li dán řádný souhlas dotčeného subjektu se zpracováním osobních údajů. 

 Je-li využito ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ, ve kterém je stanoveno, 

že souhlas není nutný, je-li to nezbytné pro ochranu práv a chráněných zájmů 

správce, příjemce nebo dotčené osoby a toto zpracování nesmí být v rozporu 

s právem na ochranu osobního a soukromého života. [12] 

V těchto případech je možné osobní údaje zpracovávat. Nelze s nimi samozřejmě 

nakládat podle vlastní úvahy, ale nakládání s nimi a základní povinnosti správce pro provoz 

jsou opět dány zákony. Základní povinnosti správců kamerových systémů se záznamem jsou: 

 Stanovení účelu zpracování osobních údajů – správce by měl tedy předem vědět 

proč má ke zpracování osobních údajů dojít. Je tedy nutné, aby každý provozovatel 

kamerových systémů se zpracováním osobních údajů stanovil účel, za kterým 

se osobní údaje budou zpracovávat a poskytovat. 

 Stanovení délky archivace dat – je zde dána povinnost stanovit přiměřenou délku 

uchovávání dat. Přiměřenou se rozumí vhodnou pro naplnění účelu provozovaného 

systému. Doba by měla být řádně odůvodněna a dodržována a po uplynutí této doby 

data vymazána. 
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 Informační povinnost – povinnost informovat dotčené osoby o kamerovém 

dohledu nad určeným místem. Osoby, jež se v místech, které jsou pod dohledem 

kamerových systémů, mohou vyskytovat, musí být o možném pozorování 

informovány. Je tedy na samotném subjektu, jak a zda své osobní informace 

poskytne a vstoupí do takového prostoru, a jak se v něm bude chovat. 

 Povinnost chránit data – rozumí se jí kvalitně a řádně zajistit ochranu snímacích 

zařízení, datových nosičů a přenosových cest před neoprávněným zpracováním, 

změnou, zničením, ztrátou nebo přístupem k osobním údajům. Ale také ochranu 

před zneužitím z hlediska pracovníků, kteří mají k těmto datům přístup. Tedy 

komplexně vyhodnotit rizika a provést opatření na jejich zmírnění a to zejména 

rizika spojená s personální a technickou bezpečností. 

 Garance práv subjektu údajů – jsou garantována práva pro subjekt údajů a to 

zejména právo na přístup ke zpracovávaným údajům a právo podat námitku 

pro neoprávněné zpracování. 

 Nutnost registrace u ÚOOÚ – každý, kdo zpracovává osobní údaje je povinen to 

nahlásit ÚOOÚ a registrovat takové zařízení s informováním o účelu, době 

archivace dat apod. Tato registrace se dle zákonů o policii České republiky a obecní 

policii netýká těchto subjektů. [12] 

Důležitým dokumentem pro naše potřeby je stanovisko č. 9/2012 vydané ÚOOÚ 

v březnu 2012 s názvem: K možnosti obcí provozovat kamerový systém se záznamem 

na veřejných prostranstvích, které je uvedené v Příloze 1. Zde je jasně v závěru vysvětleno 

stanovisko k používání kamerových systémů se záznamem obcemi, které je v rozporu 

s právem na ochranu před neoprávněným shromažďováním osobních údajů dle článku 10 

odst. 3 Listiny základních práv a svobod. V závěru stanoviska je jasně odůvodněno, 

že jakékoliv zpracování osobních údajů (obrazových záznamů) z veřejně přístupných míst, 

prováděné subjektem, který k tomu není ze zákona zmocněn, je bráno jako zásah 

do soukromého a osobního života subjektů zde žijících, a to i za účelem zajišťování 

bezpečnosti občanů a předcházení pouliční kriminality. [30] 

Dalším stanoviskem je odpověď ÚOOÚ na mnou zaslaný dotaz ze dne 6. března 

2013. Kde jsem podrobněji rozebral možný návrh kamerového systému a požádal ÚOOÚ 

o jeho stanovisko z pohledu kolize mého návrhu se zákony. V návrhu jsem definoval instalaci 

bezpečnostních kamer pro monitorování příjezdových cest do obce Plesná. Dále 

shromažďování údajů z kamerového systému bez neustálého sledování výstupu z jednotlivých 
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kamer. Archivace záznamu po dobu 10 dnů na diskovém médiu s automatickou smyčkou. 

Zajištění přístupu k tomuto disku pouze pověřeným osobám a jeho umístění na obecním úřadu 

obce Plesná. Dále vydávání a přehrávání osobních údajů z pořízeného záznamu pouze 

na žádost Policie ČR nebo městské policie. V odpovědi na mnou definovaný problém byly 

shrnuty zákony týkající se tohoto problému a odpověď, že je možné takto systém používat 

Policií ČR nebo obecní policií, za předpokladu neúčinnosti jiných opatření. A zda obec 

považuje za nezbytné chránit zájmy svých občanů, s potvrzením účelnosti vynakládání 

obecních prostředků pro pořízení záznamu veřejných prostranství. Místo, kde je situováno 

záznamové zařízení nebo přístup do něj není rozhodné. Důležitým ovšem zůstává naplnit 

povinnosti ze zákonných ustanovení, např. určit kompetence v souvislosti s nahlížením 

do záznamu, přístupová práva, evidence přístupů apod. Toto stanovisko ÚOOÚ přikládám 

v Příloze č. 2. 

Kamerový systém musí být navrhován velmi citlivě a nesmí nadměrně zasahovat 

do práv a svobod občanů. Na místech veřejně nepřístupných mohou být instalovány 

pro vlastní potřebu a to jen se souhlasem subjektu údajů nebo s využitím ustanovení § 5 odst. 

2 písm. e) ZOOÚ. A jsou-li používány na místech veřejně přístupných, nesmí zasahovat a být 

instalovány do takových míst, které jsou určeny výlučně k soukromým účelům (veřejné 

záchody, převlékárny v akvaparcích apod.). Je tedy na snaze, aby kamerové systémy byly 

instalovány až jako poslední instance. Měla by se tedy první zvážit instalace mechanických 

a elektronických zabezpečovacích systémů, které nejsou v konfrontaci se zákony na ochranu 

osobního a soukromého života. Poté analyzovat a vyhodnotit využitelnost těchto 

alternativních systémů a až následně rozhodovat o instalování kamerových systémů se 

zpracováním osobních údajů. [14] 

2.4 Technické normy a doporučení související s kamerovými systémy 

Pro správný a bezpečný postup při výběru komponent pro kamerové systémy a jejich 

následnou instalaci jsou zpracovány některé obecně akceptovatelné normy a označení 

výrobků. Norma je důležitým doplňkem pro většinu technických odvětví a také pro certifikaci 

výrobku. Odpovídá-li výrobek normě je to určitá záruka minimální kvality a funkčnosti. 

Normy však nejsou závazným předpisem, ale obsahují důležité požadavky na použité 

materiály, postupy při zpracování a samotné výrobky. 

Rychlý technologický postup v oblasti kamerových systému se projevil také 

do technologických norem zaštiťující tuto oblast. Součastná situace je spojena s přechodem 
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z analogových systémů na systémy digitální. Firmy se snaží vybudovat co nejlepší postavení 

na trhu a tak investují nemalé finance do vývoje. Postupně se toto financování přeměnilo 

na iniciativu o standardizaci jednotlivých komponent a tím se dosáhlo rovného postavení 

na trhu. Vznikly sdružení, které mají za cíl sdružovat systémy jednotlivých výrobců a tím 

zabezpečit jejich vzájemnou spolupráci (interoperabilitu). Nejznámějšími sdružení jsou 

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) a PSIA (Physical Security Interoperability 

Alliance). Rozdíl mezi těmito sdruženími je v používaných aplikačních technologiích. 

Na základě tlaku uvedených sdružení a ve spolupráci s organizací CENELEC (European 

Comittee for Electrotechnical Standardization) probíhají práce na upravení a revizi 

součastných norem používaných v kamerových systémech. Základní změna je ta, že se IP 

(Internet Protocol) technologie stane plnohodnotnou a nebude brána jen jako doplňková. Tyto 

revize již proběhly i v normě ČSN EN 50 132, kterou si představíme níže. [32] 

2.4.1 Označení výrobku o shodě směrnic 

Česká republika, jakožto jeden z členských států Evropské unie, může bez dalších 

opatření užívat výrobky označené CE. Výrobek takto označený znamená, že prošel 

posouzením o shodě a může být volně uváděn na trh. Není teda nutné takto označené výrobky 

dále testovat a je zde zaručeno, že tento výrobek splňuje požadavky Společenství dané jeho 

výrobci. Jde o prohlášení odpovědné osoby, že požadavek vyhovuje všem příslušným 

předpisům o shodě a byl proveden náležitý postup posouzení shody. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Aplikační směrnice ČAP P132-7 

Tato směrnice je vydána českou asociací pojišťoven, 

jako doporučení pro technické požadavky na projektování, 

montáž a servis zabezpečovacích systémů – CCTV sledovacích 

Obrázek 1 - Šablona pro označování 

výrobku dle CE [26] 

http://www.silexsrl.com/Macchine italiano.html
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systémů. Je zde popsáno použití CCTV při snižování trestné činnosti a srovnáváno použití 

CCTV s jinými formami zabezpečení. [1] 

2.4.3 Technické požadavky z elektrotechnického hlediska 

Jako podstatnými technickými požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a změn, jsou uvedeny požadavky 

pro zařízení nízkého napětí. Pro tyto výrobky je nutné dodržet hlavní zásady bezpečnosti 

pro elektrická zařízení. Zajistit posouzení shody před uvedením výrobku na trh a zajistit 

pro tento účel potřebné dokumentace. Pro posouzení shody je možno použit harmonizovaných 

norem, jestliže nebudou použity je nutno dokumentaci doplnit o popis technického řešení 

s ohledem na splnění požadavků nařízení vlády. 

Zde jde zejména o nařízení vlády č. 251/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a změn, kterým se mění nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanovují technické 

požadavky na elektrické zařízení nízkého napětí a nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se 

novelizují technické požadavky z hlediska elektromagnetické kompatibility.  

Dále se jedná o normy, jež využijeme při rozvodech sdělovacích zařízení např. ČSN 

34 2300 (Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích zařízení) a o další právní předpisy, týkající 

se bezdrátového přenosu videosignálu. Jedná se o zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů a změn, kde se nařízeními vlády stanovují požadavky na rádiová 

a telekomunikační koncová zařízení. [15] 

2.4.4 Norma ČSN EN 50132 

Takto je označován soubor harmonizovaných norem ČSN EN 50132 – Poplachové 

systémy – CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích. Je rozdělena 

do sedmi částí. Důležité technické normy jsou např.: 

 ČSN EN 50132 - 1 – Poplachové systémy – CCTV dohledové systémy 

pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky – Tato 

norma upravuje systémy CCTV užívané pro sledování veřejných a soukromých 

prostor. Jsou zde nově definovány čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy pro vliv 

prostředí. Norma je určena zejména pro výrobce, konzultanty, uživatele, montážní 

firmy. Jejím obsahem není specifikace typu technologie nebo požadavky na kvalitu 

obrazu pro konkrétní účely sledování. 

 ČSN EN 50132-5 - Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Přenos videosignálu – V této části norma 
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upravuje základní specifikaci technických parametrů přenosových systémů 

v CCTV. Dle této normy můžeme zařazovat přenosová zařízení do čtyř tříd 

klimatické odolnosti. Stanovuje také metody pro ověřování této normy, a proto je 

určena především výrobcům zařízení pro přenos videosignálu a zkušebnám. Tato 

norma je v současné době revidována, kvůli nedostatečnému řešení IP přenosu. 

 ČSN EN 50132-5-1 - Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy 

pro  použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-1: Video přenosy - obecné 

provozní požadavky – Tato norma již určuje obecné požadavky pro přenos 

videosignálu, týkající se výkonu, zabezpečení a shody se základním IP spojením. 

 ČSN EN 50132-5-2 - Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy 

pro  použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-2: IP video přenosové 

protokoly – Na vývoji této normy se značnou měrou podíleli zmiňované 

organizace ONVIF a PSIA. Má čtyři části; v první popisuje protokoly a jejich 

význam při přenosu a následující dvě části jednotlivé protokoly využívané těmito 

sdruženími. Čtvrtá část je vyhrazena pro případné doplnění. 

 ČSN EN 50132-7 - Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci – Tato norma je při 

navrhování CCTV systémů v součastné době nejvýznamnější. Obsahuje základní 

funkční a systémové požadavky, ze kterých poté vycházejí kritéria k jednotlivým 

modelovým objektům. Cílem je pomoc projektantům při navrhování systému 

a výběru vhodných komponent. [7] 

Nutno říci, že při provádění návrhu kamerových systémů se často spoléhá na osobní 

odhad a zkušenost a dodržování norem je spíše vzácností. Dodržování uvedených norem je 

jednoznačně cestou k určitému standardu v návrzích CCTV systémů. [26, 23] 

3 Využití kamerových systémů 

Kamerové systémy se v poslední době využívají v mnoha odvětvích. Základním 

úkolem takovýchto systémů je monitorování vybraných lokalit, přičemž jsou pořizované 

záběry přenášeny na záznamové nebo zobrazovací zařízení a mohou být dále sledovány, 

hodnoceny a uchovávány. Těchto systému lze využívat jak v soukromé sféře, tak i na úrovni 

veřejné správy. Mezi nejdůležitější využití kamerových systému patří:  
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 ochrana osob, 

 ochrana majetku, 

 ochrana veřejných zájmů, 

 prevence, odhalování a potírání trestné činnosti, 

 získávání důkazního materiálu (video nahrávka), 

 jiné zájmy. 

3.1 Využití ve veřejné správě 

Ve veřejné správě se kamerové systémy objevují teprve nedlouho. Nejprve střežily 

spolu s elektrickými zabezpečovacími systémy státem chráněné oblasti např. objekty kritické 

infrastruktury. Mohli to být armádní sklady, chemické laboratoře, jaderné elektrárny apod. 

Všude tam, kde bylo na snaze omezit na nejmenší možnou míru výskyt nepovolaných osob, 

byly tyto systémy instalovány. Nyní jsou využívány i ostatními územními celky jako jsou 

kraje, obce apod. Důležitým pro takové použití je odpovědný provozovatel, kterým může být 

např. obecní policie a Policie ČR. [37] 

3.1.1 Zřizování kamerových systémů obecní policií 

Takto zřizované kamerové systémy mají primární úkol ve zvýšení bezpečnosti v obci 

a problémových lokalitách v ní. Jde hlavně o bezpečnost obyvatel, ochrana obecního 

i soukromého majetku a prevence kriminality. 

Nad rámec těchto hlavních úkolů můžou tyto systémy sloužit i jako důležité signály 

pro mnohé jiné zásahy a důležité akce k udržení bezpečnosti a pořádku v obci. 

Dle jednotlivých obcí, typu a umístění kamerových systémů je možné následující využití: 

 Nefungující dopravní signalizace – operátoři kamerových systémů 

při zaregistrování nefungující světelné signalizace jsou schopni zajistit nápravu 

a kontaktovat technické služby. 

 Pořízení záznamu o přestupku – je možné pořídit záznam o přestupku např. 

špatné parkování a dohledání pachatele pomocí poznávací značky automobilu je 

poté snadné. Může jít ale i o přestupky proti občanskému soužití, u kterých může 

následně adekvátně zasáhnout. 
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 Reakce na dopravní nehodu – při zjištění dopravní nehody může obsluha 

okamžitě reagovat na nastalou situaci a po vyhodnocení závažnosti informovat 

složky integrovaného záchranného systému nebo řešit dopravní situaci. 

 Monitoring hlídek v terénu – možnost kontrolovat zásahy hlídek a komunikovat 

s nimi v závažných situacích. Díky záznamu zákroku je možné vyvrátit či potvrdit 

případná tvrzení při trestních stíháních strážníků a pachatelů. 

 Nález podezřelých předmětů – školený operátor je schopen najít a rozpoznat 

potencionální nebezpečný předmět, není-li kamuflován. Následně ne něj reagovat 

přivoláním speciálních jednotek. Může také sledovat okolí objektu a informovat 

o nebezpečnosti do příjezdu hlídky. 

 Převážení cenností – díky kamerovým systémům je možné monitorovat cestu 

důležitých nebo cenných předmětů a finančních hotovostí. A to jak pomocí 

stacionárních kamerových systémů, tak pomocí mobilních systémů. 

 Zabezpečení ohlášených akcí – akce, při nichž se shlukuje větší množství lidí je 

možné kamerovými systémy monitorovat a případně dohledávat výtržníky nebo 

organizátory nebezpečných akcí. 

3.1.2 Zřizování kamerových systémů Policií České republiky 

Kamerové systémy, které zaštiťuje Policie České republiky (dále jen PČR) jsou 

používány v obdobných případech jako u obecní policie. Avšak PČR má ještě další kamerové 

systémy, které již nespadají pod správu obecních policií. Jsou to například kamerové systémy 

na dálnicích, na důležitých objektech pro Českou republiku a další kamerové systémy 

nespadající do katastrálních územních celků spravovaných obecní policií.  

PČR nevyužívá kamerové systémy jako celek, ale jako jednotlivé útvary. Jako důkazní 

materiál můžou záznamy z kamerových systémů využívat většina útvarů PČR. Nejvíce jsou 

využívány kriminální a dopravní policií a to v následujících situacích: 

 Typování a profilace pachatelů – je možné identifikovat hledanou osobu 

nebo pachatele z kamerového záznamu a poté jej použít jako důkazní materiál 

nebo zahájit opatření na jeho dopadení. 

 Hledání kradených věcí a automobilů – určité věci můžou být jednoznačně 

rozeznatelné i z kamerových záznamů. Zde se jedná hlavně o automobily a jejich 

státní poznávací značky. Při průjezdu vozidla je pomocí software zaznamenána 

registrační značka vozidla a poté porovnána s centrální databází kradených vozidel. 
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 Dopravní nehody mimo obce – dění na dálnicích je také monitorováno 

kamerovými systémy a je možné zde rozpoznat určité přestupky nebo zaznamenat 

dopravní nehody. 

 Bezpečný průjezd – dle monitorování dopravní situace je možné kolonu např. 

vládních činitelů nasměrovat nejbezpečnější a nejrychlejší cestou. Také je možné 

dle vyhodnocené situace ovládat světelnou signalizaci a zajistit hladký průjezd 

kolon. 

Další použití kamerových systémů můžeme zaznamenat u krizových štábů, kdy 

v případě mimořádné situace jsou členové krizového štábu oprávněni využívat kamerových 

systémů pro podporu a zvládnutí stávající situace. [16] 

3.2 Využití pro soukromé účely 

S postupem času začaly být kamerové systémy mnohem dostupnější, jak finančně, tak 

množstvím firem, které se tímto odvětvím zabývají. Proto se také ve velké míře již používají 

v soukromém sektoru. Toto využití může být jak pro zabezpečení osobního majetku 

a pro svou ochranu, tak jsou často tyto systémy využívány pro zefektivnění produktivity 

práce. Dostupnost kamerových systémů, přenosových cest a jednoduchost instalace je 

pro mnohé důvodem k využití právě těchto systémů a to v kombinaci s ostatními 

mechanickými či elektrickými zabezpečovacími systémy. Navíc výhodou CCTV systémů je 

jejich kompaktnost a to že můžou střežit téměř jakékoliv prostranství a pomocí nových 

technologií přenášet tyto záznamy na odlehlé pracoviště nebo monitorovací centra. Využití 

kamerových systémů může být teda např. následující: 

 Prostorová ochrana areálu – provoz kamer uvnitř areálu sleduje nakládání 

s materiálem, pohyb osob, dodržování pravidel společnosti a slouží i jako 

preventivní zařízení proti napadení při sledování okolí areálu. 

 Kamerově sledovaná parkoviště – jedním z mála způsobů jak uhlídat rozsáhlejší 

venkovní parkoviště je instalace kamerových systémů. Je velmi obtížné, aby 

obchůzková služba uhlídala rozlehlejší prostor, a tak instalace kamerových systémů 

umožňuje sledovat obrovské prostory z jednoho místa a tím lépe zasáhnout při 

případném poškozování. 

 Kontroly vstupu a výstupu – jedná se o vjezdy či výjezdy vozidel, tak vstupy 

a výstupy osob, které v kombinaci s režimovými opatřeními a docházkovými 
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systémy umožňují velmi dobře sledovat aktiva a osoby, které do areálu vstupují 

a poté z něj vystupují.  

 Ochrana skladovacích a výrobních prostor – opět je díky kamerovým systémům 

velmi jednoduché sledovat prostory s uskladněným materiálem, jeho výdej 

a příjem, ale i samotné výrobní procesy a pohyb materiálu a bezpečnost osob 

v nich. 

 Zvýšení produktivity – jedná se o samostatný druh nasazování kamerových 

systémů, který se částečně odlišuje od primárního zřizování těchto systému, tedy 

bezpečnosti osob a ochrany majetku. Zaměstnavatelé často tímto způsobem 

kontrolují své zaměstnance, zda si plní své úkoly a povinnosti pečlivě a zda se 

v pracovní době nevěnují koníčkům, zájmům a ostatním mimopracovním aktivitám. 

Z psychologického hlediska se každý člověk v přítomnosti nadřízeného chová jinak 

než bez jeho přítomnosti. Člověk se snaží plnit pouze pracovní úkoly a to co 

nejlépe, aby neudělal chybu, a z toho vzniká tlak na osobu a jistá nervozita. Pro 

zaměstnavatele je však velmi obtížné splnit zákonné podmínky pro zřízení CCTV 

pro tyto účely. U zaměstnanců jsou taky velmi neoblíbené a často jsou na ně 

podávány stížnosti. Avšak při striktním dodržení zákonných podmínek a dobrém 

zacházení se systémy, jde o velmi účinný způsob ke zvyšování produktivity práce 

a tím dosažení lepších ekonomických výsledků. 

3.3 Městské kamerové dohlížecí systémy 

Městské kamerové dohlížecí systémy (dále jen MKDS) jsou zřizovány a provozovány 

obcemi nebo městy respektive jimi zřizovanou obecní a městskou policií. Hlavním úkolem 

MKDS je střežení vybraných veřejných prostranstvích a předcházení nebo snížení trestné 

činnosti v těchto částech. Nejpodstatnějšími místy, kde jsou kamery MKDS instalovány, jsou 

místa s velkou kumulací občanů a návštěvníků měst. Zde je největší pravděpodobnost, 

že kamerový systém zachytí nějaký druh trestné činnosti. Jedná se hlavně o městská centra, 

kde jsou frekventované ulice, křižovatky, tržiště, náměstí, nákupní centra, sídliště, parky, 

peněžní ústavy, dětská hřiště, vlaková a autobusová nádraží, noční kluby, zájmové objekty 

města – školy, úřady, fotbalové stadiony, vytipovaná místa s pohybem nebezpečných osob, 

okrajové části města a mnohá další.  

Kamerové systémy používané městy slouží tedy k dohledu nad místními záležitostmi 

veřejného pořádku a k předcházení trestné a přestupkové činnosti. Výsledkem využívání 
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MKDS je snížení kriminality v určité lokalitě. To ovšem jen za předpokladu, že MKDS se 

stane součástí celkové strategie prevence kriminality v dotčené lokalitě. Při takto fungujícím 

MKDS policejní práce zvyšuje svoji efektivitu a tím vzrůstá důvěra občanů v policii. Tím se 

také zvyšuje pocit bezpečí u občanů. Dalším důležitým efektem je psychologický odstrašující 

efekt. Je jasné, že potencionální pachatelé trestných činů dají přednost páchání svých 

protizákonných aktivit na místech, kde kamery nejsou instalovány. Tím se ukazuje 

preventivní účinek MKDS. Nejen, že pachatelé si dvakrát rozmyslí svůj útok v místech 

střežených kamerovými systémy, ale i ostatní jednání lidí je pozitivně stimulováno 

přítomností kamer. [15] 

Nejnovější trend v MKDS je vytváření komplexních metropolitních kamerových 

dohlížecích systémů. Tyto systémy jsou využívány všemi složkami integrovaného 

záchranného sboru (dále jen IZS). Celý systém bývá veden městskými rozvody např. 

optickými vláknami a na základě schválených přístupů je možné, aby se na něj jednotlivé 

složky IZS napojily. Je tedy budován za jedny finance a slouží pro širokou škálu uplatnění, 

ať už policii, úřadu města, hasičskému záchrannému sboru či záchranné službě.  

Dalším využitím MKDS může být zapojení do městského geografického informačního 

systému (dále jen GIS). Tento systém je založen na prolínání grafických a negrafických 

informacích, které jsou přesně integrovány do mapy určité lokality (města, obce apod.). GIS 

se stává výborným pomocníkem při práci obou policií. Je schopen lokalizace jednotlivých 

hlídek, vyhodnocování trestné a přestupkové činnosti, hodnocení problémových lokalit, 

sledování průjezdnosti dopravních uzlů apod. K podpoře GIS slouží právě i kamery 

instalované na potřebných místech a nadstavbou těchto technických výstupů může být 

integrovaný bezpečnostní systém města, který bude tyto podsystémy provozovat.  

3.3.1 Kamerový a dohlížecí systém města Ostrava 

Městská policie Ostrava využívá kamerový systém již od roku 1996, kdy byly 

uvedeny do provozu první dvě kamerová stanoviště. V současné době má k dispozici městská 

policie Ostrava obraz z cca 96 kamer instalovaných ve vybraných rizikových místech po celé 

Ostravě. V roce 2009 se kamerový systém integroval spolu s Městským dopravním 

kamerovým systémem do jednoho uživatelského prostředí značky Omnicast. Tato aplikace je 

špičkou v záznamu a distribuci digitálního videa. Jedná se o plně digitalizované řešení 

kamerových systémů, které se zakládá na hardwarových architekturách, standardních 

operačních systémech a protokolech TCP/IP. Obraz ze všech kamer je tedy možné sledovat 
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téměř z jakéhokoliv místa s připojením k internetu a znalostí uživatelských hesel oprávněných 

osob k využívání aplikace Omnicast.  

Pro přenos videosignálu jsou u většiny kamer stále ještě používány analogové 

mikrovlnné spoje a ostatní kamery jsou připojeny na optickém nebo metalickém kabelu. 

Tento kompletní kamerový systém je sledován na 7 lokálních pracovištích a na centrálním 

vyhodnocovacím pracovišti Integrovaného bezpečnostního centra. Tento systém je tedy 

komplexní a využívají jej všechny složky integrovaného záchranného systému. [25] 

3.3.2 Projekt městského kamerového dohlížecího systému 

Před vytvořením samotného projektu MKDS se posuzuje, zda je toto bezpečnostní 

opatření vhodné a jakým způsobem je v obci využitelné. Identifikují se možné problémy 

a jejich řešení. V těchto případech PČR nebo obecní policie vytváří podrobné analýzy 

hodnotových a bezpečnostních rizik a vyhodnocení účinnosti veškerých provedených opatření 

přijatých za účelem zajištění veřejného pořádku, prevence kriminality, ochrany osob 

a majetku apod. Bezpečnostní analýza má za úkol poukázat na bezpečnostní problémy obce, 

vytipovat možné předměty a cíle útoku pachatelů, napovídá kdo je potenciálním pachatelem 

a kdo možnou obětí atd. Hodnotová analýza poté osvětluje míru pravděpodobnosti vzniku 

škod na majetku nebo na zdraví a uvádí na jakou míru je možné pravděpodobnost vzniku 

takovýchto škod snížit.  

Z těchto analýz by mělo být jasné, jaké problémy určenou lokalitu tíží, kterými 

prostředky je možné tyto problémy minimalizovat, jaká bude jejich účinnost a co je možné 

očekávat od spojení těchto systémů s MKDS. Těmito prostředky mohou bývat např. zvýšený 

dohled policejních hlídek v ulicích, ale mohou to být také operativní prostředky kriminální 

policie apod. Souhrnně jsou tyto prostředky nazývány prostředky pro zvýšení prevence proti 

kriminalitě, kde patří i osvětová činnost prezentovaná samotnou policií nebo médiemi.  

K získání odpovědi na otázku, zda MKDS je tím pravým prostředkem, který pomůže 

snížit kriminalitu a zvýšit bezpečí v ulicích určených lokalit, je nutné učinit několik 

důležitých kroků. Tyto níže popsané kroky slouží jako návod pro posouzení vhodnosti 

a využitelnosti MKDS: 

 Vytvoření týmu – prvním krokem je vytvoření týmu, který bude složen z účastníků 

ze všech zainteresovaných stran. Tím, že MKDS je určen pro řešení problémů více 

zájmových skupin v určeném místě, je nutné, aby tento tým byl sestaven 

s kompetentních zástupců, kteří přináší různé úhly pohledu na analyzované 

problémy. V týmu by měli být zástupci samospráv krajů, měst a obcí, příslušníci 
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PČR a obecní policie, zástupci stavebního úřadu, zástupci organizací podílejících se 

na prevenci kriminality, vlastníci firem sídlících v dotčené lokalitě, pojišťovací 

společnosti a zástupci soukromých bezpečnostních služeb.[15] 

 Identifikace možných problémů – tímto krokem se definují a identifikují veškeré 

problémy, které se vztahují k bezpečnosti a prevenci kriminality v daném městě 

či obci. Tyto problémy je možné vyhledávat za pomocí statistik PČR nebo agendy 

správního řízení města. Nejčastějšími problémy jsou: vykrádání a krádeže 

motorových vozidel, vloupání do nejrůznějších objektů, vandalismus, opilství, 

krádeže a loupežná přepadení, násilné útoky apod.  

 Identifikace možných řešení – tímto krokem je myšlena diskuze, v které se 

navrhují různé způsoby řešení identifikovaných problémů. Výstupem z této 

identifikace by mělo být taktéž vymezení účelu a cíle, ke kterému bude MKDS 

využíván. V případě, že nebude na základě analýz a provedených výzkumů 

k zjištění bezpečnostní situace v dané lokalitě jasně definován tento cíl, může nastat 

situace, kdy budou kamerové systémy instalovány v lokalitách a podmínkách, 

ve kterých může být jejich účinnost značně snížena. Jako možné řešení může být 

např.: zlepšení pouličního osvětlení, soukromé bezpečnostní služby, zlepšení 

přirozeného dozoru, vyhláška zakazující požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích atd. [15, 16, 10]  

 Výběr nejlepšího řešení – v tomto kroku je důležité zvážit všechna pro a proti 

a posoudit jestli je MKDS to nejlepší řešení uvedených problémů. Jestli je odpověď 

ano, je důležité projekt vhodně načasovat. 

MKDS sám o sobě zločinu zabránit nemůže, protože není neprolomitelnou bariérou 

a ani strážníkem nebo policistou, který má možnost zasáhnout. Je tedy důležité vždy zvážit, 

zda je MKDS nejlepším řešením definovaných problémů, jakým způsobem může pomoci 

při řešení problémů a zda MKDS sám o sobě nebude působit problémy. 

4 Prevence kriminality v České republice 

Česká republika (dále jen ČR) je právním státem, který má za úkol chránit občany 

před neoprávněnými a protiprávními zásahy do jejich práv. Toto je uloženo v článku 1 

ústavního zákona a za zajištění bezpečnosti státu je odpovědná vláda ČR. Ta také pro tyto 
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účely vypracovává Bezpečnostní strategii státu. Na zajišťování bezpečnosti státu se nepodílí 

jen stát samotný, ale také jeho státní orgány, orgány nižších samosprávných celků a také 

samotné právnické a fyzické osoby. V ČR se k zajištění bezpečnosti využívá uplatnění 

právních předpisů a soudní moci. Jako dalším důležitým nástrojem pro ochranu občanské 

společnosti je využívána Policie ČR a ostatní bezpečnostní složky, které působí svými 

preventivními a represivními zásahy. 

Důležitým prvkem při zajišťování těchto úkolů je systém prevence kriminality. 

Prevencí kriminality jsou všechna opatření využívaná ke snižování rizikovosti výskytu 

trestných činů, jejich nežádoucích důsledků a možného strachu z kriminality pro společnost 

či jednotlivce.  

K tomuto účelu je v ČR vytvořen preventivní systém České republiky. Tento systém 

spadající pod Ministerstvo vnitra ČR, je tvořen následujícími pilíři: 

 Resortní programy prevence kriminality – tyto programy vycházejí z působnosti 

jednotlivých ministerstev. Ovlivňují tvorbu dotčených právních předpisů a zaměřují 

se hlavně na situační prevenci. 

 Programy nevládních a charitativních organizací – tyto programy podporují 

prevenci kriminality a jsou dotovány z rezortních a městských dotačních zdrojů. 

 Aktivity Policie České republiky – jsou jimi analytické a preventivní programy 

PČR, které se podílejí na přípravě preventivních programů měst. 

 Aktivity podnikatelských subjektů – mají za úkol podněcování občanů 

k využívání technických prostředků k zabezpečování majetku. Subjekty jsou 

nejčastěji pojišťovny, firmy se zabezpečovací technikou, soukromé bezpečnostní 

služby apod. 

 Preventivní programy samosprávných orgánů měst – programy jednotlivých 

samosprávných orgánů pro podporu prevence kriminality. [16] 

Úkoly státu v prevenci kriminality jsou tedy omezené. Těžiště odpovědnosti 

za vytvoření a realizování preventivních programů nesou místní samosprávné orgány. 

4.1 Rozdělení prevence kriminality 

Systémy prevence kriminality jsou tedy v ČR organizovány do tří úrovní. Nevyšší 

úroveň je meziresortní úroveň. Těžištěm meziresortní spolupráce je ve vytváření preventivní 

politiky vlády ve vztahu k tradiční (obecné) kriminalitě a koordinace preventivních činností 

jednotlivých resortů zastoupených v Republikovém výboru pro prevenci 

http://www.mvcr.cz/clanek/rvppk-republikovy-vybor-pro-prevenci-kriminality.aspx
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kriminality a podněcování aktivit nových. Situační prevenci kriminality se věnuje Poradní 

sbor pro situační prevenci kriminality. 

Na resortní úrovni programy prevence kriminality vycházejí z působnosti 

jednotlivých ministerstev, doplňují jejich běžné činnosti o nové prvky a přístupy, které 

ovlivňují tvorbu příslušných právních předpisů. 

Na místní úrovni jsou zapojovány orgány veřejné správy, police, nevládní organizace 

a další instituce působící v jednotlivých obcích. Podstata systému prevence kriminality 

na místní úrovni je optimální rozložení působnosti v jednotlivých oblastech prevence 

s ohledem na místní situaci, potřeby a možnosti. 

Strukturu prevence kriminality můžeme dělit podle jednotlivých objektů prevence 

kriminality. Jsou jimi samotní potencionální či skuteční pachatelé trestné činnosti, jejich 

potencionální či skutečné oběti a také kriminogenní aspekty jako jsou např. sociální prostředí, 

příčiny a podmínky kriminality. Struktura je poté dělena následovně: [31] 

 Sociální prevence – snahou této prevence je vytvoření pozitivních podmínek 

pro žití obyvatel. Je kladen důraz na sociálně patologické jevy, jako jsou opilství, 

vandalismus, kriminalita, toxikománie, domácí násilí apod. Cílem je zlepšení 

procesu socializace a sociální integrace jedince a snaha omezit nežádoucí 

společenské, kulturní a ekonomické jevy vedoucí k páchání protiprávního jednání. 

Zde se jedná o projekty, které zřizují kluby mládeže, centra pro volný čas, 

nízkoprahová zařízení, azylové domy, sportovní hřiště apod. 

 Situační prevence – je založena na zkušenosti, že určité druhy kriminality jsou 

opakovaně páchány na určitých místech, v určitou dobu a za určitých okolností. 

Tento druh prevence je zaměřen na minimalizaci kriminogenních podmínek 

prostřednictvím režimové a technické ochrany a fyzické ostrahy. Hlavním odvětvím 

kriminality, na kterou tato prevence působí je majetková trestná činnost. 

Za předpokladu adekvátní volby opatření, založené na analyzování stávajícího 

stavu, personálních prostředků a finančních zdrojů je tato prevence velmi účinná. 

 Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů – je založena 

na konceptech bezpečného chování a psychické připravenosti ohrožených osob. 

Jedná se o psychologické, zdravotní a právní poradenství, trénink obranných 

strategií a prezentace technické ochrany před trestnou činností. Informuje tedy 

o chování a obraně před trestnou činností a radí s chováním při a po trestné 

činnosti. [31] 

http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-poradni-sbor-pro-situacni-prevenci-kriminality.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-poradni-sbor-pro-situacni-prevenci-kriminality.aspx
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Dalším možným dělením systému prevence kriminality v ČR je podle úrovně 

preventivních aktivit. Toto rozdělení je podle rozsahu činností na primární, sekundární 

a terciární prevenci. 

 Primární prevence – zde jsou zahrnuty především vzdělávací, výchovné, 

volnočasové a osvětové aktivity působící na nejširší veřejnost. Soustřeďuje se 

na základní příčiny trestné činnosti a ovlivňuje sociální a materiální podmínky, 

které jako hlavní zasahují do společenského života a snaží se vytvářet vhodné 

prostředí pro socializaci člověka. 

 Sekundární prevence – tato prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami 

osob. U těchto subjektů je pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi 

trestných činů, velmi vysoká. Jako sekundární prevenci lze označit skrytí cílových 

objektů, ztížení přístupu k těmto objektům nebo informování občanů o výši postihu 

za spáchané protiprávní činy. 

 Terciární prevence – spočívá v asociaci kriminálně narušených osob různými 

prostředky. Jako účinnými se ukázaly sociální a rodinné poradenství, rekvalifikace, 

pomoc při získávání bydlení apod. Cílem je udržení dosažených výsledků 

z předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. 

Odpovědnými za primární a sociální prevenci jsou jednotlivé obce, rodiny a částečně 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. [31] 

4.2 Prevence kriminality na místní úrovni 

Jak již bylo řečeno, stát resp. Ministerstvo vnitra ČR plní roli garanta ochrany 

bezpečnosti spíše jen v oblasti informační, koncepční, metodické a částečně 

ekonomickopodpůrné. Hlavní úkoly jsou tedy přesouvány na místní samosprávné orgány – 

kraje, obce. Z hlediska efektivnosti se programy prevence kriminality na místní úrovni 

považují za nejúčinnější. Je logické, že místní samosprávné orgány mohou lépe reagovat 

na požadavky občanů v určitých lokalitách. 

Od roku 2008, kdy se přistoupilo na tzv. krajské úrovně prevence kriminality, jsou 

vytvářeny Koncepce prevence kriminality pro jednotlivé kraje. Za účelem vytvoření těchto 

konceptů byla sestavena speciální pracovní skupina, sdružující odborníky z různých institucí 

a oblastí. 
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Dle platných koncepcí prevence kriminality jednotlivé kraje a města postupují 

v prevenci kriminality v samostatné působnosti. Při plnění cílů daných strategií se budou 

zaměřovat zejména na: 

 Snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii 

prevence kriminality ČR nebo jejich ochranu. 

 Zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích. 

 Oslabování rizikových faktorů přispívajících k výskytu delikventního jednání. 

 Vytvoření efektivního systému sběru, předávání a poskytování informací v oblasti 

prevence kriminality a napříč všemi úrovněmi subjektů prevence kriminality. 

Program prevence kriminality obce nebo města by měl obsahovat jednotlivé projekty, 

které mají za úkol řešení problémů veřejného pořádku souvisejícího s pácháním trestné 

činnosti a dalších kriminálně rizikových jevů. Musí být v souladu s cílem a prioritami vládou 

schválené Strategie prevence kriminality a se zásady poskytování státních účelových dotací 

na podporu prevence kriminality. [37] 

4.3 Plán prevence kriminality statutárního města Ostrava  

Dokument, kterým se řídí prevence kriminality v městě Ostrava, je Plán prevence 

kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 – 2014. V tomto plánu je vypracována 

bezpečnostní analýza města Ostrava, do kterého patří i obec Ostrava – Plesná. Tato analýza 

obsahuje další analýzy, jako jsou analýza kriminality, sociálně demografická analýza, 

institucionální analýza, jsou zde stanoveny priority v oblasti prevence kriminality na území 

města a jednotlivé návrhy řešení k opatřením, vedoucím k stanoveným cílům v oblasti 

prevence kriminality.  

4.3.1 Analýza kriminality v Ostravě a její části Plesná. 

Vzhledem k negativním prognózám v sociální oblasti a vzhledem k trendu snižování 

početních stavů na městském ředitelství Policie ČR, kde od roku 2008 klesl počet policistů 

o 280 členů, se očekává nárůst kriminality. Moravskoslezský kraj, kam město Ostrava spadá 

má jednu z největších nezaměstnaností v republice. Což je jeden z faktorů podporující 

a zvyšující kriminalitu v daném území. Graf 1 ukazuje celkovou kriminalitu a její objasněnost 

ve městě Ostrava za období let 2002 – 2011. [14] 
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Okres Ostrava – město byl vyhodnocen za rok 2010 druhým nejrizikovějším okresem 

v České republice. Tuto rizikovost zpracoval Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra 

České republiky. Z celkových 77 posuzovaných okresů, bylo jako rizikový označeno 30 

okresů s indexem rizikovosti vyšším než celorepublikový průměr. Pro stanovení rizikovosti 

byly použity rizikové faktory, kterými byly: počet nezaměstnaných v daném okrese za rok 

2010, počet trestných činů spáchaných v určeném okrese za stejný kalendářní rok a objem 

vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu. Výsledky byly poté přepočteny na 10 

tisíc obyvatel a indexovány. Okresy s vyšším indexem než 982 bodů, což byl průměrný index 

rizikovosti v ČR, byly označeny za rizikové. V příloze 3 je vyobrazena mapa s barevným 

rozlišením okresů dle rizikovosti a tabulka všech rizikových okresů. Cílem tohoto stanovení 

rizikovosti je zaměření Ministerstva vnitra a krajů na nejrizikovější místa v ČR a v těchto 

místech zlepšovat bezpečnostní situaci. Potřebnost a odůvodnění vybraných míst je dokázáno 

statisticky z analýzy. [14] 

Obecně lze konstatovat, že bezpečnostní situace na území města Ostravy je 

srovnatelná s velikostně podobnými městy v rámci České republiky. Bezpečnostní situaci lze 

považovat za stabilní, neboť došlo k meziročnímu poklesu zjištěné celkové kriminality. Stejně 

Graf 1 - Nápad trestné činnosti v Ostravě za léta 2002 – 2011 [29] 
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jako v posledních letech je hlavní podíl na počtu evidovaných trestných činů v oblasti 

bagatelní majetkové kriminality. Pozitivním zjištěním je snižující se trend v problematice 

kapesních krádeží, krádeží věcí z vozidel způsobených vloupáním a krádeží jízdních kol. 

Tento fakt se promítl i do mírného snížení celkové majetkové kriminality. Přesto její podíl 

zůstává nadále velký, největší podíl na tom má zvýšení počtu krádeží dvoustopých vozidel, 

vloupání do obchodů, škol a rodinných domů. Pozitivně lze hodnotit trvající trend poklesu 

mravnostní trestné činnosti, a také pokles v oblasti trestné činnosti násilného charakteru.   

V roce 2012 došlo k  meziročnímu poklesu zjištěné celkové kriminality o 8,1% 

a naopak došlo ke zvýšení počtu objasněných trestných činů, což je velice pozitivní ukazatel. 

Za poslední tři léta je tedy sestupná tendence celkové kriminality a zvýšení procentuální 

objasněnosti případů jak je vyobrazeno na Grafu č. 2. 

 

Kriminalita je dále dělena na jednotlivá odvětví. Vzhledem k obrovskému využití 

kamerových systémů jak při prevenci kriminality, tak při následném vyhledávání pachatelů 

jednotlivých trestných činů, lze říci, že jsou tyto systémy využívány při všech těchto typech 

kriminality. Může zaznamenávat jak násilnou kriminalitu na ulicích jako jsou loupeže, násilí 

na veřejném činiteli apod., tak pomáhat při odhalování kriminality majetkové (krádeže prosté, 

krádeže vloupáním), obecné kriminality (výtržnictví, sprejerství), zbývající kriminality jako je 

dopravní nehody, opilství apod. Omezenou možnost mají kamerové systémy pro potírání 

Graf 2 - Nápad trestné činnosti v Ostravě v letech 2010 – 2012 [29] 
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a zaznamenávání např. hospodářské kriminality. Následující obrázek (Graf 3) ukazuje podíl 

rozdělení kriminality na jednotlivé odvětví. [29] 

     

 

V Ostravě tedy bylo v loňském roce zaznamenáno celkem 16765 trestných činů. 

Z toho majetkové trestné činnosti bylo 75,1% tedy 12585 trestných činů. Následující graf 

(Graf č. 4) ukazuje majetkovou trestnou činnost páchanou v Ostravě za léta 2010 – 2012. 

 

 

Graf 3 - Rozdělení kriminality v Ostravě za rok 2012 [29] 



 

29 

 

V obci Ostrava – Plesná je největší problém s krádežemi vloupáním. Následující graf 

(Graf 5) ukazuje krádeže vloupáním v Ostravě za léta 2010 – 2012. Mezi tyto krádeže patří 

např. vloupání do restaurací a hostinců, vloupání do obchodů, do bytů a rodinných domů. 

 

Graf 4 - Počet majetkové trestné činnosti v Ostravě za léta 2010 – 2012 [29] 

 

Graf 5 - Krádeže vloupáním v Ostravě za léta 2010 – 2012 [29] 
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V městě Ostrava má Policie ČR územní působnost rozdělenu mezi deset obvodních 

oddělení a dvě policejní stanice tvořící nedílnou součást svých mateřských obvodních oddělení. 

Největší podíl nápadu trestné činnosti v roce 2012 náležel do příslušnosti obvodních oddělení 

Mariánské Hory 12,52% a Poruba 1 11,57% z celkového počtu zjištěných trestných činů.  

 Co se týká trestné činnosti v Plesné, Evidenčně statistický systém kriminality Policie 

České republiky zpracovává statistické údaje pouze za jednotlivá obvodní oddělení policie, 

takže oficiální statistické výstupy za tak malý územní celek, kterým obec Plesná je, nejsou. 

Správní území Plesné jako městského obvodu se neshoduje s územní působností obvodních 

oddělení Policie ČR. V roce 2008 patřila Plesná pod obvodní oddělení policie Velká Polom, 

která v tomto roce patřila pod územní odbor Opava. Od roku 2009 do roku 2010 patřila Plesná 

do územní působnosti obvodního oddělení policie Velká Polom, která v dnešní době patří již 

do územní působnosti Městského ředitelství policie Ostrava. Ovšem v roce 2011, od 1. 1. 

Po reorganizaci Městského ředitelství policie Ostrava, se obvodní oddělení policie Velká 

Polom stává policejní stanicí Velká Polom a patří do územní působnosti obvodního oddělení 

policie Ostrava Poruba 2. [29] 

Následující graf č. 6 uvádí porovnání počtu trestných činů evidovaných na jednotlivých 

obvodních odděleních Policie ČR Městského ředitelství Ostrava za léta 2010 – 2012. Obec 

Plesná tedy patří pod působnost obvodního oddělení Poruba 2. 

Graf 6 - Porovnání trestných činů v Ostravě dle jednotlivých městských částí [29] 
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Jak lze z grafu vyčíst, obvodní oddělení Poruba 2 patří mezi oddělení s menším 

výskytem kriminality. Údaj z roku 2010 je mírně zavádějící kvůli již zmiňované reorganizaci 

územních obvodů. Jak ukazuje následný graf (Graf č. 7), má územní obvod Poruba 2 nejmenší 

objasněnost případů ze všech obvodů města Ostrava. Souvisí to mimo jiné i s odlehlostí 

jednotlivých obcí a chybějícímu kamerovému systému v takto situovaných částech Ostravy.  

 

 

V Příloze 3 nalezneme statistiky kriminality v jednotlivých obvodních odděleních 

v rámci města Ostrava za léta 2010 – 2012. 

S ohledem na současnou ekonomickou situaci v České republice, spolu s největším 

problémem Moravskoslezského kraje, kterým je vysoká nezaměstnanost a minimální pracovní 

příležitosti, nelze v budoucnu ani v Ostravě očekávat výrazné zlepšení, co se týče nápadu 

trestné činnosti, zejména na úseku násilné a majetkové kriminality. Charakter, demografické 

složení a sociální stratifikace obyvatelstva města Ostravy, stejně jako její četná sídlištní 

zástavba se značným množstvím obchodních středisek a zábavních podniků se přímo nabízí 

kriminálně-závadovým osobám k páchání protiprávního jednání. Dalším významným 

aspektem je lehkovážné jednání ze strany poškozených, často skutečně hraničící 

až s lhostejností ke svému či svěřenému majetku např.: firemní věci a předměty viditelně 

položené na sedadlech vozidel, nezajištěná vozidla, pootevřená okna apod. [28] 

Graf 7 - Kriminalita v městských částích Ostravy za rok 2012 [29] 
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Co se týče pachatelů trestné činnosti, skoro ve 100 % případů se jedná o osoby, které 

nemají dlouhodobé zaměstnání a ani nejsou vedeni jako uchazeči o něj popř. pouze pobírají 

dávky v hmotné nouzi. Je známo, že zhruba dvě třetiny pachatelů trestné činnosti tvoří osoby 

závislé na omamných a psychotropních látkách a právě trestnou činností si tyto osoby 

obstarávají finanční prostředky na nákup drog. Podíl recidivy na celkové kriminalitě za rok 

2011 činí 61,87 %. Podíl trestné činnosti osob mladších 15 let v roce 2011 činil 1,63 % 

a cizinci spáchali v roce 2011 v rámci města Ostravy celkem 141 trestných činů tj. 3,23 %. 

Tabulka 1 ukazuje rozdělení pachatelů dle věku v Ostravě. [28] 

4.3.2 Sociální a prostorová analýza 

Ostrava je krajské město Moravskoslezského kraje a je tvořeno ze 70 % sídlištní 

zástavbou. Město je rozčleněno do 23 městských obvodů. Počet obyvatel Ostravy se pohybuje 

těsně pod hranicí 330 tisíc. Celkový počet obyvatel se neustále snižuje. Nezaměstnanost 

v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) se v roce 2012 pohybovala okolo 11 %. Míra 

chudoby, posuzovaná podle vyplacených sociálních dávek, je v MSK vysoká. [28] 

V Ostravě byl identifikován vysoký počet rizikových lokalit. Takto označené lokality jsou 

např. prostorově vyloučené lokality, sociálně vyloučené lokality, rizikové ubytovny atd.  

Na následující mapě (Obrázek 2) je znázorněna intenzita trestných činů v Ostravě za rok 

2011 vytvořena pomocí jádrových odhadů. 

Tabulka 1 - Rozdělení pachatelů trestných činů v Ostravě dle věku [28] 
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Hlavním centrem kriminality v Ostravě je Stodolní ulice a její okolí. Nejvíce se zde 

vyskytují krádeže, především krádeže z nepozornosti. Vysoký výskyt je koncentrován 

do některých klubů, nejvíce v západní části Stodolní ulice. Polovina trestných činů se stane 

v sobotu a 80 % všech trestných činů je prováděno v noci od 22 do 6 hodiny. 

Významný podíl krádeží je zaznamenáván také ve vozidlech ostravské městské hromadné 

dopravy. Vysoký podíl na příslušném druhu kriminality v Ostravě mají zejména krádeže 

z kabelek a tašek (34% z Ostravy) a kapesní krádeže (28% z Ostravy). Zastávky hromadné 

dopravy vykazují vyšší zastoupení násilné trestné činnosti a také jejich blízké okolí patří 

k místům, kde je vyšší výskyt této trestné činnosti. Kriminalita v okolí sledovaných 

restauračních zařízení je podle indexu kriminality vůči ostravskému průměru přibližně 

dvaapůlkrát vyšší, avšak jeho výši ovlivňuje skutečnost, že se kolem restaurací pohybuje více 

Obrázek 2 - Intenzita trestných činů v Ostravě za rok 2011 [11] 
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osob, než zde bydlí. Více než polovina podezřelých z trestné činnosti v okolí restaurací je 

ve věku 19-29 let. [11] 

Na základě bezpečnostní analýzy byly v Ostravě identifikovány rizikové lokality. 

Jedná se o městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, 

Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Poruba, Radvanice a  Bartovice a Nová Ves. Dále také 

městský obvod Svinov vzhledem k přítomnosti rizikové ubytovny na jeho území. Městský 

obvod Plesná tedy do rizikových lokalit nepatří. [28] 

4.3.3 Instituce a využití dotací pro prevenci kriminality 

V oblasti prevence kriminality působí na území statutárního města Ostravy subjekty 

státní správy a samosprávy, příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.  Jsou to 

zejména: Oddělení sociální práce a metodiky, Policie ČR, Krajské ředitelství 

Moravskoslezského kraje – Preventivně informační skupina apod. 

Svými projekty usiluje o zmírnění nápadu trestné činnosti zejména v oblasti trestných 

činů proti majetku.  Městská policie Ostrava realizuje preventivní a prezentační akce určené 

zejména dětem a mládeži popř. seniorům. Disponuje řadou technických prostředků, které 

využívá v rámci prevence – jde především o městský monitorovací kamerový dohlížecí 

systém. Dálé Probační a mediační službu ČR, Příspěvkové organizace –  specializovaná 

školská zařízení - Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Ostrava - Kunčičky, 

pedagogicko-psychologické poradny poskytující odbornou psychologickou a pedagogickou 

pomoc.  

Nestátní neziskové organizace poskytují především služby sociálního poradenství, 

sociální prevence a další aktivity s těmito službami související.  V oblasti poradenství 

zaujímají významné místo poradny a intervenční centra. Zajišťují pomoc obětem domácího 

násilí a trestných činů (Bílý kruh bezpečí, Slezská diakonie). 

Od roku 1996 statutární město Ostrava zpracovává strategické dokumenty, na jejichž 

základě byl vytvořen systém aktivit prevence kriminality opírající se o analytickou 

a vyhodnocovací činnost policie a spolupráci se státními i nestátními organizacemi. Od roku 

2002 podporuje statutární město Ostrava ze svého rozpočtu aktivity přispívající k řešení 

vyhodnocených priorit v oblasti prevence kriminality. Priority a témata vyhlašovaná v rámci 

výběrových řízení pro poskytnutí dotací vyplývají z aktuální bezpečnostní situace ve městě 

a strategických materiálů města Ostravy včetně procesu komunitního plánování. 

Od roku 2002 do konce roku 2011 bylo poskytnuto na celkem 448 projektů 

pro podporu prevence kriminality ve městě Ostrava 74 743 000 Kč. V roce 2011 byla část 
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finančních prostředků pro tuto oblast poskytnuta formou transferů městských obvodů 

na realizaci jejich vlastních projektů. [28] 

Z výzkumu institutu pro kriminologii a sociální prevenci z roku 2010 s názvem 

Prevence kriminality na úrovni obcí a krajů, kde experti vybírali nejpřínosnější preventivní 

opatření schopná poskytnout největší prospěch z hlediska prevence kriminality. Z celkového 

počtu 29 projektů bylo jako nejprospěšnější vybráno následujících deset. Z uvedených 

programů každý expert vybíral 5 nejpřínosnějších dle vlastního uvážení a zkušeností. 

 

Tabulka 2 - Přínosnost projektů pro prevenci kriminality v obcích [37] 

Název programu Účinnost  

1. kamerový monitorovací systém 48,2 % 

2. jiné volně přístupné sportoviště (skatepark, posilovna, stěna atd.) 35,7 % 

3. sportovní hřiště („plácek“) – volně přístupné pro mládež 34,2 % 

4. klub pro neorganizovanou mládež (nízkoprahový, romský apod.) 33,1 % 

5. pochůzková činnost obecní / městské policie (okrsky, rajóny) 31,8 % 

6. přednášky na školách o rizikovém chování 28 % 

7. zvýšený dohled Policie ČR nad určitými místy 27,8 % 

8. dětské a mládežnické organizace pečující o mládež ohroženou soc. patol. jevy 27,3 % 

9. postup práce Policie ČR ve smyslu služby občanům, blíže lidem,  26,2 % 

10. kontroly restauračních zařízení ohledně podávání alkoholu mladistvým 23,2 % 

 

S trochou nadsázky tak můžeme říci, že symbolem prevence je u nás stále dobře 

namířená kamera, hřiště pro mládež a strážník na pěší obchůzce. [37] 

Bezpečná lokalita – tento program je předkládán za účelem celostátní dlouhodobé 

preventivně – osvětové akce k ochraně osob a majetku. Ministerstvo vnitra a PČR 

ve spolupráci s Poradním sborem pro situační prevenci kriminality MV - zejména s Asociací 

technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a Českou asociací pojišťoven (ČAP) 

nabízí občanům důležité rady a užitečné informace v rámci tohoto programu. 

Program Bezpečná lokalita je praktickou ukázkou partnerství veřejného a soukromého 

sektoru. Program nabízí občanům odbornou pomoc při výběru typu a rozsahu zabezpečení 

a jistotu, že přijímaná opatření dosahují standardů kvality. Program přispívá k pozitivní 

změně v chování obyvatel k vlastnímu i společnému majetku a jeho následné ochraně. 

Program vhodně doplňuje ostatní programy prevence kriminality na místní úrovni především 

zájmem a iniciativou konkrétních občanů řešit bezpečnostní otázky a situace. [3, 15] 

http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-poradni-sbor-pro-situacni-prevenci-kriminality.aspx
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5 Kamerové systémy a jejich části 

Kamerový systém sloužící pro sledování prostoru, zobrazování kamerových záběrů na 

zobrazovacích zařízeních a možnost jejich archivace, bývá označován jako CCTV systém. 

Pochází z anglického Close Circuit Television a v překladu je znám pod názvem uzavřený 

televizní okruh. Takovéto systémy, instalované v rámci chráněného objektu nebo lokality, 

poskytují velmi účinné doplnění zabezpečovacího systému. Svým využitím poskytují nejen 

dokumentační ale i preventivní funkci.  

Co se týče samotných kamer, důležitým milníkem při jejich vývoji a následném 

rozšíření byl přechod na polovodičové snímače tzv. Charge Coupled Divice (dále jen CCD). 

Vývoj CCD obrazového snímacího prvku je datován do 80. let 20. století. V roce 1985 byla 

na trh uvedena první komerční kamera využívající CCD snímacího prvku. Kamery s tímto 

snímacím polovodičovým prvkem svými přednostmi umožnili velkého rozvoje v CCTV 

systémech. [36] 

5.1 Typy kamer 

Kamera je nejdůležitějším zařízením celého systému. Úkolem kamery je snímání 

scény ve svém zorném poli a převod obrazu na elektrický signál. Tento převod je převáděn 

ve snímači, momentálně nejčastěji používaném polovodičovém CCD čipu. Tento čip je 

nejčastěji používán z důvodu vysoké citlivosti a životnosti a nízkých provozních nákladů. 

 Na trhu je v současné době velmi široká nabídka kamer, proto je třeba na výběr 

kamery klást velký důraz. Mezi nejdůležitější parametry, podle kterých bychom se měli 

rozhodovat při výběru řídit, a které určují použitelnost kamery jsou: rozlišení, typ snímacího 

čipu, citlivost na světlo a podpůrné funkce infračervený (dále jen IR) přísvit, režim den/noc, 

ochrana proti osvětlení, atd. 

Základním kritériem pro výběr kamery je, do jakého prostředí bude kamera určena. 

Dělíme je na dva základní druhy kamer: 

 Kamery pro vnitřní použití – konstrukce těchto kamer je zaměřena 

na minimalizaci rozměru. Nejsou odolné proti povětrnostním podmínkám a jsou 

určeny do interiérů. Navzdory skutečně malým rozměrům jsou schopny poskytnout 

velice reálný obraz. Jsou vyráběny v různých provedeních (DOME, Standardní) 

a s různými funkcemi (IR reflektor apod.) Jsou používány pro vstupní prostory 

domů, obchodů, kanceláří apod. 
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 Kamery pro venkovní použití - jsou konstrukčně velice podobné kamerám 

do vnitřního prostředí. Hlavní rozdíl je v kovovém nerezavějícím obalu, který 

obklopuje kameru a je odolný vůči povětrnostním podmínkám a vybavený 

samostatným vyhříváním. Všechny elektronické součástky jsou tak hermeticky 

uzavřeny proti nežádoucí vlhkosti, která by mohla zařízení poškodit. Jsou 

používány k střežení perimetru pozemku, přístupových cest apod. Opět mohou být 

v různém provedení např. PTZ otočné kamery a s možností IR přísvitu. 

5.1.1 Dělení dle konstrukčního provedení 

Další dělení může být dle konstrukčního provedení jednotlivých kamer. Každá 

z těchto provedení má svoje využití podle specifických požadavků: 

 Standardní provedení - jako standardní provedení většinou řadíme kamery 

jednoduchého krabicového tvaru na přední straně opatřené otvorem s CS závitem 

pro upevnění objektivu. Zadní strana bývá zpravidla využita pro konektory 

a spínače (komunikaci, napájení, nastavení). Standardní kamery lze díky jejich 

flexibilnosti přizpůsobit jakýmkoli podmínkám. Výměnou objektivu případně 

jiných parametrů kamery nebo volbu prostředí je možné tyto kamery nejlépe 

nastavit pro danou situaci tak, aby splnili svůj účel. Při použití těchto kamer 

ve venkovním prostředí je nutné jejich umístění do kamerového krytu, který má 

většinou vlastní vyhřívání nebo stěrač proti dešti. [17] 

 Kompaktní provedení - do této skupiny řadíme ty kamery, jejichž vlastnosti jsou 

již z výroby nastaveny a není u nich možná změna parametrů. U těchto kamer je 

proto velice důležité dbát při jejich výběru na parametry a vhodnost jejich použití 

pro konkrétní případy. Důležitou vlastností kamery je její schopnost "vidět" v noci. 

Většina dnešních moderních kamer už je vybavena infračervenými LED diodami, 

které dosvítí až do vzdálenosti 80 metrů.  

 

 

Obrázek 3 - Standardní provedení kamery [17] 
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 DOME kamery - neboli stropní kamery jsou kompaktní kamery umístěné 

v průhledném kopulovitém krytu. Tento  kryt je odolný proti případnému útoku 

vandalů a díky kompaktnímu designu se útočníkovi těžko strhává ze zdi. Tato 

kamera je vhodná především k zabezpečovacím účelům. Průhledný kulovitý kryt 

má navíc tu výhodu, že nelze na první pohled určit, kterým směrem je kamera 

namířena. Kamery se vyrábí v tzv. antivandal provedení, kdy je čočka chráněna 

odolným polykarbonátovým krytem. Chráněná může být i kabeláž. Takové kamery 

dokážou odolat i např. útoku železnou tyčí. [17, 19] 

 Pan Tilt Zoom kamery - tyto kamery patří mezi nejuniverzálnější kamery na trhu. 

Pan Tilt Zoom (dále jen PTZ), kde „Pan“ znamená pohyb doleva a doprava, „tilt“ je 

pohyb nahoru a dolu a „zoom“ umožňuje přiblížení a oddálení sledovaného 

objektu. Jedná se tedy o kamery s ovládáním natočení, náklonu a zoomu. Navíc tyto 

kamery umožňují rotaci 360 stupňů a pohled přímo pod sebe. Tyto vlastnosti 

umožňují uživateli přesné zaměření. Pohyb kamery je ovládán na dálku speciální 

ovládací klávesnicí. Systém také umožňuje ukládat do paměti zvolené pozice. 

Na tyto pozice pak může být kamera rychle směrována a to nejen uživatelem, ale 

také například sepnutím zařízení např. magnetický dveřní kontakt nebo pohybový 

detektor.  

 

Obrázek 4 - Kompaktní kamera [17] 

Obrázek 5 - Ukázka DOME kamery [17] 
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  Deskové kamery - jsou určeny pro další zabudování do různých zařízení 

a komplexních celků, pro monitorování automatizovaných technologických 

provozů v průmyslu, jako jsou např.  roboty, montážní linky, podavače, dopravní 

pásy, výstupní kontrola výrobků apod. Deskové kamery s dírkovým objektivem je 

možno také zabudovat a maskovat jako skryté kamery. K deskovým CCD kamerám 

je nabízena řada miniaturních objektivů s různými úhly záběru.  

 Skryté kamery - jsou nabízeny v různém provedení, například jako maskované 

kamery v brýlích, sluchátku, peru, knoflíku, šroubu, dveřním kukátku, pohybovém 

PIR detektoru (viz. Obrázek 8). Ke skrytým kamerám je možno pořídit kapesní  

rekordér pro záznam obrazu. Nejčastější použití je pro obchody, kanceláře, chodby 

a vstupy do objektu. [17] 

 

Obrázek 6 - Pan tilt zoom kamera s ovládacím panelem [17] 

Obrázek 7 - Kamera v deskovém provedení [17] 

Obrázek 8 - Kamera maskovaná jako čidlo [17] 

http://www.cctv-kamerove-systemy.cz/public/content-images/cz/page/25.png
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Výše uvedený text obsahuje výčet nejčastěji se vyskytujících konstrukčních řešení 

kamer. Každá z těchto kamer může být také v provedení barevném nebo černobílém snímání 

obrazu.  

Černobílý obraz je častěji využíván pří snížených světelných podmínkách. 

Při využívání barevného snímání je poté výhodou lepší orientace operátorů v záběru. Barevné 

snímání bývá také finančně náročnější.  

5.1.2 Dělení dle zpracování obrazového signálu 

Dalším důležitým prvkem při dělení kamer je podle způsobu zpracování obrazového 

signálu. 

 Analogové kamery – jsou jimi standardní CCTV kamery, které jsou stále ještě 

velmi často používané. Jsou v provedení barevném i černobílém a jejich citlivost 

závisí na velikosti snímacích čipů. Jejich obrazový výstup je možné přehrávat 

na monitorech nebo zaznamenávat na video kazety s magnetickou páskou nebo 

pomocí digitalizace na digital video recorder (dále jen DVR). Výstup z analogové 

kamery je generovaný analogový signál, který odpovídá aktuální obrazové situaci 

zaznamenávané snímačem. Rozlišení těchto kamer je omezeno formátem. 

Maximální velikost snímku je 704 x 576 obrazových bodů. 

 Digitální kamery – uvnitř těchto kamer je instalováno zařízení, jež převádí signál 

z analogového na digitální. Díky tomuto zařízení je možno navolit, co je potřeba 

sledovat.  

 IP kamery – tyto kamery obsahují Internet Protocol (dále jen IP). Mají tedy každá 

svou vlastní IP adresu, která přesně definuje zařízení zapojené do počítačové sítě 

a je tedy plně digitalizovaná. Kvalita jejich obrazu závisí na rozlišení kamery 

a počtu odeslaných snímků za vteřinu.  

Každé z uvedených kamer mají svoje výhody a nevýhody. Nové systémy, jako jsou IP 

kamery, jsou již velmi sofistikované a nabízejí řadu funkcí. Tabulka 3 ukazuje jednotlivé 

druhy kamer z hlediska jejich kladů a záporů. 

Pro výběr jednotlivých druhů a typů kamer je důležité definovat účel, pro který jsou 

tyto systémy instalovány. Každá z typů kamer je vhodná pro jiné účely, a proto je důležité 

velmi dobré zvážení jakou kameru, za jakým účelem a pro které místo použít. 
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Tabulka 3 - Klady a zápory jednotlivých kamer [autor] 

 

5.2 Základní parametry kamer 

Kvalita kamery a výběr pro konkrétní použití nestačí určit pouze podle jednoduchého 

rozdělení kamer. Každá kamera má specifické parametry, které charakterizují její snímání 

a jsou důležité pro rozhodování o výběru konkrétní kamery. Základními parametry, které 

definují kvalitu kamery jsou: 

 Rozlišení – tento parametr udává rozlišovací schopnost snímacího čipu. Tedy 

kvalitu ohraničení a čistotu obrazu. U analogových kamer se udává počtem linek 

neboli TV řádků. U digitálních kamer se setkáváme s pojmem pixel. Obraz je 

skládán z jednotlivých bodů tedy pixelů. Kamery s nižším rozlišením se používají 

tam, kde není třeba snímat detail obrazu a snímek nebývá dále zpracováván. 

Naproti tomu kamery s vysokým rozlišením nemají problém se snímáním detailů, 

obraz je zde velmi kvalitní a je určen k dalšímu zpracování. Vyšší rozlišení sebou 

nese větší nároky na volné místo v záznamovém médiu. Obecně však platí, 

že na zobrazovacím monitoru uvidíme takové rozlišení, které poskytuje nejslabší 

článek zobrazovacího zařízení. 

Druh kamery 

 IP kamera Digitální kamera Analogová kamera 

 

 

+ 

 

 

 Nejvyšší rozlišení 

 Napájení po síťovém 

kabelu  

 Připojení přes IP do 

vybudovaných sítí 

 Sledování přes 

internet, zvuk 

 Funkce 

vyhodnocování 

 Cena oproti IP 

 Menší zkreslení 

obrazu oproti 

analogu 

 

 Nízká cena 

 Malá poruchovost 

 Dobré snímací 

vlastnosti v šeru 

 Velký výběr typů 

kamer 

 

 

- 

 

 

 Vyšší nároky na 

diskovou kapacitu 

 Nutnost základních 

IT znalostí 

 Cena 

 Nutnost software 

 Nutnost zesilovače na 

větší vzdálenosti 

 Budování speciální 

sítě 

 Nižší úroveň 

zabezpečení než u IP 

 Horší kvalita obrazu 

 Vyhrazená kabeláž 

 Chybějící inteligentní 

analýza 

 Kvalita záznamu 
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 Citlivost – tímto parametrem je udáváno, za jakých minimálních světelných 

podmínek je schopen čip kamery snímat obraz. Tyto hodnoty jsou udávány 

v Luxech. Tedy čím méně Luxů je udáváno, tím méně potřebuje kamera světla 

k poskytování použitelného obrazu. Obecně vzato černobílé kamery mají vyšší 

citlivost a jsou více vhodné pro snímání ve špatných světelných podmínkách. 

 Typ snímacího čipu – tento prvek svou velikostí udává rozlišení kamery. Jedná se 

o polovodičový světlocitlivý prvek používaný u většiny kamer. Existují 

ve formátech 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 1. U tohoto prvku platí čím větší formát snímacího 

čipu, tím lepší kvalita a rozlišení obrazu. Existují ve dvou provedeních a to CCD, 

který byl vyvinut speciálně pro kamerový průmysl a CMOS, který je vyráběn 

technologií pro použití v počítačových procesorech. 

 Odstup signál/šum – je další parametr, ukazující kvalitu kamery. Elektrický obvod 

v kameře je při práci o teplotě vyšší než absolutní nula zdrojem šumového napětí. 

Při poklesu intenzity osvětlení je šumové napětí vyhodnocováno jako platný signál 

a projevuje se na obraze jako zrnitost. Hodnota se udává v decibelech a je 

logaritmickou funkcí poměru videosignálu a signálu šumu:  

B = 20 x log (videosignál/signál šumu) 

  Výborná kvalita obrazuje bývá zaručena nad hodnotou odstupu 50 dB. [17, 19]  

5.3 Objektivy 

Objektiv je další velmi důležitou částí na kameře. Jeho úkolem je zobrazovat zorné 

pole na plochu snímacího čipu. Skládá se ze soustavy čoček, které přivádějí světelné paprsky 

na snímací čip s co nejmenšími optickými vadami. Můžeme je rozdělit na tři základní druhy: 

 Fixní objektiv – s pevně stanovenou ohniskovou vzdáleností. 

 Varifokální objektiv – s proměnlivou ohniskovou vzdáleností. Po umístění 

kamery se nastaví zaostření a objektiv se zaaretuje šroubem. 

 Zoom objektiv – s proměnlivou ohniskovou vzdáleností a s neměnným zaostřením 

objektu při změně ohniskové vzdálenosti. 

 Pro výběr objektivu je důležité určení sledovací zóny. Tedy stanovení vzdálenosti 

a velikosti sledovaného prostoru od umístěné kamery. Pro objektivy jsou důležitými 

parametry ohnisková vzdálenost, clona, zoom a optická ostrost: 
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 Ohnisková vzdálenost – značíme ji písmenem f a udává nám myšlenou vzdálenost 

od čočky po senzor. Tedy mezi středem čočky a rovinou, kde jsou protnuty přímky 

procházející čočkou. Ohniskovou vzdálenost pro dané zobrazení vypočítáme podle 

rovnice: 

 

                                  
 

 
 
  

      
    kde: 

 

 Clona – změnou průměru otvoru clony je možné regulovat množství dopadajícího 

světla na snímací prvek, a tím přizpůsobovat objektiv potřebným světelným 

podmínkám. Nastavován může být ručně nebo motoricky. 

 ZOOM – tento prvek dokáže pomocí soustavy čoček v objektivu přibližovat 

a oddalovat scenérii tím, že mění ohniskovou vzdálenost. Při použití optického 

zoomu je kvalita obrazu nemění. U zoomu digitálního je zvětšení obrazu na úkor 

kvality. 

 Optická ostrost – je to definovaný rozsah, kdy si zobrazené předměty zachovávají 

přijatelnou ztrátu detailů – jsou ostré. Závisí na ohniskové vzdálenosti, užité optice 

a cloně. Je udávána v minimální vzdálenosti, při které je ještě obraz ostrý. Lze ji 

korigovat automaticky nebo manuálně v závislosti na kameře. [36, 19] 

5.4 Přenos videosignálu 

Při stále větším rozvoji kamerových systémů a rozsahu těchto systémů byl také 

důležitý rozvoj vedení těchto signálů. Použití kabelů již začalo být nepraktické a na velké 

vzdálenosti kolikrát i nemožné a finančně nákladné. Při volbě přenosového média je vhodné 

uvažovat s dostupností, jak finanční tak možností použít již vybudovanou síť, počtem kamer, 

vzdáleností mezi kamerami a zobrazovacími médii a také posouzení vhodnosti budování 

v dané lokalitě. Při použití kabelových rozvodů se pro přenos analogového signálu používá 

koaxiálních rozvodů a pro přenos digitálního signálu kabeláž strukturovaná. Při přenosu 

bezdrátovém je nejčastěji využíváno Wi Fi přenosů nebo laserových přenosových cest. Velmi 

výhodné je taky přenášení pomocí IP sítě, kdy lze použít již vybudovanou internetovou síť. 

5.4.1 Přenos kabelovým vedením 
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Jistá nevýhoda v technologii vedení signálu kabelem je nutnost tyto kabelové rozvody 

instalovat a propojit s celým kamerovým a zobrazovacím systémem. Tento typ je 

prezentovaný vedením po koaxiálním kabelu a symetrickým vedením. 

 Přenos pomocí koaxiálního kabelu – tento přenos je používán u starších 

analogových kamerových systémů. Délka vedení je omezena úbytkem signálu 

podél vedení, což zapříčiňuje rozostření obrazu na výstupním monitoru 

a pro použití na větší vzdálenost je nutné připojit korekční zesilovač, čímž je možné 

docílit délku trasy v řádu kilometrů. Bez použití zesilovačů je přenos videosignálu 

od kamery k výstupnímu zařízení možný na vzdálenosti v řádech stovek metrů. 

 Symetrické vedení – tady je možno použít dva typy kabelů. Prvním je klasický 

twistový pár, který dokáže přenášet signál do vzdáleností kolem 300 metrů. 

Na tento kabel je možno připojit 4 kamery a má přibližně 4 x větší kapacitu než 

koaxiální kabel. 

Druhým typem je twistový pár kombinovaný se zvukem a napájením. Výhodou je, 

že pomocí jednoho kabelu lze vést i zvuk a napájet kameru. Výhodou oproti vedení 

po koaxiálním kabelu je odolnost proti rušení vnějším elektromagnetickým polem. 

 Přenos po optickém kabelu - zde jsou použité převodníky pro přenos videosignálu 

po optickém vláknu, které jsou osazeny na obou koncích přenosové trasy. Při tomto 

způsobu přenosu lze videosignál distribuovat až na vzdálenost několika kilometrů. 

Je to speciální druh, který není často zařazován do kabelového vedení, neboť 

optické vlákno není z kovu, ale ze skleněných vláken. Výhodami jsou nízká 

hmotnost, odolnost proti odposlechu a vůči rušení elektromagnetickým polem, 

nevýhody náklady na pořízení. [36, 19] 

5.4.2 Bezdrátový přenos 

Tento přenos se používá v místech, kde není možné provést vedení kabelem.  

 Přenos pomocí WiFi signálu – WiFi neboli Wireless Fidelity je komunikační 

standard pro bezdrátový přenos dat. Lze použít jak pro analogové tak pro digitální 

kamery. Nejčastěji používané frekvence pro přenos videosignálu jsou 2,4 GHz a 5,8 

GHz. Nevýhodou tohoto přenosu je jeho náchylnost k okolním rušivým 

atmosférickým vlivům. U tohoto vedení je také nutná přímá viditelnost od vysílače 

k příjmovému zařízení. Toto lze za použití retranslačních bodů docílit a to 

i na vzdálenosti desítky kilometrů. 
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 Laserový přenos – u tohoto přenosu je využíváno světelných paprsků. Pomocí 

infračerveného vysílače a optiky jsou vysílány paprsky na přijímací plochu 

fotodiody. Zde je také nutná přímá viditelnost a funkčnost jen na desítky metru. 

Používá se např. při přemostění přes cestu apod. 

 Přenos pomocí IP – u této technologie jsou digitalizované videosignály přenášeny 

pomocí sítí využívající protokol IP. Lze tak vytvořit rozsáhlou počítačovou síť, 

po které lze videosignál z kamer přenášet na prakticky jakékoliv místo s připojením 

na internet. 

5.5 Zařízení na zpracování videosignálu 

Tyto zařízení umožňují přicházející signál z kamer a záznamových zařízení zobrazit 

jako obraz na výstupním zařízení. 

 Monitory – jsou využívány k zobrazování snímaných dějů kamerou nebo 

zaznamenaných na záznamových zařízeních. Dle typu kamer je možné vybrat 

mezi černobílým nebo barevným monitorem. Nyní je možné používat starší 

typy CRT monitorů nebo již běžné monitory využívající technologii tekutých 

krystalů tzv. Liquid Crystal Display (dále jen LCD).  

 

 Kvadrátory – zařízení umožňující zobrazit výstupy na monitoru až ze čtyř 

kamer najednou. Rozdělí obraz monitoru na čtyři čtvrtiny a zobrazí v každé 

části výstup z jiné kamery. Kvadrátory mohou mít více funkcí jako je např. 

zoom, zmrazení obrazu a mohou obsahovat i alarmové výstupy, které umožňují 

aktivovat další připojené zařízení. [36] 

 

Obrázek 9 - LCD monitor [24] 

http://www.odposlechy24.cz/obrazek/?image_id=31390
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 Multiplexery – jsou zařízení, která dokážou dělit videosignál na vstupu a tím 

vytvořit dva druhy výstupu. Jeden určený pro prohlížení a druhý pro nahrávání. 

Na monitor je poté možné zobrazit jen jednu kameru, avšak na záznamovém 

zařízení budou nahrávány výstupy ze všech kamer.  

I při výběru monitorů a ostatních zařízení je třeba dbát na vhodné komponenty. Záleží 

na tom, jaké funkce chceme využívat a jaký kamerový systém si zvolíme. Výběr nevhodných 

zobrazovacích zařízení může celý kamerový systém znehodnotit. 

5.6 Záznamové zařízení 

Zařízení pro archivaci je velmi podstatnou a nedílnou součástí kamerových systémů 

používaných při zabezpečení objektů a městských kamerových systémů. Časová doba 

archivace by měla odpovídat účelu pořizování záznamu. Analyzování záznamu je podstatný 

prvek při odhalování a dokazování např. trestných činů zachycených kamerovým systémem. 

Je vhodné nastavit funkci časové smyčky, která po vypršení stanovené doby umožní opětovné 

nahrávání záznamu s přemazáním již nepotřebných dat. V minulých letech se používali 

pomaloběžné videorekordéry s video-přepínači, které zaznamenávaly obraz na VHS kazety. 

S postupným nahrazením VHS kazet se v dnešní době používá hlavně záznam na pevný disk 

pomocí Digital Video Recorderu (dále jen DVR), záznam na síťové videorekordéry Network 

video recorder (dále jen NVR) a v neposlední řadě videosystémy pro použití v počítači. 

 Digitální záznamové zařízení – jsou jedním z nejrozšířenějších typů zařízení 

pro archivaci dat, které jsou používány pro záznam z analogového signálu. 

V současnosti existují i hybridní DVR rekordéry, které jsou schopné archivovat 

záznam jak z kamer analogových, tak digitálních. Záznam bývá uchováván 

na pevný disk nebo více disků, které je možné k rekordéru připojit. Zařízení 

pro DVR umí pořizovat záznam z více kamer a je zde také možnost do obrazu 

zaznamenat časovou stopu. 

 Síťové videorekordéry – tzv. NVR jsou určeny pro zaznamenávání obrazu z IP 

kamer.  Záznam obrazu je zde také ukládán na pevný disk. NVR bývají umístěny 

samostatně mimo místo monitoringu a jsou připojeny na počítačovou síť. Slouží 

tedy jako externí síťové datové úložiště. Komunikace mezi NVR a kamerami 

probíhá přes síť a pomocí IP adres. Standardní konfigurace pro NVR jsou až pro 64 

kamer. I NVR disponují spoustou funkcí podobně jako DVR.  



 

47 

 

 Videosystémy určené pro počítač – jsou jimi záznamové a PC karty, které 

umožňují zaznamenat obraz z kamer přímo na disk počítače. Lze také pomocí 

speciálního software nebo webového rozhraní sledovat střežený prostor na dálku. 

[19, 20] 

5.7 Vybrané doplňkové zařízení a funkce kamer 

Samotné kamerové systémy a kamery jsou schopny zaznamenávat obraz v určité 

kvalitě za běžných podmínek. Někdy jsou však tyto podmínky značně nepříznivé a je třeba 

kameru vybavit nebo pořídit s funkcemi, jež jsou schopny si s tímto nepříznivým vlivem 

poradit a pořídit kvalitnější obraz. 

 Kompenzace protisvětla – neboli Black Ligt Compensition (dále jen BCL). Tato 

funkce umožňuje eliminaci silného zadního světla v záběru a tím zlepšuje možnost 

rozlišit detaily i v tmavé části obrazu. 

 Elektronické závěrky – tzv. shuttery se stali již téměř standardní funkcí kamer. 

Tato funkce dokáže regulovat množství náboje jdoucího na snímací čip v závislosti 

na intenzitě osvětlení. Lze poté použít levnějších objektivů např. s ručním 

nastavením clony. 

 Digitální redukce šumu – dále jen (DNR) je funkce využívající redukčního 

filtrování obrazu, který umožňuje zobrazovat výstupy z kamer bez zkreslujícího 

zrnění. [18] 

 Automatické vyrovnání bílé – (dále jen AWB) z anglického Auto White Balance. 

Tato funkce mění vyváženost barev pomocí úpravy poměru barevných složek 

v obraze během změn odstínu osvětlení. 

 Široký dynamický rozsah – technologie nazývaná Wide Dynamic Range (dále jen 

WDR) umožní v obraze detailní zobrazení i tmavých částí bez saturace částí 

světlých. Funkce je schopna měnit počet zón v obraze, kdy kombinuje dva snímky 

Obrázek 10 - Ukázka funkce DNR [18] 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=funkce+dnr&source=images&cd=&docid=3yB0zPtftVvk6M&tbnid=cItNGxi3WBd8MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alarmsvet.cz/termekek/reszletes/1353&ei=jydUUaLIGYHTtAaX_4DgBw&psig=AFQjCNGpFmfUaMq5-t0qeEU8Ki7Dk9fR2Q&ust=1364555975448723
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s vysokou rychlostí závěrky pro jasné části a s pomalou rychlostí závěrky 

pro tmavší části obrazu. 

 
 

 Kompenzace protisvětla s funkcí automatického oříznutí přesvícených míst – 

Nová funkce kombinující funkci BCL a maskování zón. Funkce automaticky 

ořezává přesvícená místa v obraze. Analyzované přesvícené místa se překryjí 

černou barvou.Využívá se v případě snímaní obrazu automobilu s rozsvícenými 

světly, kvůli kterým se SPZ stane nečitelnou. Po aktivaci funkce se stává tato SPZ 

čitelnou. [18] 

 

 

Obrázek 12 - Ukázka kombinace BCL a maskování zón [18] 

 

 IR reflektor – používají se při nedostatečném osvětlení snímaného místa. Reflektor 

může mít kamera instalován přímo v sobě, ten však má omezený světelný dosah. 

Pro větší dosah IR přísvitu sledovaného místa se používají externí IR reflektory. 

Obrázek 11 - Aplikace funkce WDR [18] 
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Obrázek 13 - IR reflektory [17] 

 Kamerové kryty – častým doplňujícím zařízením bývá kamerový kryt, který 

chrání kameru před povětrnostními vlivy nebo útoky vandalů. Často bývají 

vyhřívané nebo opatřeny stěračem čelního skla a používají i jen jako makety 

kamer, které působí preventivně. 

6 Obec Ostrava – Plesná 

Plesná je bývalá vesnice nacházející se v údolí Plesenského potoka na severozápadním 

okraji statutárního města Ostravy. Dne 1. ledna 1994 se stala 23. městským obvodem města 

Ostrava. Až do 24. dubna 1976, kdy se stala částí městského obvodu Poruba, byla 

samostatnou obcí. Územní obvod Plesná je vzdálen asi 15 km od centra města Ostravy 

severozápadním směrem. Sousedí s městskými obvody Maartinov, Pustkovec, Poruba 

a Krásné Pole, ale i s obcemi okresu Opava, jako jsou Děhylov, Dobroslavice a Velká Polom. 

Na obrázku 15 jsou zobrazeny jednotlivé městské obvody města Ostrava s vyznačením 

Plesné. [27] 

Obrázek 14 - Kamerový kryt a maketa kamery [17] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1994
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poruba_(Ostrava)


 

50 

 

 

Obrázek 15 - Vyznačení městského obvodu Plesná v Ostravě [27] 

 

 

Katastr obce se skládá ze dvou katastrálních území, kterými jsou Stará Plesná (rozloha 

427 ha) a Nová Plesná (rozloha 60 ha). Při rozloze katastru 4,87 km
2 

je Plesná tvořena 

členitým a kopcovitým územím. Nejnižším místo je o 60 metrů níže situováno než nevyšší 

bod obce. Ke dni 1. 4. 2013 byl dle Českého statistického úřadu počet obyvatel v obci 1374.  

6.1 Z historie obce Plesná 

 1255 - první písemná známka o obci 

 1789 – založena Nová Plesná 

 1850 – sloučení Staré a Nové Plesné 

 1905 – založen Sbor dobrovolných hasičů Plesná 

 1926 – zřízení prvního telefonu 

 1927 – postaven vodovod na Nové Plesné 

 1930 – elektrifikace obce Plesná 

 1938 – obsazení území obce německou armádou – přiřazení k velkoněmecké říši, 

sudetské župy 
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 26. 4. 1945 – osvobození Plesné od německého fašismu. 

 1948 – zřízení místního rozhlasu 

 1976 – Plesná součástí města Ostravy – obvodu Poruba. 

 1994 – Plesná samostatným městským obvodem města Ostrava 

 1995 – slavnostní vysvěcení znaku a vlajky obce Plesná 

  

   

  

 

6.2 Bezpečnostní situace v obci Ostrava – Plesná 

Obec Ostrava – Plesná patří pod obvodní oddělení Policie ČR Poruba 2. Statistiky 

z této lokality byly předloženy výše. Dalším subjektem v rámci udržování bezpečnosti, který 

zde působí je Městská policie Ostrava. V souladu s novou koncepcí Městské policie 

Ostrava na období 2009 – 2013, která byla schválena Radou města Ostravy, byly zřízeny nové 

okrsky, které budou spravovány konkrétními strážníky-okrskáři. Počet okrsků byl navýšen 

z 35 na 154, přičemž v městském obvodu Plesná zůstal zachován 1 okrsek, který však budou 

spravovat dva strážníci-okrskáři.[27, 22] 

Na území obce Plesná se tedy nenachází pracoviště Městské policie Ostrava a výkon 

služby je zde zajišťován zmíněnými okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři z okolních 

pracovišť v rámci celé oblasti. Městský obvod Plesná spadá pod oblast Městské policie 

Ostrava, která se nazývá oblast Martinovká. Zahrnuje devět městských obvodů, kterými jsou 

Poruba, Martinov, Svinov, Třebovice, Plesná, Krásné Pole, Pustkovec, Polanka nad Odrou 

a Nová Ves.  

Obvod Plesná je zcela tvořen zástavbou rodinných domů. Z hlediska kriminality byl 

vyhodnocen jako klidná lokalita, kde k narušování veřejného pořádku či páchání trestné 

činnosti dochází jen v minimálním rozsahu. Větší kumulování obyvatel je spojena pouze 

s nově vybudovaným hypermarketem Globus. 

Z tabulky v Příloze 5, která ukazuje oznámení o přestupku v městských částech 

Ostravy, které byly přijaty úřady městských obvodů v roce 2012 je vidět, že v obvodu Plesná 

Obrázek 16 - Ukázka znaku a vlajky obce Ostrava – Plesná [27] 
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byly všechny přestupky, tj. 198 přestupků, klasifikovány jako § 50 zákona č. 200/1990 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a změn, tedy jako přestupky proti majetku. [22] 

Právě na tyto přestupky a popřípadě trestné činy se rozhodla obec reagovat. V poslední 

době dochází k více či méně častému vykrádání domků či zahrad a poškozování majetku 

v souvislosti s vloupáním do těchto objektů. Jinak zde žádná trestná činnost jako 

je vandalismus apod. není ve větší míře sledována. Důležitým aspektem je, že pachatelé 

zjištěné protiprávní činnosti nejsou obyvateli obce a při vykrádání domků používají dopravní 

prostředky. Představa obce o jejich kamerovém systému je tedy, podle prohlášení pana 

Peterka, který je v obci zastupitelem, použití tohoto systému při dohledávání pachatelů trestné 

činnosti. 

6.3 Popis obce a vytipování kritických míst 

Do obce vedou celkem 4 příjezdové cesty. Tyto cesty jsou využívány jak místními 

obyvateli, tak návštěvníky či projíždějícími. Provoz přes obec není nikterak velký a v nočních 

hodinách je minimální. Větší provoz je spojen s okrajem obce, kde je Obchodní centrum 

Géčko spolu s nákupním domem Glóbus. Toto obchodní centrum není v přímé dohledové 

blízkosti domovní zástavby a kamerový systém pro tuto část nebude budován. Jednotlivé 

obchody a obchodní centrum za své aktiva zodpovídají samostatně a tato lokalita nebude tedy 

při navrhování kamerového systému zabezpečována. Jedná se o objekt se specifickými riziky, 

jejichž posuzování a následné zabezpečení by bylo nad rámec základního kamerového 

systému obce sloužícího pro dohled nad veřejným pořádkem v obci. 

Katastrální území Nová Plesná je obklopena lesním porostem a je zde jediná 

příjezdová cesta po ulici 26. Dubna směrem od Velké Polomy. Druhou příjezdovou cestou je 

ulice Dobroslavická, která se napojuje na Slezskou ulici ve směru na Dobroslavice. Třetí 

možností je příjezd od ulic Porubská, 17. Listopadu, Martinovská. Vzhledem k velkému 

provozu na těchto silnicích, které slouží jako hlavní dopravní tepna na Hlučín, je vhodné brát 

jako vjezd do obce až místo za křižovatkou na ulici 26. Dubna. Katastrální území obce začíná 

již od hospody u Besucha na ulici Martinovské, avšak zde se jedná o frekventovanou silnici 

a možnost dopátrání pachatele by se vzhledem k velkému provozu značně ztížila. Proto je 

jako bod pro vjezd do obce Plesná brána právě silnice za křižováním ulic Porubská a 26. 

Dubna směrem na Plesnou. Posledním příjezdovým bodem do obydlené části Plesné je ulice 

Karla Svobody, kde se protíná odbočka Opavské ulice a cesta vedoucí za Glóbusem na ulici 

Průběžná, kterou také využívá zásobování pro tento obchodní dům. Do obce vede ještě 
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několik cest, které jsou určeny pro cyklo nebo pěší turistiku. Tyto cesty však není možné brát 

jako hlavní příjezdové trasy a nějakým způsobem je monitorovat. 

Obec jsem rozdělil na šest částí dle podobnosti objektů a kritických míst: 

 Obchody a prodejny - některé z nich mají svůj zabezpečovací systém, avšak 

povětšinou jsou to malé provozovny na úrovni rodinných domů. A také místní 

pohostinství, které jsou řešeny podobně jako obchody a provozovny. V těchto 

objektech se může nacházet finanční obnos a zboží. 

 Lokalita tzv. „milionářská čtvrť“ – tato lokalita se nachází na ulici Hrabek. Je to 

zástavba většinou nových rodinných domů, které jsou zapuštěny blíže či dále 

k uliční komunikaci. Staví zde povětšinou majetní obyvatelé a ulice je za domy 

ohraničena polem a lesy. Tyto objekty jsou pro zloděje velmi atraktivní, neboť 

jsou nadstandardně vybavovány. To dokazuje i fakt, že před koncem roku 2012 

zde bylo spácháno pět vloupání do domů a zahrad. Tyto domy nyní majitelé 

začínají zabezpečovat vlastními bezpečnostními prvky a systémy. Ulice končí již 

v lesním porostu a přechází na lesní cestu. Touto cestou si je možné zkrátit trasu 

do sousedních městských obvodů Pustkovec nebo Poruba. Není přístupna 

pro klasické automobily, ale je pravděpodobné, že právě tato cesta byla využívána 

i pachateli výše uvedených trestný činů. 

 Domy pro občany – tyto objekty mají vyšší význam pro obec. Z větší částí jsou 

obcí dotovány nebo provozovány. Jsou to zdravotní středisko, hasičská stanice, 

obecní úřad (dále jen OÚ), pobočka pošty, mateřská a základní škola apod. Tyto 

objekty jsem rozdělil na dvě skupiny, které slučují podobné objekty dle aktiv 

a účelu. Všechny objekty jsou vypsány a rozděleny do skupin v tabulce (tabulka 

4).  

 Centrum obce – nachází se na křižovatce ulic Karla Svobody a 26. Dubna. Zde je 

pomyslný střed obce a je zde menší náměstí. V blízkosti je autobusová zastávka, 

parkoviště, dům dětí a mládeže, hasičská zbrojnice a malý park. Zde se konají 

různé obecní prodeje či slavnosti a akce města jako jsou hasičské závody, 

kolotoče apod. V nedávné době zde byla poničena skla zastávky a skleněná výplň 

zábradlí mladíky z cizích vesnic. 

 Elektrické a ostatní vedení - v celé obci je zavedena také plynofikace a elektrické 

a rozhlasové nadzemní vedení. Dále pak vodovod a další prvky důležité 

pro obyvatele. 
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 Rodinné domy – ostatní zástavba rodinných domů v obci Plesná. Nejsou často 

dobře zabezpečena a skýtají aktiva jako je vybavení domů a zahrad apod. 

Následující tabulka nám sumarizuje jednotlivé provozovny a také místa, které by 

mohly být pro pachatele atraktivní. Tabulka je rozdělena do šesti skupin, které obsahují 

typově podobné objekty nebo lokality nacházející se v obci. 

 

Tabulka 4 - Popis subsystémů a jejich objuktů s možnými riziky [autor] 

Číslo 

skupiny 

Popis skupiny Objekty a místa Možná ohrožení 

 

 

I 

 

 

Domy pro občany 

Mateřská a základní škola  

 

Ohrožení života a zdraví, 

krádež vybavení budov 

Kostel sv. Jakuba 

Zdravotní středisko 

Hasičská zbrojnice 

Dům dětí a mládeže 

 

II 

 

Centrum obce 

Park Narušování veřejného 

pořádku, krádeže, životy a 

zdraví, ničení obecního 

majetku 

Autobusová zastávka 

Plac pro konání veřejných 

akcí Parkoviště 

 

III 

Elektrické a 

ostatní vedení 

Elektrické vedení Poškození vedení, 

teroristický útok Plyn a voda 

Rozhlas a internet 

IV Dům OÚ Pobočka pošty Krádež finanční hotovosti, 

obecních dokumentů Obecní úřad 

 

V 

Lokalita 

„milionářská 

čtvrť“ 

Rodinné domy Vloupání, krádež 

automobilu, poškození 

objektu 

Bazény a zahrady 

Automobily 

VI Rodinné domy Rodinné domy Vloupání do objektů, 

poškození objektu  

VII 

 

Pohostinství a 

prodejny 

Hospody Krádež vybavení a 

finančního obnosu, krádež 

know how 

Prodejny 

Sídla firem 

Výrobny v obci 
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7 Analýza bezpečnosti 

Pro účinnou ochranu majetku, osob a jiných chráněných zájmů je nutné nejdříve 

zpracovat bezpečnostní analýzu. Tato analýza poté slouží jako objektivní východisko pro 

další činnost, včetně činnosti projekční. Bezpečnostní analýzu je třeba použít, jestliže 

dosavadní zabezpečení již není účinné nebo je nedostatečné. 

Výstupem bezpečnostní analýzy je definování zranitelných míst, identifikace možného 

vnějšího napadení a možnost na tyto situace reagovat. Tyto procedury slouží pro potřeby 

řízení a vytváří podklady pro rozhodovací proces. Cílem analýz je tedy identifikace 

nedostatků a zranitelnosti, odhalení možných hrozeb a rizik a zjištění funkčnost již 

zavedeného systému bezpečnostních opatření. Analýzy slouží jako pomocný nástroj pro jejich 

vyhotovitele, který vychází z vlastních zkušeností, statistických údajů a svého subjektivního 

úsudku. [2, 35] 

7.1 Analýza obce Ostrava – Plesná 

Následující analýza navazuje na předchozí srovnávání protiprávních činů a také 

na popis obce a její bezpečnostní situaci, kterou jsem dle vyjádření pana Peterka, který je 

zastupitelem a obyvatelem obce Plesná popsal výše.  

Pro analyzování a vytipování kritických činností a míst využiji tři analýzy: 

 Metoda CARVER 

 Diagramu příčin a jejich následků 

 Analýza selhání a jejich dopadů s využitím Paretova diagramu proloženého 

Lorenzovou křivkou 

7.1.1 Metoda CARVER 

Metoda CARVER je používána k identifikaci významných prostorů. Metoda byla 

vyvinuta americkou armádou pro určení hodnoty cíle při válce ve Vietnamu. Tato verze je 

pro bezpečnostní praxi částečně upravena, avšak používá se pro hodnocení všech šesti kritérií. 

Upravena jsou pouze stupně jednotlivých kritérií. 

Tato metoda mi má napomoci zjistit, které objekty jsou pro potencionálního pachatele 

nejatraktivnější. Jelikož je v obci mnoho objektů, jsou jednotlivé objekty zařazeny do sedmi 
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skupin podle vzájemné podobnosti objektů a kritičnosti lokality. Podrobnější popis a výčet 

těchto kategorií je uveden v kapitole 6.3. 

Metoda CARVER se skládá z následujících faktorů: 

 Kritičnost (Criticali) – udává význam pro systém, podsystém, celek nebo jeho 

součást. Cíl je kritický, pokud jeho zničení nebo poškození způsobí značný dopad 

na výkon celého systému, celku nebo některé součásti.  

 Přístupnost (Accessibility) - snadnost, s jakou může útočník dosáhnout svého 

cíle, předmětu svého zájmu. Je závislá na schopnosti pachatele vniknout 

do objektu a opustit jej. Také záleží na bezpečnostní situaci, přístupových 

a únikových cestách, a zda je nutné překonat nějaké překážky. 

 Obnovitelnost (Recuperability) – udává dobu potřebnou k nahrazení, opravě 

nebo překlenutí poškozeného nebo zničeného cíle. Obnovitelnost závisí také 

na možnosti získání náhradních dílu poškozeného cíle nebo jejích ekvivalentních 

náhrad. 

 Zranitelnost (Vulnerability) – míra schopnosti činnosti útočníka, kterou musí 

vynaložit pro dosažení svého cíle spolu s významem následků způsobených 

takovým chováním. Závisí na povaze a konstrukci cíle a dostupnosti 

požadovaných prostředků pro překonání odporu. 

 Vliv na obyvatelstvo (Effect on population) – výsledek reakcí veřejnosti 

na spáchaný útok. Je dáván důraz i na možné účinky a reakce následované 

po útoku. Možnost zvýšení snahy o zajištění bezpečnosti apod. 

 Rozpoznatelnost (Recognizability) – do jaké míry je možné rozpoznat změnu 

na cíly. Tedy poměr množství získaných údajů a míry vynaloženého úsilí útočníka 

k získání takových informací. Rozpoznatelnost stoupá s minimalizováním úsilí 

útočníka k získání údajů potřebných pro úspěšné zakončení útoku. 

Hodnocení jednotlivých kritérií je zobrazeno v následujících tabulkách. Jednotlivé 

kriteria jsou klasifikovány body od 1 do 5. U jednotlivých bodových klasifikací je definováno 

kritérium, které je mírně uzpůsobeno pro analyzování zadaného objektu.  
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Tabulka 5 - Definice a klasifikace kritéria kritičnosti v metodě CARVER 

Kritičnost – C Klasifikace Definice kritérií 

Velmi nízká 1 Objekty malého významu 

Nízká 2 Obchody a komunikace 

Střední 3 Rodinné domy 

Vysoká 4 Obecní administrativní budovy 

Velmi vysoká 5 Objekty kritické infrastruktury 

 

Tabulka 6 - Definice a klasifikace kritéria přístupnosti v metodě CARVER 

Přístupnost – A Klasifikace Definice kritérií 

Velmi nízká 1 Složitá s použitím násilí 

Nízká 2 Složitá  

Střední 3 Střední 

Vysoká 4 Jednoduchá 

Velmi vysoká 5 Velmi jednoduchá 

 

Tabulka 7 - Definice a klasifikace kritéria obnovitelnosti v metodě CARVER 

Obnovitelnost – R Klasifikace Definice kritérií 

Velmi nízká 1 Do 12 hodin 

Nízká 2 Do 3 dnů 

Střední 3 Do týdne  

Vysoká 4 Do měsíce 

Velmi vysoká 5 Do 3 měsíců 

 

Tabulka 8 - Definice a klasifikace kritéria zranitelnosti v metodě CARVER 

Zranitelnost – V Klasifikace Definice kritérií 

Velmi nízký 1 Maximální nasazení s min. následky 

Nízký 2 Vysoké nasazení s malými následky 

Střední 3 Střední nasazení se středními následky  

Vysoký 4 Nízké nasazení s velkými následky 

Velmi vysoký 5  Minimální nasazení s neobnovitelnými následky 

 

Tabulka 9 - Definice a klasifikace kritéria vlivu na obyvatelstvo v metodě CARVER 

Vliv na obyvatelstvo – E Klasifikace Definice kritérií 

Velmi nízká 1 Neregistrovatelný 

Nízká 2 Lhostejnost 

Střední 3 Obava  

Vysoká 4 Strach 

Velmi vysoká 5 Panika 
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Tabulka 10 - Definice a klasifikace kritéria rozpoznatelnosti v metodě CARVER 

Rozpoznatelnost - R Klasifikace Definice kritérií 

Velmi nízká 1 Minimum údajů při maximálním úsilí 

Nízká 2 Malé množství údajů při velkém úsilí 

Střední 3 Střední množství údajů při středním úsilí 

Vysoká 4 Velké množství údajů při malém úsilí 

Velmi vysoká 5 Velmi velké množství informací při min. úsilí 

 

Při dosazení jednotlivých hodnot do tabulky a sečtení všech parametrů vyšla 

následující evaluace (Tabulka 11) 

Tabulka 11 - Vyhodnocení metody CARVER [autor] 

Skupina C A R V E R ∑ 

I 3 3 2 2 4 1 15 

II 2 5 4 3 3 3 20 

III 4 2 2 2 2 3 15 

IV 4 3 3 4 3 4 21 

V 3 3 3 3 4 3 19 

VI 3 4 3 4 3 2 19 

VII 2 2 2 3 2 3 14 

 

Z analýzy CARVER vzešlo, že největší pozornost je třeba věnovat skupinám II – 

Centrum obce, do které se řadí místo na pořádání veřejných akcí, park, autobusová zastávka 

a parkoviště. Další skupinou, kterou je třeba se zabývat je skupina IV – Dům OÚ a pobočka 

pošty, které mohou být pro potencionálního pachatele významné. Dalším odhaleným rizikem 

je skupina V – Lokalita „milionářská čtvrť“, kde je riziko vloupání do domů s vysokými 

aktivy. Poslední skupinu, kterou je třeba opatřit je skupina VI – Rodinné domy v obci, které 

mohou být napadeny a většinou mají jen velmi malé zabezpečení. Tyto skupiny budeme dále 

rozvádět. Ostatní skupiny I – Domy pro občany (základní a mateřská škola, kostel, hasičská 

zbrojnice) sk. III – Elektrické a ostatní vedení v obci a sk. VII – Pohostinství a prodejny (sídla 

firem, výrobny, hospody) dosáhly nižšího hodnocení a nejsou pro pachatele tolik zajímavé. Je 

tedy možno odhadovat, že napadení těchto objektů není pravděpodobné, což potvrzují 

i dosavadní statistiky a zkušenosti z minulých let. V dalším analyzování jsou tedy primárně 

rozebírány skupiny II, IV, V, VI jako samostatné podsystémy. Zbylé skupiny I, III, VII jsou 
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sjednoceny kvůli nižší pravděpodobnosti napadení pachatelem do jednoho subsystému 

pojmenovaného Ostatní. 

7.1.2 Diagram příčin a jejich následků 

Tato analýza umožňuje modelovat a strukturovat jednotlivé procesy a také identifikovat 

příčiny jednotlivých problémů. Často bývá nazýván podle svého vzhledu jako „diagram rybí 

kosti“ nebo podle profesora Karou Ishikawa, který jej jako první zavedl, pod názvem 

Ishikawův diagram. Diagram je grafickým znázorněním příčin, které vytváří určitý následek. 

Jsou zde analyzovány jednotlivé zásadní faktory, které způsobují řešený problém. Tyto faktory 

jsou poté dále rozebírány, za účelem vyhledání dílčích příčin. Modelace rizik diagramem příčin 

a jejich následků je vyobrazen na grafu číslo 8. 
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Graf 8 - Diagram příčin a jejich následků [autor]
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7.1.3 Analýza selhání a jejich dopadů 

Jinak nazývaná Fail Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA) je analyzování 

jednotlivých selhání a jejich možných důsledků. Je často využívána pro kontrolu jednotlivých 

prvků při projektovém návrhu systému a následně v jeho provozu. Metoda je ovlivněna 

praktickými zkušenostmi autora a je tudíž z velké části subjektivní. Výstup metody je 

zhodnocená míra jednotlivých rizik a jejich rozdělení na důležitá a méně důležitá. 

Metoda vychází z výpočtu míry rizika ze vzorce: 

 

R = P x N x H  

 

R = míra rizika       N = závažnost následků 

P = pravděpodobnost výskytu    H = odhalitelnost následků 

 

Tabulka 12 - Hodnocení kritérií v metodě FMEA [35] 

 

 A výsledná míra rizika je řazena dle následující tabulky: 

Tabulka 13 - Míra rizika analýzy FMEA [35] 

Hodnota míry rizika – R Definice R 

0 – 3 Zanedbatelné riziko 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 

11 – 50 Mírné riziko 

51 – 100 Nežádoucí riziko 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 

 

Závažnost 

následků (N) 

Bodové 

rozmezí 

Pravděpodobnost 

výskytu (P) 

Bodové 

rozmezí 

Pravděpodobnost 

odhalení (H) 

Bodové 

rozmezí 

Sotva 

postřehnutelná 

1 Nepravděpodobná 1 Vysoká 1 

Bezvýznamná 2 Velmi malá 2  Mírná 2 

Středně 

významná 

3 Malá 3 Malá 3 

Závažná 4 Mírná 4 Velmi malá 4 

Mimořádně 

závažná 

5 Vysoká 5 Nepravděpodobná 5 
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Následná tabulka (Tabulka 14) ukazuje jednotlivé nebezpečí ve vyhodnocených 

nebezpečných objektech a lokalitách. Jednotlivá nebezpečí byla převzata z analýzy příčin 

a jejich následků, kde byla modelována. V této tabulce je proveden výpočet míry rizika 

analýzou FMEA a jsou zde naznačeny možná opatření ke zmírnění vybraných rizik. V tabulce 

jsou také barevně odlišena rizika dle jejich závažnosti, jak je uvedeno v tabulce 13.  
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Číslo Subsystém Nebezpečí P N H Míra rizika Možné opatření 

1 
C

en
tr

u
m

 o
b

ce
 

Dopravní nehoda na silnici 3 3 3 24 Častější kontroly PČR, udržování komunikací 

2 Násilí na ulici 2 4 3 24 Nasazení strážníků měst. policie, monitoring místa 

3 Ničení veř. zeleně 3 1 1 3 Monitoring 

4 Toxikománie 3 3 3 27 Monitoring, preventivní programy 

5 Ničení zastávek MHD 3 2 5 30 Monitoring 

6 Krádež automobilu (kola) 3 3 4 36 Zamčení a dodatečné zabezpečení, monitoring 

7 Ničení ulic – vandalismus 3 3 4 36 Monitoring, nasazení strážníků  

8 Úrazy 2 2 4 16 Údržba veřejných prostranství 

9 Kapesní krádež 3 2 5 30 Monitoring, prevence a informace občanů  

10 

D
ů

m
 O

b
ec

n
íh

o
 ú

řa
d

u
 

Poškození fasády domu 2 2 4 16 Monitoring 

11 Poškození dokumentů obce 1 4 3 12 Uzamčení v trezoru 

12 Vloupání do OÚ dveřmi 3 4 3 36 Monitoring, zabezpečení budovy PZTS 

13 Vloupání do OÚ oknem 4 4 4 64 Monitoring, zabezpečení budovy PZTS, fólie nebo mříže 

14 Vloupání do pošty dveřmi 4 4 3 48 Monitoring, zabezpečení budovy PZTS 

15 Vloupání do pošty oknem 4 4 4 64 Monitoring, zabezpečení budovy PZTS, fólie nebo mříže 

16 Poničení komunikačního systému pošty 2 3 2 12 Zabezpečení budovy PZTS 

17 Vynesení cit. údajů z OÚ 2 3 4 24 Přístup k údajům jen oprávněným osobám 

18 Chybějící zabezpečení 4 4 2 32 Zabezpečení budovy PZTS 

19 Sabotáž zaměstnanci 1 5 2 10 Monitoring, motivace zaměstnanců 

20 

R
D

 v
 o

b
ci

 

  

Vloupání přes dveře z ulice 3 4 3 27 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 

21 Vloupání přes zadní část domu 4 4 4 64 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 

22 Vloupání přes okno z ul. 4 4 3 48 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 

23 Vloupání přes okno ze dvora 4 4 4 64 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 
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Tabulka 14 - Hodnocení jednotlivých nebezpečí a výpočet míry rizika s popisem možných opatření [autor]  

 

24 Poničení fasády domu 2 3 4 24 Mechanické zabezpečení, monitoring 

25 Vloupání na zahradu 4 2 5 40 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 

26 Ztráta klíčů 2 5 2 20 Monitoring, výměna FAB 

27 Nedostatečné zabezpečení domu 5 4 3 60 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 

28 Zapomenutí zabezpečení domu 3 5 3 45 Kontrola uzamčení popř. zapnutí PZTS 

29 

L
o

k
a

li
ta

 „
M

il
io

n
á

řs
k

á
 č

tv
rť

“ 

Vloupání přes okno z ul. 4 4 3 48 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 

30 Vloupání přes okno ze dvora 5 4 3 60 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 

31 Poničení fasády domu 3 3 4 36 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 

32 Vloupání na zahradu 5 3 4 60 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 

33 Ztráta klíčů 2 5 2 20 Monitoring, výměna FAB 

34 Nedostatečné zabezpečení domu 3 5 3 45 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 

35 Opotřebení zabezpečení 2 4 4 32 Pravidelné revize a údržba systému zabezpečení 

36 Zapomenutí zapnutí zabezpečení 3 4 3 36 Zavedení systému kontroly zapnutí systému 

37 Porucha na zabezpečení domu 2 4 1 8 Kontroly funkčnosti, revize 

38 Špatné osvětlení u objektu 4 2 1 8 Vybudování sloupu VO 

39 Nezájem občanů o dění okolí domu 3 2 3 18 Udržování přátelských vztahů, preventivní programy 

40 

O
st

a
tn

í 

Teroristický útok (sk. III) 1 5 4 20 Krizové plány, zabezpečení rozvodů 

41 Porušení domovních řádů (sk. I) 3 2 2 12 Dohled nad dodržováním 

42 Nezabezpečení objektů (sk. VII) 3 4 3 36 Vybudování PZTS, kontrola uzamčení 

43 Porucha na vedení (sk. III) 3 3 2 18 Kontroly vedení, revize 

44 Vloupání do objektů (sk. I) 2 4 3 24 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 

45 Vloupání do objektů (sk. VII) 4 3 3 36 Zabezpečení domu PZTS, mechanické zabezpečení 
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Z analýzy lze vyčíst, že ani jedno nebezpečí nebylo vyhodnoceno jako nepřijatelné 

riziko. Jako nežádoucí rizika (červená barva) byla vyhodnocena nebezpečí číslo 13, 15, 21, 

23, 27, 30, 32. Tyto rizika je třeba minimalizovat doporučeným opatřením a dalším 

zabezpečením, které bude navrhováno v kapitole 8. Jako mírné rizika (fialová barva) byla 

vyhodnocena rizika číslo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 

29, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Akceptovatelné rizika (žlutá barva) jsou 19, 

37, 38 a jako zanedbatelné riziko (šedá barva) bylo vyhodnoceno nebezpečí č. 3. 

Pro další analyzování této metody provedeme vyhodnocení rizik dle Paretova 

diagramu proloženého Lorenzovou křivkou. Tento způsob opět verifikuje rizika na závažné 

a rizika, kterými není třeba se primárně zabývat. Tento diagram je uveden v Grafu číslo 9. 

 

Z Paretova diagramu lze vyčíst, že jako významná jsou považována rizika s mírou 

nebezpečí R >= 27. Ostatní rizika jsou dle této analýzy zanedbatelné. Analýza nám tedy 

verifikovala data s předchozí analýzy a rozdělila mírné riziko na část, kterou je třeba se 

při zabezpečení zabývat a část, která není primárně důležitá pro řešení. 

7.2 Zhodnocení analýz 
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Graf 9 - Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 
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Z provedených analýz vyplývají rizika jednotlivých subsystémů, kterými je důležité se 

zabývat.  Všechna rizika nejde snížit či eliminovat kamerovým systémem, avšak je možné 

jejich snížení preventivními a psychologickými účinky přítomnosti tohoto systému. 

Analyzování jednotlivých rizik nám taktéž napovídá, jaké jsou vhodné místa pro umístění 

kamer a jakým způsobem celý kamerový systém koncipovat.  

V subsystému centrum obce nám vyšla jako rizika, kterými je třeba se zabývat 

toxikománie, ničení zastávek MHD, kapesní krádeže, krádež automobilu popř. kola 

a vandalismus v těchto místech. Toto místo je tedy vhodné pro umístění kamery 

a monitorování – kamerový bod č. 5 (Příloha 6). 

Jako nežádoucí a závažná rizika nám z dalšího subsystému vzešla vloupání do domu 

obecního úřadu a pošty, a chybějící zabezpečení tohoto objektu. Hlavním opatřením by tedy 

mělo být zabezpečení tohoto objektu prvky elektrického a mechanického zabezpečení 

objektů. Dále je možné tento objekt monitorovat a tím snížit potenciální rizika a zvýšit 

pravděpodobnost dopadení pachatele – kamerový bod č. 6 (Příloha 6).  

V dalším subsystému, kterým jsou rodinné domy v obci, je opět největší nebezpečí 

vloupání do objektu a to jak z ulice, tak ze zední části oknem či dveřmi. Dalšími 

nebezpečnými aspekty jsou zapomenutí zabezpečení objektu nebo jeho nedostatečné 

mechanické zabezpečení. Monitorování těchto objektů nelze na obecní úrovni realizovat. Je 

tedy realizováno monitorováním příjezdu vozidel do obce – kamerové body č. 1, 2, 3 a 4 

(Příloha č. 6). 

V lokalitě „Milionářská čtvrť“, která je specifická svým umístěním a statistikou 

vloupání, byly zjištěny rizika opět spojená se zabezpečením objektu. Je tedy primárně 

důležité, aby každý občan dbal na bezpečnost svého majetku a svůj dům si zabezpečil. 

Kamerový systém nemůže zabránit těmto rizikům, může je však do jisté míry omezit 

a napomoci při dohledávání pachatele – kamerový bod č. 7 (Příloha č. 6). 

Z ostatních lokalit a objektů se jako riziko, které je třeba řešit, objevilo vloupání 

do objektů pohostinství a prodejen a jejich špatné zabezpečení. Toto riziko je opět možné 

snížit elektrickým a mechanickým zabezpečením jednotlivých objektů. 

Hlavním způsobem jak uvedená rizika snížit je zabývat se každým z objektů 

samostatně a zvýšit jejich zabezpečení. Dále to můžou být preventivní a informační 

upozornění pro obyvatele. Zavedení kamerového systému je třeba považovat za doplňující 

řešení, které má být nápomocno svým psychologickým účinkem na pachatele jako systém, 

který pachatele odradí od páchání protiprávních činů. Tedy má funkci preventivní 

a při dobrém navržení systému je možno jej používat pro dohledání pachatele a zjištění 
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průběhu nežádoucí události. Navržení kamerového systému pro zabezpečení obce Ostrava – 

Plesná, je řešeno v kapitole 8. 

8 Návrhy kamerového systému obce Ostrava – Plesná 

Následující varianty pro návrh kamerového systému obce Ostrava – Plesná budou mít 

za úkol splnit požadavky dané obcí, které jsou:  

 umístit kamery na místech, která nejlépe zachytí možné pachatele přijíždějící 

po komunikacích 

 kamery musí snímat i v noci 

 dostatečná kvalita obrazu pro možnost rozpoznání vozidla 

 navrhnout systém se záznamem pro možnost dohledání případného napadení 

 navrhnout systém s minimálními náklady a využití stávajících možností přenosu 

 jeden z návrhů vytvořit s minimálními náklady na vybudování 

Každá z variant tedy bude monitorovat hlavní příjezdové cesty do obce za účelem 

kontroly a možného dohledání nežádoucích návštěvníků hlavně ve večerních hodinách. 

Vloupání, které se zde v minulosti děly, proběhly právě ve večerních a nočních hodinách 

a pro odvezení lupu byl použit z velké části automobil. Výběr jednotlivých kritických míst 

a jejich očíslování je v příloze č. 6.  

Jednotlivé varianty budou obsahovat vytipování míst pro umístění kamer, výběr typu 

kamery, výběr přenosové cesty, výstup signálu z kamer a zařízení pro archivaci dat. 

8.1 Varianta A 

V první variantě budeme vycházet z vytipovaných míst a rizik popsaných výše. 

Navrhuji vytvořit kamerový systém, který pokryje hlavní příjezdové cesty tak, aby bylo 

možno dopátrat případného pachatele. Dále pak dle identifikovaného rizika se kamerou 

s širokoúhlým snímáním pokryje centrum obce, kde se konávají různé akce. Další kameru 

navrhuji umístit na budovu OÚ a pošty, kde jsou tyto dvě instituce v jenom objektu. Poslední 

kamerou by byla snímána spodní část ulice Hrabek, aby bylo možné pokrýt co nejvíce 

novostaveb a také příjezd od lesní cesty z vedlejšího městského obvodu Pustkovec. Výstup 

systému bude veden na obecní úřad, kde bude umístěn monitor v jedné z technických 
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místností spojených s kanceláří starosty. Tento výstup bude nahráván a archivován 

pro případné dohledání protiprávních činů policií nebo strážníku městské policie, kteří budou 

zároveň odpovědní za zpracování těchto záznamů.  

Vedení videosignálu bude, z důvodů velké vzdálenosti kamer od přijímacího 

a záznamového zařízení, probíhat bezdrátovým přenosem po wifi síti. 

8.1.1 Specifikace jednotlivých komponent varianty A 

 Kamery – bude použito celkem 8 kamer, všechny v IP provedení. V kamerových 

bodech číslo 1, 2, 3, 5, 6, 7 (viz. Příloha 6) bude použita vždy jedna kamera. 

Kamerový bod č. 4 obsahuje kamery dvě z důvodů křížení příjezdných tras, kdy by 

jedna kamera nepokryla dostatečně příjezd po komunikaci. 

 IP kompaktní kamera Movitec HLC-79CD (pro kamerové body č. 1, 

2, 3, 4, 6, 7) 

o Full HD 1080p v reálném čase 

o Externí nastavování varifokálního objektivu 

o 2D a 3D redukce šumu 

o Digitální WDR 

o Dosvit IR přísvitu 25 metrů 

o Plnohodnotná funkce den / noc  

o Komprese H.264 / M-JPEG / MPEG4 (pouze 3GPP) 

o Obousměrné audio 

o Duální napájení 12 V ss. nebo PoE 

 Fixní IP Dome kamera Movitec HLV-1WCD (kamerový bod č. 5) 

o Full HD 1080p v reálném čase 

o Dosvit IR přísvitu 15 metrů 

o Plnohodnotná funkce den / noc s automaticky odsuvným IR 

filtrem 

o Komprese H.264 / M-JPEG / MPEG4 (pouze 3GPP) 

o Obousměrné audio 

o Duální napájení 12 V ss. nebo PoE 

 

 Přenos videosignálu – každá z kamer v kamerových bodech č. 1, 2, 3, 4 ,7 bude 

vybavena kompaktní jednotkou pro bezdrátový IP přenos v pásmu 5GHz včetně 

antény. Stejně bude osazen obecní úřad přijímačem, síťovým přepínačem, 
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záznamovým zařízením pro IP kamery a využit bude počítač v kancelářích OÚ. 

Zbylé dvě kamery budou vedeny UTP kabelem z důvodu blízkosti OÚ a ušetření 

nákladů na wifi přenos. 

 Venkovní jednotka pro přenos videosignálu Nanostation M5 

o Bezdrátový přenos v IP pásmu 5 GHz 

o Integrovaná 16 dB iduplexní anténa 

o Frekvence 5,4 – 5,825 GHz 

o Rozhraní: 1 x RJ45 10/100 Mbps, WiFi 

 Síťový prvek – switch Netgear GS108P 

o Celkem 8 portů RJ-45 s automaticky přepínatelnou rychlostí 

10/100/1000Mbps 

o IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 

 

 Záznamová zařízení – jako záznamové zařízení bude sloužit digitální rekordér 

s připojeným HDD diskem s kapacitou 1 TB, která by měla být dostačující 

pro archivaci záznamu po dobu 10 dní. 

 Nezávislý digitální rekordér pro kamerový systém DV-230 

o Vstup: 8x video 

o Připojení do sítě a vzdáleného přístupu ethernet 

o Záznamové médium až HDD 2 TB 

o Alarm při ztrátě videosignálu 

 HDD pro použití v digitálním videorekordéru HD-999 

o 1 TB záznamu 

 

Napájení kamer a jednotek pro přenos videosignálu je situováno z okolních domů 

ležících u kamerových systémů pomocí rozvaděče na veřejném osvětlení. Systém bude mít 

svou baterii, avšak kalkulace na náhradní zdroj a instalaci není započítána ve finančním 

zhodnocení. Možný nesoulad komponent je třeba nejdříve odzkoušet. 

8.1.2 Položkový seznam s finančním zhodnocením varianty A 

Seznam jednotlivých vybraných komponent pro tuto variantu je spolu s počtem kusů 

a cenovým zhodnocením v tabulce č. 15. 
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Tabulka 15 - Položkový seznam s finančním zhodnocením varianty A [autor] 

Název prvku Typ Počet kusů Cena za jednotku Celkem 

Ip kamera kompaktní HLC-79 CD 7 9850 Kč 68 950 Kč 

Ip kamera DOME HLV-1WCD 1 8945 Kč 8945 Kč 

Jednotka pro přenos 

signálu 

Nanostation 

M5 

7 1760 Kč 12 320 Kč 

Switch GS 108P 1 3533 Kč 3533 Kč 

Rekordér DV-230 1 9830 Kč 9830 Kč 

HDD WD HD-999  2300 Kč 2300 Kč 

Kabeláž Sykfy 150 m 8 Kč/m 1200 Kč 

Celkem 107 078 Kč 

 

Finanční zhodnocení je sestaveno dle aktuálních dostupných ceníků různých 

poskytovatelů. Vyjadřuje přibližnou cenu jednotlivých položek bez zahrnutí instalace 

a oživení systému. Návrh je přibližným zhodnocením a přesnou specifikaci by udávala 

technická dokumentace dodána firmou. Pro potřeby diplomové práce je dle mého názoru 

dostačující. 

8.2 Varianta B 

Varianta B má stejnou úroveň zabezpečení, co se týče kritických míst, jako předchozí 

varianta A. Jedná se tedy o pokrytí všech sedmi kamerových bodů (Příloha 6). Rozdíl je 

v použitých kamerách a výstupu ze zařízení. Tato varianta počítá s napojením kamerového 

systému obce Plesná do MKDS Ostrava. Toto má určitá specifika, protože kamerový systém 

města Ostravy, který je popsán výše, musí splňovat určitá kritéria pro funkčnost a napojení 

do tohoto systému. 

Tato varianta by mohla vzniknout při spolupráci s firmou OVAnet, která provozuje 

městský kamerový dohledový systém v Ostravě. Tato společnost nabízí své služby v oblasti 

přenosu dat a také kamerových systémů. Tento návrh by měl fungovat na momentálním 

pokrytí sítě v obci Plesná, kterou zabezpečuje společnost OVAnet. Systém, který bude 

navržen s budoucím možným připojením do MKDS Ostrava, bude založen na přenosu signálu 

pomocí optických vláken. Cena optických kabelů by nebyla brána v potaz, protože dle 

vyjádření Ing. Radkové jsou plánována v průběhu dvou let zavedení optické soustavy 
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do obce. Po vybudování optického vedení v obci by přenos videosignálu z kamer byl sveden 

na tento systém, který je stabilnější a spolehlivější než přenos přes wifi. 

Tento optický systém by poté společnost OVAnet svedla do svého centra, kde je 

umístěn videoserver a je zde centrála MKDS města Ostrava. Jedná se tedy jen o napojení 

kamer do budoucích bodů optických vláken, které ovšem nejsou zatím určeny. Proto zde 

navrhnu jen počáteční návrh na systém, který by měl spolupracovat s MKDS a být do něj 

integrován.  

8.2.1 Specifikace jednotlivých komponent varianty B 

 Kamery – bude použito celkem 8 kamer, všechny v IP provedení. V kamerových 

bodech číslo 1, 2, 3, 5, 6, 7 (viz. Příloha 6) bude použita vždy jedna kamera. 

Kamerový bod č. 4 obsahuje kamery dvě z důvodů křížení příjezdných tras, 

kdy by jedna kamera nepokryla dostatečně příjezd po komunikaci. 

 Kamera Axis P1346-E (pro kamerové body č. 1, 2, 3, 4, 6, 7) 

o Formát HDTV 1080p, 3 Mpx / Day-Night 

o Obrazový senzor Progessive Scan RGB CMOS 

o Autoiris objektiv varifokální f=4-10mm 

o Dálkově nastavitelný back focus 

o Infračerveného IR filtru 

o Videokomprese H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MPEG-4  

o Max. rozlišení 3-megapixely 20 fps 

o Max. snímková rychlost 25 fps (snímků/sek.) při formátu  

o DTV 1080p 

 Otočná kamera DOME Axis Q6032-E 

o Otočná Den / Noc IP kamera. 

o Osazena 1/4" ExView HAD CCD s progresivním 

skenováním 

o Volitelné komprese MJPEG, nebo H.264 

o Rozlišení až 720x576 pixelů při 25 snímcích za sekundu 

o Vestavěné detekce pohybu v obraze, alarmové vstupy a 

výstupy a pokročilou správu událostí.  
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Tyto kamery jsou již využívány v MKDS města Ostrava a je důležité používání 

stejných komponent. Jsou podstatně dražší, avšak lze s nimi manipulovat, což bude využito 

při neustálém dohledu z centrálního kamerového stanoviště. 

 Přenosové cesty – zde se jeví jako nejlepší řešení optický kabel, který se má 

v obci budovat v dohledné době. Návrh tedy obsahuje optopřevodníky 

pro převedení signálu z kamer do optických vláken v rozvaděči umístěné 

v blízkosti kamer a dále pak odhadovanou délku kabeláže jak optické tak UTP. 

 Převodník LAN – Optika FT802S15 

o 1 port 100 Base-TX, Full duplex (100/200 Mbps) 

o Dvouvláknová instalace 

o SC konektor 

o Maximální dosah 15 km 

 Optické vlákno Samsung mm 50/125 μm 

o Multimodové optické vlákno 

o Průměr jádra 50 μm a průměr pláště 125 μm 

o Vhodné pro vláknové optické sítě založené na protokolech 

Ethernet 

o Optimalizováno pro vlnové délky 850 nm a 1300 nm 

o Aplikace: LAN a univerzitní sítě s vysokorychlostním 

přenosem pro video a data 

 

 Záznamové zařízení – jako záznamové zařízení se počítá v tomto návrhu 

s videoserverem umístěným v místě sídla firmy OVAnet. Pro stažení záznamu 

bude vždycky žádáno od této společnosti spolupráce s Městskou policií. 

8.2.2 Položkový seznam s finančním zhodnocením varianty B 

Napájení je prováděno z přívodu na místo rozvodné skříně a vlastního adaptéru, který 

není započítán do finančního zhodnocení. Stejně tak jako náklady na umístění rozvodných 

skříní a instalace optického vedení. Po optické síti je poté veden až k videoserveru. Provoz 

a zajištění datového toku je na straně společnosti OVAnet, která dělá cenové nabídky 

na kamerové systémy a přenos dat. S firmou je možné uzavření smlouvy na poskytování dat 

a servisu za sníženou cenu komponent při instalaci.  
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Tabulka 16 - Položkový seznam s finančním zhodnocením varianty B [autor] 

Název prvku Typ Počet kusů Cena za jednotku Celkem 

Ip kamera Axis HLC-79 CD 7 29 345 Kč 205 415 Kč 

Ip  DOME kamera HLV-1WCD 1 83 998 Kč 83 998 Kč 

Převodník LAN - 

optika 

FT802S15 8 1830 Kč 14 640 Kč 

Optické vlákno Samsung 50/125 1500 m 16 Kč 24 000 Kč 

Kabeláž Sykfy 30 m 8 Kč 240 Kč 

Celkem 328 293 Kč 

 

Je nutné taky počítat s náklady na provoz a údržbu kamer, přenosových cest a použití 

videoserveru společnosti OVAnet. Dle získaných informací je částka na kameru za měsíc cca 

2000 Kč. Tedy měsíční náklady pro obec by v této variantě činily 16 000 Kč. Lze ovšem 

docílit při realizaci projektu a podepsání dlouhodobé smlouvy se společností snížení nákladů 

na vybudování systému. 

8.3 Varianta C 

U této varianty budou minimalizovány finanční prostředky na úkor počtu kamer 

a velikosti pokrytého místa, a také kvality kamer. Tento návrh splňuje nejzákladnější 

požadavek obce, který je monitorování příjezdových míst. Záznam bude veden na nahrávací 

zařízení a nebude mít výstup na monitor pro sledování. Bude sloužit pouze pro uchování 

záznamu pro případ spáchání přestupku nebo trestného činu a pomocí záznamu dohledání 

pachatele. Bude zde tedy navrženo pouze pět kamer tak, aby byli schopny pokrýt 

a identifikovat automobil či pachatele vjíždějícího do obce. Tedy kamerové body č. 1, 2, 3, 4 

z Přílohy č. 6. 

Tento systém bude využívat opět přenosu přes wi fi v pásmu 5 GHz, které bude 

pro kamery vybudováno. Kamery není možné jiným způsobem, díky jednotlivým 

vzdálenostem, které dosahují až 1500 m, propojit kabelovým vedením a jeho vybudování by 

bylo velmi nákladné.  

8.3.1 Specifikace jednotlivých komponent varianty C 

 Kamery – Pro kamerové body č. 1, 2, 3, 4 bude použito celkem 5 IP kamer, 

kvůli přenosu přes wi fi. Kamery budou mít základní funkce a nižší rozlišovací 
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schopnost než předchozí varianty. Měli by však dostačovat při důkladném 

zkoumání záznamu a poznání vozidla, ovšem s přečtením registrační značky se 

již nepočítá kvůli kvalitě obrazu. 

 Kompaktní IP kamera Movitec HFW-2100 

o 1/3 CMOS progresivní snímač 

o Dual stream H.264 a MJPEG 

o Max. 15 sn./s při 1,3 MP (1280 x 960), 25 sn./s při 720p 

(1280 x 720) 

o Den/noc s odsuvným IR filtrem, 2DNR, AWB, AGC, BLC 

o Různé možnosti síťového dohledu: webový prohlížeč, CMS, 

DMSS 

o Fixní objektiv 3,6 mm (volitelně 6 mm, 8 mm) 

o Dosvit IR přísvitu 20 metrů 

 

 Přenos videosignálu – každá z pěti kamer bude vybavena kompaktní 

jednotkou pro bezdrátový IP přenos v pásmu 5GHz včetně antény. Stejně bude 

osazeno i místo příjmu signálu v místě obecního úřadu přijímačem 

a záznamovým zařízením pro IP kamery s napojeným HDD diskem. Signál 

bude tedy jen nahráván na záznamové zařízení. 

 Venkovní jednotka pro přenos videosignálu Nanostation M5 

o Bezdrátový přenos v IP pásmu 5 GHz 

o Integrovaná 16 dB iduplexní anténa 

o Frekvence 5,4 – 5,825 GHz 

o Rozhraní: 1 x RJ45 10/100 Mbps, WiFi 

 

 Záznamové zařízení – jako záznamové zařízení je zde navržen IP rekordér 

DVR, který bude umístěný v místě obecního úřadu. Tento inteligentní IP 

rekordér v mnohém nahrazuje počítač a bude k němu přes USB připojen HDD 

disk s kapacitou 1 TB. 

 IP DVR rekordér NAS Synology DS212j 

o Ukládání, správa a sdílení dat 

o komplexní zálohování a aplikace pro kamerový systém 

s podporou IP kamer 
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o Připojení HDD zařízení pomocí USB 

o Připojení až pro 5 IP kamer 

 HDD A-Data SH93 1TB 

o 2,5 palců, USB 2.0 

o 1 TB záznamu 

8.3.2 Položkový seznam s finančním zhodnocením varianty C 

Napájení je prováděno opět individuálně v skříňových rozvaděčích z okolních domů. 

Výstup nebude sledován pouze nahráván a ukládán po dobu nejméně 10 dní. 

 

Tabulka 17 - Položkový seznam s finančním zhodnocením varianty C [autor] 

Název prvku Typ Počet kusů Cena za jednotku Celkem 

Ip kamera Movitec HFW-2100 5 4980 Kč 24 900 Kč 

Jednotka pro přenos 

videosignálu 

Nanostation M5 6 1760 Kč 10 560 Kč 

IP DVR rekordér NAS DS212j 1 4232 Kč 4232 Kč 

HDD disk A-Data SH93 1 1833 Kč 1833 Kč 

Kabeláž Sykfy 15 m 8 Kč 120 Kč 

Celkem 41 645 Kč 

 

Z celkové ceny, která činí 41 645 Kč, v které není opět započítána instalace a je 

přibližná a může se lišit, je patrné, že tato varianta je pro malou obec zřejmě cenově 

nejpřijatelnější. Nízká cena se ovšem odráží v nižším sledovaném prostoru a výslednému 

méně kvalitnímu obrazu na záznamu. 

8.4 Výběr nejvhodnější varianty kriteriálním hodnocením 

Pro výběr nejvhodnější varianty návrhu jsem vybral metodu rozhodovací matice, 

upravenou na aplikaci pro mou potřebu. Nejprve budou zvoleny znaky, podle kterých budou 

jednotlivé varianty hodnoceny. Jednotlivým znaků poté přidělím hodnoty v rozsahu 1 – 5. 

Kde hodnota 1 vypovídá o nejméně výhodném znaku varianty a naopak hodnota 5 

o nejpodstatnějším. Jednotlivé znaky a jejich hodnocení jsou v tabulce  

 

Kriteriální znaky:  



 

76 

 

 Znak č. 1 – Cena navrhovaného systému. 

 Znak č. 2 – Rozsah zabezpečení vyhodnocených nebezpečí. 

 Znak č. 3 – Cena na provoz systému. 

 Znak č. 4 – Možnost zásahu proti pachateli. 

 Znak č. 5 - Náročnost na vybudování systému. 

 

Tabulka 18 - Bodové hodnocení znaků jednotlivým variantám 

Znak 

č. 

Varianta 

návrhu A B C 

1 2 1 4 

2 3 4 2 

3 3 1 4 

4 3 4 2 

5 3 2 4 

∑ 14 12 16 

 

Dalším krokem je přiřazení váhy pro každý ze znaků. Seřazením kritérií dle důležitosti 

a následným obodováním přidělím jednotlivým znakům váhu. Následně celkový počet bodů 

podělím jednotlivými přidělenými body a získám váhu v procentech pro jednotlivé znaky. 

Toto přiřazení a určení váhy znakům je provedeno v tabulce 19. 

 

Tabulka 19 - Určení váhy znakům 

Znak Pořadí Body Zastoupení % 

1 1. 5 33,33 % 

2 2. 4 26,67 % 

3 3. 3 20 % 

4 4. 2 13,33 % 

5 5. 1 6,67 % 

∑ 15 100% 

 

Z výsledných procentuálních vah vypočítám koeficient váhy, který je součtem hodnoty 1 

a procentuálního zastoupení. Tyto jednotlivé znaky poté vynásobím koeficientem váhy 

a vzejde mně hodnota pro každou z variant. Hodnotu zaokrouhluji na jedno desetinné místo. 
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Tabulka 20 - Vyhodnocení kritérií dle vah 

Znak Váha Varianta 

A B C A B C 

1 1,3333 2 1 4 2,7 1,3 5,3 

2 1,2667 3 4 2 3,8 5,1 2,5 

3 1,2 3 1 4 3,6 1,2 4,8 

4 1,1333 3 4 2 3,4 4,5 2,3 

5 1,0667 3 2 4 3,2 2,1 4,3 

∑ 14 12 16 16,7 14,5 19,2 

Pořadí II. III. I. 

 

Dle tabulky 20 nám jako nejvhodnější varianta návrhu vzešla varianta C, která 

po aplikaci vah k bodovaným variantám získala nejvíce bodů. Na tuto variantu, která 

pro účely mé diplomové práce slouží spíše jako studie určité možnosti návrhu, je třeba nechat 

vypracovat před realizací vytvoření technické dokumentace odbornou firmou. Komponenty 

nemusí zcela správně vzájemně reagovat díky hledání nejlevnějších variant a přenosovým 

cestám přes wifi. Varianta byla konzultována s několika odborníky pracujících 

v zabezpečovacích firmách a zabývajícími se kamerovými systémy, avšak přenos přes wifi je 

stále dosti obtížné navrhnout na přesný terén bez předchozího zkoušení.  
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Závěr 

Má diplomová práce se zabývá celkovým zhodnocením bezpečnostní situace 

a jednotlivých rizik v obci Ostrava – Plesná. Zjištěním a určením vhodných kritických míst 

pro umístění kamerových bodů a vybudování kamerového systému v této obci za účelem 

potírání trestné činnosti.  

V úvodu mé práce se věnuji právním předpisům spojeným s kamerovými systémy 

a sledování veřejných prostor systémy se záznamem. Zde jsou určená určitá pravidla 

pro provozování takovýchto systémů a aplikace těchto pravidel na výstavbu kamerového 

systému v obci Ostrava – Plesná. Jsou zde naznačeny normy a vhodné prostředky, které jsou 

svými informacemi vhodné pro navržení a postup instalace kamerových systémů. 

Další část diplomové práce se zabývá s využitím kamerových systémů v praxi 

a možností jejich využití, jak ve veřejné, tak komerční sféře. Jsou zde popsány praktické 

druhy, pro které jsou právě ve velké míře kamerové systémy využívány obcemi 

prostřednictvích obecních policií a také státní policií při řešení nejrůznějších deliktů. 

Následující část se zaměřuje naopak na postavení těchto kamerových systému 

v programu prevence kriminality a jejich hodnocení. A to jak v rovinně obecné, tak právě 

v postavení v místní prevenci kriminality v Ostravě a jejího městského obvodu Plesné. Je zde 

vyobrazena kriminalita a její druhy spojené se statistickými údaji a také zhodnocení možností 

získání dotací pro obec Plesná na tento druh kamerového systému. 

V dalším oddílu jsou popsány kamerové systémy a jejich části důležité pro následný 

vhodný výběr jednotlivých komponent navrhovaného systému. Také možnosti doplňkových 

funkcí vhodných k instalaci a lepšímu vyhodnocování následných získaných záznamů. 

Část následující je již plně věnuje popisu obce Ostrava – Plesná a tamějších problémů 

spojených s trestnou činností. Je zde popsána bezpečnostní situace v obci a na základě 

informací od tamních zastupitelů vytipována kritická místa vhodná pro instalaci kamer. Tato 

část je poté spojena s vlastním analyzováním jednotlivých nebezpečí, které jsem provedl 

pomocí analýzy CARVER, která mi odhalila možná místa s pravděpodobností napadení. Dále 

byly určeny jednotlivé rizika v nebezpečných místech a provedena modelace rizik diagramem 

„Rybí kosti.“ Tato rizika byla pak dále analyzována metodou FMEA a nakonec dle Paretova 

principu provedeno vyhodnocení a verifikace vzešlých rizik z metody FMEA a rozdělení 

na závažná a méně závažná. 
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Následně byly sepsány požadavky na kamerový systém obce a navrhnuty tři varianty 

zabezpečení kamerovým systémem. Každá varianta byla specifická a lišily se i v míře 

zabezpečení. Následně byl proveden výběr nejvhodnější varianty kriteriálním hodnocením, 

kde byly jednotlivé kritéria určeny i na základě požadavků na systém. Dle výpočtu 

jednotlivých vah kritérii byla vybrána nejvhodnější varianta pro kamerový systém – varianta 

A, která je popsána výše v diplomové práci. 

Dle mého názoru byl tedy cíl práce splněn a byl navržen a vybrán kamerový systém 

pro obec Ostrava – Plesná, který by měl být vyhovující. Jeho cena 41 645 Kč (bez montáže) je 

taktéž pro obec akceptovatelná. Práce má sloužit jako studie pro případné zadání zakázky 

na vybudování tohoto systému nebo jeho zakoupení a zprovoznění svépomocí.  

Přínos diplomové práce je pro obec Ostrava – Plesná v navržení kamerového systému 

a zhodnocení bezpečnostní situace v obci. Diplomová práce má sloužit jako studie 

bezpečnosti a možné řešení potírání trestné činnosti v obci kamerovým systémem, který byl 

navržen. Pro účely přesné instalace však je třeba zajistit technickou dokumentaci 

a zhodnocení řešení návrhu, který nemá povahu přesné technické dokumentace, což však 

ani nebylo cílem této diplomové práce. 
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