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Anotace 

 Bakalářská práce se věnuje zabezpečovacím systémům používaným k hlídání 

komerčních objektů. Popisuje mini počítač Raspberry Pi a zaměřuje se na praktickou 

realizaci. Praktická část mé bakalářské práce je návrh struktury a následné použití ve 

střežených prostorách. Následně je srovnáno mé řešení s profesionálním kamerovým 

systémem a jsou popsány výhody a nevýhody obou řešení. 

Klíčová slova: zabezpečení objektu, Raspberry PI, pohybové čidlo, kamerový systém 

 

 

Summary 

 The thesis describes security systems used to monitor commercial properties. 

Describes the Raspberry Pi mini computer and focuses on practical implementation. The 

practical part of my thesis is the design of the structure and subsequent use in controlled 

areas. Then I compare my solution with a professional camera system and describe the 

advantages and disadvantages of both solutions. 

Keywords: object security, Raspberry PI, motion sensor, camera system 
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Seznam použitých zkratek 

 

CCTV   Closed circuit television 

CPU  Central processor unit 

DVR   Digital video recorder 

FPS   Frames per second 

HDD   Hard disk drive 

HDMI   High-Definition Multimedia Interface 

HW   Hardware  

GB   Gigabyte 

GPIO   General-purpose input/output 

GSM   Global system for mobile communications   

GUI   Graphical user interface 

IP  Internet protocol 

LAN   Local area network   

LED   Light-emminitg diode 

LXDE   Lightweiht x11 desktop enviroment 

MB   Megabyte 

Mpx   Megapixel 

OS   Operating system   

PC   Personal computer  

PIR   Passive infra red 

RAM   Random access memory 

RPI  Raspberry Pi   

SDHC   Secure Digital High Capacity 

SDRAM  Synchronous dynamic random access memory 

SSH    Secure shell 

SW    Software  

USB    Universal serial bus   

WIFI   Wireless fidelity
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1 ÚVOD  

 Zabezpečovací systémy se pomalu stávají nedílnou součástí našeho denního života. 

Vývoj informačních technologií způsobuje větší sofistikovanost jednotlivých zařízení. 

Dochází k postupnému propojování s tablety a chytrými telefony. Kvalitní zabezpečení 

vyvolává pocit jistoty a bezpečí. Většina lidí však začne vyhledávat nějaké elektronické 

zabezpečení až tehdy, kdy byli vykradeni.  

 Bakalářská práce se věnuje návrhu zabezpečení komerčního objektu. V práci je 

pojednáno o možné struktuře a realizaci zabezpečovacího systému, který by byl vhodný a 

splňoval požadavky stanovené majitelem firmy.  

 Ve firmě pracuji již několik let. Zabývá se nákupem a prodejem květin dovezených 

z Holandska. Z vlastní zkušenosti vím, že často dochází k neoprávněnému vniknutí do 

objektu a napáchání materiálních škod. Kvůli těmto zkušenostem jsem se rozhodl, pro 

zpracování své bakalářské práce, navrhnout zabezpečovací systém, který pomůže zamezit 

těmto problémům. 

 Hlavním cílem navrženého řešení je zastrašit zloděje sirénou při vniknutí a zároveň 

informovat majitele zasláním fotografie z místa, pořízenou kamerovým modulem. 

 Nejdříve jsem hledal možnosti realizace s co nejnižšími finančními náklady. Začal 

jsem pracovat na realizaci s využitím Raspberry Pi, ale postupně jsem narážel na 

problémy, které jsem nebyl schopen vyřešit z důvodu velké časové náročnosti. Dle 

stanovených funkcí a požadavků, jsme se s majitelem dohodli na zakoupení dražšího 

profesionálního řešení. 

 Celá práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které na sebe navazují a umožňují 

snadnou orientaci. První část se věnuje návrhu struktury zabezpečovaného systému. 

V druhé části jsem se zaměřil na samotnou realizaci zabezpečovacího systému ve 

skladových prostorách oslovené firmy. Realizace se dělí na dvě části. Nejprve popisuji 

možnost sestavení si vlastního systému s využitím Raspberry Pi a následně, z důvodu velké 

časové náročnosti, jsem zakoupil profesionální kamerový systém. V závěru práce je 

provedena kalkulace nákladů spojených s realizací, porovnání a hodnocení obou možností 

zabezpečení. Práci jsem také prezentoval na soutěži STOČ 2014. 
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2 DEFINICE POŽADAVKŮ 

 Bakalářská práce je zaměřena na požadavky HW a SW řešení zabezpečovacího 

systému. Hlavním požadavkem je zabránění vniknutí nepovolaných osob do objektu a 

následné odcizení věcí. Již několikrát došlo k vniknutí do objektu a napáchání 

materiálových škod. V objektu aktuálně není použito žádné zabezpečovací zařízení. 

2.1 Účelové funkce 

 Po nadefinování požadavků jsem vymezil funkce, kterými by měl systém 

disponovat. Zabezpečovací systém by měl sloužit k zastrašení zlodějů spuštěním 

zvukového signálu a informovat majitele objektu o daném neoprávněném vniknutí 

zasláním fotografie na email. Níže jsou vypsány další požadavky na budoucí návrh 

struktury systému: 

- pořízení fotografie při detekci pohybu v daném prostoru, 

- zaslání upozornění na uživatelský email s přiloženou fotografií, 

- spuštění zvukového záznamu při detekci pohybu, 

- přehrávání zvukové stopy při zadávání kódu, 

- spuštění zvukové stopy při detekci pohybu, 

- zapnutí výstražného světla při detekci pohybu, 

- červené LED světlo při zapnutém alarmu, 

- zelené LED světlo při vypnutém alarmu, 

- prohlížení živého záznamu na PC, tabletu a telefonu. 
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3 NÁVRH STRUKTURY ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU 

 V této kapitole navrhuji zabezpečovací systém, který bude sloužit ke střežení 

objektu, ten je popsán v kapitole 3.1. V kapitole 3.2 se věnuji návrhu struktury a popisu 

hardwarové a softwarové části. Na základě požadavků definovaných v předchozí kapitole 

jsem navrhnul mou představu struktury systému. 

3.1 Popis objektu 

Jedná se o prosklenou jednopatrovou budovu o rozměrech 14m x 8m, nacházející 

se v klidné části města. Jako hlavní a jediný vchod jsou používány posuvné dveře. Firma se 

řadí do kategorie malých podniků, protože má 10 zaměstnanců. Pracovní doba je od 

pondělí do pátku, 6:00h – 18:00h. Krátce po šesté hodině večerní se nikdo nepohybuje v 

prostorách skladu. Vzhledem k tomu, že není použito vůbec žádné řešení zabezpečení 

objektu, kromě zámku na hlavních vstupních dveřích, dochází k násilným vniknutím. 

Důsledkem je poškození majetku a způsobení nemalých materiálních škod. Objekt se 

nachází u pozemní komunikace, ale kolem jedoucí vozidla zloděje nezastraší. Na 

sousedním pozemku o pár metrů vedle se nachází společnost, kde je vrátný. Ten však 

oficiálně hlídá místo mu určené. Osobně se ale s majitelem domluvil, že pokud uvidí nebo 

uslyší někoho v nehlídaném objektu mimo pracovní dobu, bude volat na určené telefonní 

číslo. Přístup k pořízeným datům bude mít výhradně majitel objektu.  Žádní jiní uživatelé 

nebudou moci, ani mít přístup k prohlížení pořízeného materiálu. Poměr ceny k výkonu byl 

rozhodující. Majitel nechtěl nic nastavovat a o nic se starat. Nebránili se návrhu 

profesionálního – dražšího, ani amatérského – levnějšího řešení. Z toho důvodu jsem chtěl 

nejdříve vyzkoušet zabezpečení s Raspberry Pi.  

 

 

 

  

 
 



Václav Hájek: Jednoduchá realizace zabezpečovacího systému s Raspberry Pi 

4 

 

Obr. 3.1 Ilustrační nákres objektu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.2 Struktura 

 Zabezpečovací systém se skládá z několika prvků. Kamerový modul bude 

zachytávat pohyb ve vymezeném prostoru. Siréna se zapne při detekci pohybu, kterou bude 

hlídat pasivní infračervený senzor. LED světla budou signalizovat zapnutí a vypnutí 

systému. Zelená signalizující vypnuto a červená signalizující zapnuto. Klávesnice bude 

sloužit k zadávání údajů pro práci se systémem. Reproduktor pak bude přehrávat zvukové 

stopy na základě zadaných údajů. Všechny prvky jsou vázány na mini počítač Raspberry 

Pi, což představuje řídící jednotku. Ten bude mít za úkol pracovat s programy dle 

následujících dvou vývojových diagramů. Úlohy jsou rozděleny do dvou samostatných 

celků a jsou popsány postupně. Vyjmenované prvky jsou považovány jako celek a pro 

komunikaci s okolím slouží internet. 

 V následujícím postupu jsou použity k vytváření obrazových náhledů neplacené 

nástroje dostupné na internetu. Gliffy a draw slouží ke tvorbě vývojových diagramů a 

blokových schémat. 
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Obr. 3.2 Schéma návrhu řešení zabezpečovacího systému 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.2.1 Aktivace a deaktivace 

 Návrh mého řešení spočívá v rozdělení úkolů do dvou částí - subsystémů. Na 

předchozím obrázku Obr. 3.2 jsou znázorněny všechny prvky systému. Dále je podrobněji 

popsáno, jak by měl fungovat program zajišťující funkci systému. 

 Po spuštění bude systém nastaven jako vypnutý. Na začátku procesu se rozsvítí 

zelená LED dioda jako signál, že je systém neaktivní.  Při jeho zapnutí se rozsvítí červená 

LED dioda a zelená zhasne, nemůžou svítit obě najednou. Číselný kód pro vypnutí a 

zapnutí musí být určen při programování. Po zadání definovaných čísel se systém aktivuje 

nebo deaktivuje. Na následujícím obrázku Obr. 3.3 je znázorněno, jak bude první část 

pracovat. 



Václav Hájek: Jednoduchá realizace zabezpečovacího systému s Raspberry Pi 

6 

 

 

 

Obr. 3.3 Vývojový diagram subsystému č. 1 

Zdroj:  vlastní zpracování 

 

3.2.2 Spuštění alarmu 

 Druhý subsystém bude spolupracovat s infračerveným čidlem zapojeným k RPI 

pomocí GPIO. Pokud bude zaznamenán pohyb, zkontroluje soubor hlidac.txt a zjistí, jestli 

je systém zapnut nebo vypnut. Když bude v souboru zapsána hodnota 1, bude systém 

zapnut a v opačném případě bude systém vypnut, tedy s hodnotou 0. Pokud bude systém 

zapnut, když je zachycen pohyb, přehraje výstražný zvuk. 

 



Václav Hájek: Jednoduchá realizace zabezpečovacího systému s Raspberry Pi 

7 

 

 

Obr. 3.4 Vývojový diagram subsystému č. 2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 REALIZACE ZABEZPEČOVACÍCHO SYSTÉMU 

 Tato část bakalářské práce vychází ze specifikace požadavků a návrhu struktury 

systému. V předchozí části jsem popisoval jednotlivé prvky a následně navážu na 

praktickou část. Veškerý následující postup jsem ve skutečnosti provedl. 

 Linuxová distribuce modifikována pro RPI s názvem Raspbian wheezy je použita 

jako operační systém. Pro mé účely je předurčena a jeho pořízení je zcela zdarma. Dále 

jsem použil kamerový modul, který ve spolupráci s programem Motion zachytí pohyb. 

Snímek následně uloží do paměti, aby se mohl odeslat v dalším kroku uživateli. Pomocí 

SSMTP je uživateli odeslán informační email s přiloženou fotografií. Na následující 

fotografii je vidět kompaktnost zařízení. Její rozměry jsem porovnal s kreditní kartou. Dále 

je na obrázku zdroj napájení, SD karta s operačním systémem, kamerový modul a v levé 

části originální balení. Realizaci jsem rozdělil do dvou částí. V první popisuji zkušenosti 

s mini počítačem a v druhé popisuji použití profesionálního systému. 

4.1 Realizace s využitím Raspberry Pi 

 Jako řídící jednotku jsem použil mini počítač Raspberry Pi. Na desce je určený slot 

pro kamerový modul, který jsem zakoupil společně s deskou. Myš a klávesnice slouží pro 

komunikaci řídící jednotky s uživatelem. Pro komunikaci s internetem jsem nahradil 

ethernet připojení USB wifi adaptérem. Operační systém bylo potřeba předem stáhnout a 

nahrát na SDHC kartu o velikosti minimálně 2GB. [5] 

 Časová náročnost mi nedovolila postupovat přesně podle návrhu architektury a tak 

jsem vyzkoušel zrealizovat pouze část návrhu. S majitelem objektu jsme se domluvili na 

zakoupení profesionálního zabezpečovacího systému. Strukturu mnou testovaného systému 

vykresluji na následujícím obrázku Obr. 4.1. 
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Obr. 4.1 Schéma realizovaného zabezpečovacího zařízení 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.1 Raspberry Pi 

 V roce 2006 tým kolegů, ve vedení Ebena Uptona, počítačové laboratoře University 

of Cambridge, byl stále více znepokojován klesajícím počtem studentů hlásících se ke 

studiu počítačových věd. 

 Následující dva roky vznikaly prototypy toho, co jsem použil pro praktické řešení 

své práce. Po roce 2008 byly vyvíjené procesory pro mobilní zařízení velice výkonné a 

dostupné, toho se snažil tým využít a založili nadaci. Raspberry Pi byl primárně navrhnut 

jako levný nástroj pro výuku programování do škol. V současnosti probíhá výroba ve 

Walesu, kde má firma Sony svou továrnu a vyrobí 2500 kusů denně. Ve výrobě jsou dva 

typy – Model A a Model B. Já jsem použil model B. [2] 

 Raspberry Pi zvládá základní aplikace – kalkulátor, textový editor, jednoduché hry 

a dokáže přehrávat i videa ve vysokém rozlišení. Na SD kartě jsou umístěna všechna data s 

operačním systémem a programy. Pro začátek stačí připojit napájení, klávesnici a myš přes 

USB port a připojit k televizi nebo monitoru pomocí HDMI konektoru či cinche. 3,5mm 

jack slouží pro sluchátka a reproduktory. Následně RJ45 konektor pro připojení k LAN. 
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Parametry a specifikace:  

- CPU: 700 MHz procesor ARM11 Broadcom BCM2835 

- Paměť: 256 MB SDRAM 

- USB 2.0 porty: 2× (přes integrovaný USB hub) 

- Síťové rozhraní: 10/100 Ethernet 

- Video výstupy: Kompozitní a HDMI 

- Audio výstupy: 3,5 mm konektor, HDMI 

- Slot pro karty: SD/MMC/SDIO 

- Napájecí zdroj: 5 V přes Micro USB, nebo GPIO 

- Spotřeba: 3,5 Watt 

 

Sběrnice: 

- GPIO – slouží k připojení různých čidel, převodníků a expandérů sběrnic. Piny jsou 

vstupní a výstupní. UART rozhraní, sběrnice I²C / SPI a dále umožňuje připojení 

dalších modulů. Moduly zajišťují funkci, které nenabízí RPI a jsou to hotové desky. 

- CSI camera interface – slouží pro připojení specializované kamery přes rozhraní CSI. 

Ty jsou pro uživatele dostupné od začátku roku 2013. 

- DSI display interface – využívá se pro připojení externího LCD displeje. [7] 

4.1.2 Kamerový modul  

 Zařízení má rozlišení 5Mpx a je určeno pouze pro Rasbperry Pi. Propojuje se 

pomocí CSI, které má 15 žil, do konektoru S5 na desce. Výhodou je, že připojení kamery 

nezabere žádný USB konektor. S rozlišením 1920 X 1080 pixelů dokáže natáčet video 

v maximálním režimu 1080p a pořizovat obrázky vysoké kvality – 2592 x 1944. Sám 

kamerový modul je prakticky mikroskopický. Váží 3 gramy a rozměrově je zhruba 3cm x 

3cm. Obraz zpracovává integrované grafické jádro. Jeho CSI interface je přizpůsobena pro 

kamery mobilních zařízení. Ostřící čočky na snímači jsou vestavěné. [10] 
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 Po zapojení a spuštění RPI stačí pouze povolit kameru položkou Enable Camera 

v raspi-config a po restartu budu moci pořizovat fotky a videa. K tomu slouží dva příkazy, 

které jsou vytvořeny přímo pro tuto kameru. 

- Vyfoť a ulož do image.jpg: 

raspistill -o image.jpg 

- Zaznamenej 5s video v h. 264 formátu: 

raspivid -o video.h264 

 

 

Obr. 4.2 RPI model B, kamerový modul a zdroj napájení ve srovnání s platební kartou 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.3 Operační systém 

 Jako jediná možnost výběru operačního systému pro mé řešení je již zmiňovaný 

Raspbian. Jedná se o Debian wheezy optimalizovaný pro RPI. Aktuální verze kernellu 3.10 

obsahuje všechny potřebné funkce. Důležitou funkcí je např. skenování a nastavení wifi 

sítě. Po stažení obrazového souboru z oficiálních stránek jsem provedl zápis obrazu na 
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SDHC kartu pomocí programu Win32DiskManager. Následně jsem na mém stolním PC 

provedl vůbec první spuštění.  Před vstupem do grafického rozhraní bylo potřeba provést 

základní nastavení konfiguračního souboru.  Změnit časové pásmo, styl klávesnice, změnit 

jazyk a také povolit systému nabootovat se rovnou do uživatelského rozhraní. 

 Plocha je velice intuitivní. Byl jsem překvapen podobností grafického 

uživatelského rozhraní se systémem Windows 7, který používám na svém stolním počítači. 

K memů řešení jsem využil webový prohlížeč Midori, dále Wifi_config a hlavně konzoli 

přes zástupce LXTerminal. [1] 

 

 

Obr. 4.3 Grafické uživatelské rozhraní Raspbianu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hlavní výhody operačního systému Raspbian: 

- Rychlost – načtení přibližně za 30 sekund 

- Bezpečnost  

- Přehlednost 

- Výukový programovací jazyk Scratch 

- Nástroje pro jazyk Pyhon 2 a 3 

- Souborový manažer PCMan 
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- Výpočetní programy matematických úloh – Wolfram a Mathematica 

4.1.4 SSH připojení 

 Software PuTTY zajišťuje připojení k RPI z mého počítače nebo jiného, který je 

připojen v místní síti. Nejdříve bylo nutné zjistit, jakou IP adresu má přiděleno mé RPI, 

abych následně mohl navázat spojení. Jak je vidět na obrázku níže, je to 89.29.37.27 – 

číslo v řádku inet addr. [9] 

 Při skenování dostupných sítí, ke kterým bych se mohl připojit, jsem narazil na 3, 

ty však byly chráněny heslem. Pomocí routeru jsem vytvořil svou a heslem chráněnou síť 

pod názvem HAJEK_wifi. Pomocí které zařízení komunikuje s mým stolním počítačem. 

 

 

Obr. 4.4 Výpis konfigurace síťového připojení 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.5 Motion 

 Program motion je zdarma ke stažení a měl spolupracovat se skripty, vytvořenými 

na základě vývojových diagramů subsystémů, v předchozích kapitolách. Právě tento 

program měl spouštět skript, který hlídá detekci pohybu. Také přenášet obraz z kamery na 

danou IP adresu, na kterou měl být přenášen živý obraz z místa. Po instalaci programu 

jsem práci, na realizaci s využitím Raspberry Pi, ukončil. Problémy popisuji v kapitole 

4.1.6. Formát IP adresy je určen pro přístup ke sledování obrazu přes webový prohlížeč je: 

http:// IP adresaRPI:8081. 

4.1.6 Problémy při realizaci 

 Po restartu zařízení se mi nepodařilo zprovoznit kamerový modul. Kontroloval 

jsem znova všechno nastavení, kontaktoval jsem podporu a založil témata na diskuzních 

fórech a zjistil jsem, že nejsem sám, kdo má stejný problém. Důvod je to, že oficiálně ještě 

není kamerový modul žádným programem plně podporován a musí se vyčkat na jednotlivé 

aktualizace. Kamera je rozpoznaná ve výpisu zařízení, můžu ji i používat, ale zatím ne 

v kombinaci s programem motion a dalšími. Tímto pro mne realizace pomocí Raspberry Pi 

skončila. Nelze dále pokračovat bez funkčnosti tohoto programu. 

4.1.7 Hodnocení 

 Raspberry Pi je z mého pohledu zařízení budoucnosti. Nízká cena, malé rozměry, 

vyvážený výkon a nízká spotřeba v něm skrývá velký potenciál. V další části shrnu výhody 

a nevýhody mini počítače podle pocitů, které jsem nabyl při práci s tímto zařízením. 

 Jednou z největších výhod je cena. Aktuálně se dá pořídit RPI model B za 35 

dolarů. Nemusí vždy platit, že za málo peněz dostanu malý výkon. Výkon podává výborný 

například v přehrávání hudby a videí. Po instalaci některých distribucí můžeme z RPI 

udělat HTPC. To jsou počítače, které jsou přizpůsobeny multimediálním aplikacím. Další 

výhodou je dostupnost. Při poptávce uživatele nejsou žádné překážky po zakoupení. Nákup 

z oficiální distribuce je stejně jednoduchý jako nákup z českého obchodu. Finančně lépe 

zatím vychází nákup z oficiální distribuce, ale čekací doba je delší kvůli doručení. Já jsem 

zakoupil RPI v českém internetovém obchodě a doručeno mi bylo do tří dnů.  
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 Jeden z faktorů, který má vliv na pořizovací cenu je dnes i operační systém, který 

používáme. Všechny distribuce pro Raspberry Pi jsou volně šiřitelné a zdarma. Některé 

jsou přizpůsobeny přímo pro toto zařízení. Další nové distribuce se postupně vyvíjí. 

 Pro první spuštění není potřeba mnoho dalších prvků. Nutností je monitor, 

klávesnice, SD karta s linuxovou distribucí a kabel pro napájení přes micro USB konektor. 

Svými rozměry kreditní karty je velice kompaktní, má mnoho možnosti využití a nemá 

velkou spotřebu. Komunita uživatelů patří taky k výhodě. Při řešení problémů a různých 

dotazech je možno přispívat na diskuzní fóra, kde se jednotlivci snaží odpovědět a nalézt 

společně řešení. 

 Chybí tlačítko pro vypnutí a zapnutí počítače. Automaticky se po zapojení micro 

USB kabelu začne napájet a nahrávat do systému. Vypne se zase vytáhnutím kabelu 

z konektoru. Při práci jsem několikrát nechtěně pohnul se zařízením, kabel se vypojil a 

práce byla ukončena nechtěně. 

 Všechny linuxové distribuce nejsou plně podporovány. Například Raspbian wheezy 

je plně přizpůsoben technickým specifikacím. Také není podporováno spuštění či nahrání 

operačního systému přes port USB, uživatel musí nejdříve OS nahrát na SD kartu. 

 Když jsem si RPI objednal, nenašel jsem v balení zdroj napájení ani kryt. Ten se dá 

samostatně dokoupit, ale v opačném případě jsou všechny porty a konektory odkryty a 

vystaveny nepříznivým vlivům, tzn. prach, voda a nechtěné poškození. V některých 

obchodech se ale nedá objednat RPI bez krytu. 

 S tímto souvisí i další nevýhoda. Veškeré potřebné periferie a komponenty si 

uživatel musí sám dokoupit. Při zakoupení notebooku má už všechny komponenty v ceně. 

K Raspberry Pi si musí dokoupit monitor, klávesnici, myš, kabel pro napájení, HDMI 

kabel, SD kartu, WiFi USB, USB rozbočovač a čtečku karet, protože je nutné na SD kartu 

nahrát OS. Lze jej použít jako osobní počítač, ale nemůže ho zcela nahradit.  

 Kvůli HW řešení se nedá použít operační systémy jako Mac OS nebo Windows. 

Pro kupce to může být zásadní důvod v rozhodování o koupi. Raspberry Pi podporuje a 

spolupracuje pouze s některými vybranými komponenty. Na oficiálních webových 

stránkách je vypsán seznam zařízení, která spolu plně spolupracují. 
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4.2 Realizace s využitím Evolveo Detective S4C 

 Z důvodu časové náročnosti a problémům vypsaných v kapitole 4.1.6, jsem 

zakoupil profesionální výrobek firmy Evolve. Zabezpečovací systém disponuje všemi 

vlastnostmi a funkcemi, které jsem použil k zabezpečení objektu. Jako centrální jednotka 

slouží digitální video rekordér. Do něj jsou připojeny čtyři kamery. Přenášený obraz pak 

můžu sledovat na PC, tabletu či mobilním telefonu. 

 

 

Obr. 4.5 Diagram připojení 

Zdroj: [14] 

 

4.2.1 Konfigurace 

 Zařízení disponuje přehledným menu. Pro uživatele je ovládání velice intuitivní. 

Nalezne v něm vše užitečné ke střežení objektu a prostor. Aktivace při zakrytí kamery či 

pohybu, možnost sledovat živý záznam, ukládání dat na disk s možností zpětného 

prohlížení, odesílání emailu při upozornění a chybách, a mnoho dalšího. Avšak úplní 

začátečníci zde můžou potřebovat pomoc odborníka.  
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Obr. 4.6 Hlavní menu kamerového systému Evolveo Detective S4C 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2.2 Odeslání emailu 

 Funkce, která byla základem řešení. Majitel objektu chtěl být hlavně upozorněn na 

emailovou adresu o tom, že někdo vniknul do objektu. V nastavení je to jedna z možností 

upozornění. Nastavení je snadné a vyžaduje tyto údaje: 

- SMTP server: Adresa e-mailového serveru. Může to být IP adresa, nebo doména. 

Doména je přeložena jen v případě, že je nakonfigurovaný správný DNS. 

- Port: Číslo portu e-mailového serveru. 

- SSL: Pro přihlášení vyžaduje SSL protokol. 

- Uživatelské jméno (User Name): Uživatelské jméno v e-mailovém serveru 

- Heslo (Password): Vložte příslušné heslo uživatele. 

- Odesilatel (Sender): Alarm zapíše e-mailovou adresu odesilatele. 

- Příjemce (Receiver): E-mailové adresy vyjmenovaných příjemců v případě, že se 

spustí alarm. Můžete nastavit adresy maximálně třech příjemců. 

- Název (Title): Jméno, které je přiřazeno zprávě, která je odeslána v případě 

spuštění alarmu. 
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Obr. 4.7 Nastavení emailu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2.3 Detekce pohybu 

 V případě, že systém detekuje signál pohybu, který dosáhne nastavený bod 

citlivosti, funkce detekce pohybu aktivuje alarm a připojenou funkci. V mém případě 

zaslání emailu. Na následujícím obrázku je mřížka, která se zobrazí přes obraz kamery při 

nastavování citlivosti a oblasti 

 

Obr. 4.8 Mřížka nastavení oblasti 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.4 Automatická údržba 

 Systém disponuje funkcí automatické údržby, update firmware a následným 

uložením informací do log souboru. Nastavil jsem, aby se zařízení restartovalo každé úterý 

v jednu hodinu ráno. Operace probíhá vždy zhruba čtyři minuty, takže nehrozí velké 

nebezpečí vniknutí do objektu. Zároveň dojde ke kontrole aktualizacím firmware a vše je 

následně zapsáno do záznamového souboru.  

 

 

Obr. 4.9 Nastavení automatické údržby 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2.5 Instalace zařízení 

 Systém obsahuje 4 CCTV kamery a DVR se slotem pro pevný disk. Umožňuje 

sledovat a prohlížet obrazový záznam ze 4 kamer přes VGA výstup na monitoru či 

vzdáleném zařízení, pomocí LAN výstupu, jako jsou mobily, počítače a tablety. Nahrávání 

obrazu může pobíhat permanentně nebo může být nastaveno spuštění až při detekci 

pohybu. Výhodou CCTV kamer je, že můžou být použity jak uvnitř budovy, tak venku. 

Jsou totiž odolné deštivým a povětrnostním podmínkám. Navíc díky technologie 

infračerveného záření umožní pořizovat záznam i za snížené viditelnosti v noci. Součástí 

balení jsou i kabely ke každé kameře, jejich délka je přes 18 metrů. [8] 
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Tab. 4.1 Technická specifikace produktu Evolveo Detective S4C 

Video komprese H. 264 

Video systém NTSC/PAL 

Operační systém Linux 

Vstup/Výstup video 4 x BNC vstup, 2 x BNC výstup 

Vstup/Výstup audio 1 x RCA vstup, 1 x RCA výstup 

Rozlišení záznamu NTSC CIF (352 x 240), HD1 (704 x 240) 

Rozlišení záznamu PAL CIF (352 x 240), HD1 (704 x 240) 

Možnosti zobrazeni záznamu samostatná kamera/4 kamery/střídavé 

Možnosti kvality záznamu výborná/dobrá/normální 

Záznamové módy určený čas/ detekce pohybu/ spuštění senzorem 

HDD rozhraní 1 x SATA HDD, MAX 2,5TB 

Vyhledávání záznamu podle času a data/podle událostí 

Síťové rozhraní RJ45 10/100Mbit/sec 

Síťové protokoly TCP/IP, UDP, DHCP, DNNNS, PPPoE 

LIVE záznam Internet Explorer 

Zálohování AVI soubory přes USB flash, USB externí disk,  

Záznam po zvoleném čase 15/30/45/60 min 

Napájecí zdroj DC12V/3A 

Zdroj: [3] 

 

 Hlavním úkolem bylo rozmístit kamery tak, aby pokryly veškerý prostor, kde by 

mohlo dojít ke vniknutí do objektu nebo krádeži. Proto jsou tři kamery umístěny uvnitř a 

jedna monitoruje hlavní vchod, kde se občas prodává drobné zboží. Na tohle místo nejde 

vidět, takže jsme jen těžko věděli, jestli někdo něco odcizil.  

 Samotná instalace spočívala v připevnění kamer přilepením nebo navrtáním do 

konstrukce a následným propojením jednotlivých prvků s DVR zařízením. Venkovní 
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kamera je připevněna v dostatečné výšce – zhruba pět metrů, aby se zamezilo odcizení 

nebo poškození cizími osobami. Zbylé tři, vnitřní, kamery jsou umístěny tak, aby se 

navzájem překrývaly zorné úhly a byl pokryt celý prostor. 

 

 

Obr. 4.10 Pohled uživatele po instalaci zařízení 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

4.2.6 Problémy při realizaci 

 Základní nastavení DVR zvládne běžný uživatel, ale pokročilé, jako přenos obrazu 

na vzdálené zařízení, je velice složité. Hlavním problémem bylo přesměrování portů, 

pomocí kterého jsem chtěl docílit živého vysílání obrazu. Vhledem k tomu, že firma 

používala pro připojení k síti modem a hned za ním byl umístěn router, musel jsem otevřít 

porty pro vysílání obrazu. Podrobné nastavení se nachází vevnitř routeru. Zároveň záleží 

na interním nastavení modemu, na základě toho se následně přizpůsobují další prvky. 

Nezkušenému uživateli takové nastavování může trvat i několik dní, popřípadě bude 

donucen vyhledat odborníka. 
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4.3 Porovnání nákladů 

 V tabulce Tab. 4.2 jsou uvedeny náklady na zabezpečení objektu s použitím mini 

počítače a kamerového modulu a v tabulce Tab. 4.3 je kalkulace nákladů na zabezpečení 

pomocí kamerového systému EVOLVEO Detective S4C. Levnější je možnost č. 2, 

s využitím profesionálního zařízení. 

 

Tab. 4.2 Kalkulace nákladů verze 1 – RPI 

Materiál Cena 

Raspberry Pi kamerový modul  750 Kč 

SDHC karta 4GB  250 Kč 

USB hub 250 Kč 

USB klávesnice 90 Kč 

USB myš 60 Kč 

CONNECT IT Wi-Fi USB nano adaptér  240 Kč 

Originální napájecí zdroj 1,0A 5V micro USB  175 Kč 

Prodlužovací kabel 45 Kč 

Redukce 15 Kč 

Práce, 200Kč/hod   

Základní zapojení a nastavení; 5hod 1 000 Kč 

Konfigurace HW, SW a další; 150hod 30 000 Kč 

Instalace do skladu; 5hod 1 000 Kč 

    

Celkem: 33 875 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle [6] 
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Tab. 4.3 Kalkulace nákladů verze 2 – EVOLVEO Detective 

Materiál Cena 

EVOLVEO Detective S4C 6 999 Kč 

Monitor BenQ 1 399 Kč 

HDD Seagate 1TB 1 449 Kč 

Práce 200Kč/hod   

Instalace kamer; 5hod 1 000 Kč 

Základní nastavení; 2hod 400 Kč 

Nastavení modemu a routeru - port forwarding; 15hod 6 000 Kč 

    

Celkem: 17 247 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle [4] 

 

 Ceny v tabulce Tab. 4.2 a Tab. 4.3 jsou uvedeny v českých korunách a platné ke dni 

31.1.2014. Zdrojem cen pro Raspberry Pi a komponenty jsou stránky 

http://eshop.raspishop.cz/, pro všechen ostatní materiál firma TS Bohemia, webové stránky 

www.alfacomp.cz. 
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5 ZÁVĚR 

 Cílem práce byla jednoduchá realizace zabezpečovacího systému s použitím mini 

počítače Raspberry Pi, konkrétně ve skladovém prostoru. Práce neřeší pouze teoretický 

problém, ale skutečné nedostatky při chránění majetku proti škodě napáchané zloději. 

 Předem stanovené cíle se tedy podařilo částečně splnit. Objekt je dodnes hlídán 

profesionálním kamerovým systémem, který jsem vybral po důkladné analýze nabídek 

funkcí dostupných zařízení na trhu. Zabezpečovací systém s využitím Raspberry Pi, se mi 

podařilo zrealizovat pouze z dílčí části a z důvodu časové náročnosti a naléhavosti majitele 

na zhotovení, jsme po dohodě tuto možnost nahradili jiným řešením. Aktuálně používaný 

systém disponuje všemi požadovanými funkcemi. Například detektorem pohybu, živým 

záznamem, zápisem na pevný disk a možností zpětného prohlížení a infračervenými 

kamerami. 

 Při realizaci varianty s mini počítačem Raspberry Pi jsem narazil na několik 

problémů. Hned při prvním zapojení do napájecí sítě vypadával konektor a tak docházelo 

k téměř pravidelnému vypínání. To poukazuje na jednu možná cílenou nevýhodu pro 

uživatele. Raspberry Pi totiž podporuje jen určitý hardware a software. Nepodporuje OS 

Windows a z připojených periferií spolupracoval pouze s klávesnicí. Pomocí složitého 

nastavování jsem zprovoznil některé z dalších prvků. Jedním z hlavních kroků realizace 

navrhovaného systému bylo použití kamerového modulu, který je vyráběn přímo pro tyto 

mini počítače. Ten ovšem není zatím plně podporován s žádným programem a jde ovládat 

pouze z příkazového řádku, což bylo další překážkou při řešení. Na tyto informace jsem 

přišel až při realizaci, nebyl jsem na ně dopředu nijak připraven. Při cenovém srovnání, do 

kterého jsem zahrnul všechny náklady na realizaci, nakonec vychází levněji systém od 

společnosti Evolve.  
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