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Tato bakalářská práce se zabývá zvýšením účinnosti kamerového systému ve městě Frýdek-

Místek. Cílem této práce je popsat a analyzovat kamerový systém ve Frýdku-Místku. Práce se 

zaměřuje také na právní problematiku kamerových systémů.  Po analýze aktuálního stavu 
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1 Úvod 

Tam, kde bývá pohromadě více lidí, ať jsou to města, vesnice, nebo třeba i továrny, 

dochází často k páchání trestné činnosti. Toto se řeší jak represivními opatřeními, což jsou 

například pokuty nebo i vězení, ale hlavně se tomu snaží předcházet, tedy opatřeními 

preventivními. V dnešní době je již prevence kriminality na velice dobré úrovni a daří se ji 

aplikovat i v praxi. Mezi tyto preventivní opatření patří také kamerové systémy. Hlavně ve 

městech, kde se koncentruje nejvíce lidí, slouží kamerový systém jako velmi důležitá 

prevence, ale také napomáhá k odhalování spáchaných trestných činů nebo dokonce i k řízení 

křižovatek ke zlepšení provozu. Avšak hlavní funkcí městského kamerového systému je 

monitorování míst ve městě, kde se předpokládá zvýšený výskyt protiprávní činnosti nebo 

jsou to místa, která obyvatelé vnímají jako nebezpečnější. Myslím tím třeba parky, parkoviště, 

náměstí, sídliště, či místa s větší koncentrací hospod nebo klubů.     

 Cílem mé bakalářské práce je popsat a analyzovat současný stav městského 

kamerového systému ve městě Frýdek – Místek. Na základě zjištěných poznatků navrhnout 

inovativní řešení pro tento městský kamerový systém.    

 V první části se budu věnovat stručně městu Frýdek – Místek. Uvádím zde některé 

jeho obecné charakteristiky. Dále se zde zaměřím na pojem prevence kriminality, několik 

jeho rozdělení, které ve stručnosti popíšu. Na konci první části uvedu informace o prevenci 

kriminality ve městě Frýdek – Místek.      

 V druhé části se budu zabývat právními předpisy a doporučeními, která se týkají 

kamerových systému obecně a poté právními předpisy tykající se městského kamerového 

systému.           

 Ve třetí části své bakalářské práce se budu věnovat přímo kamerovým systémům. 

Uvedu zde jednotlivé části systému od kamer až po zobrazovací jednotku. Každou uvedenou 

položku zde ve stručnosti popíšu.        

 Ve čtvrté části se budu věnovat přímo městskému kamerovému systému města Frýdek 

– Místek. Popíšu zde stručnou historii budování systému, poté se zaměřím na aktuální 

rozmístění kamer a zhodnotím stav jeho jednotlivých částí.     

 V páté části, na základě poznatku při tvorbě této bakalářské práce a podle zjištění 

současných možností kamerového systému města Frýdek – Místek, navrhnu inovativní 

návrhy. Tyto návrhy by měly zlepšit současný stav tohoto městského kamerového systému. 
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2 Rešerše 

Pro zpracování této bakalářské práce jsem vycházel z těchto základních zdrojů 

informací: 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů III. díl. Praha: PA ČR, 2006, 245 s. ISBN 

80-7251-235-8. 

V této literatuře jsou uvedeny a popsány různé typy zabezpečovacích systémů. Od 

zabezpečovacích systémů automobilů, přes kontroly vstupů do zájmových oblastí až po 

kamerové systémy. Součásti kapitoly o kamerových systémech jsou jak kamery, objektivy tak 

i záznam a přenos obrazu. 

JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Kamerové systémy v praxi. Praha: Linde, 2011,  

240 s. ISBN 978-80-7201-850-5. 

Tato publikace je zaměřená především na právní rámec týkající se kamerových 

systémů. Souborná a ucelená právní úprava týkající se kamerových systému chybí, a jelikož 

kamerové systémy zasahují do života lidí čím dál tím více. V této knize jsou sepsány alespoň 

základní pravidla a oprávnění pro používání kamerových systémů. 

KONÍČEK, T., KŘEČEK, S. Městské kamerové dohlížecí systémy. Praha: Themis, 

2002, 87 s. ISBN 80-7312-009-7. 

V této knize se rozebírá městský kamerový systém jako celek. Uvádí se zde jeho místo 

v prevenci kriminality, popisuje se zde, jakým způsobem by se měl budovat kamerový systém 

ve městech. Dalo by se říci, že je to taková příručka ke zhotovení městského kamerového 

dohlížecího systému. 

KONÍČEK, T., KOCÁBEK, P. Operátor městských kamerových systémů.  

Praha: Almex Publishing, 2005, 131 s. ISBN 80-86795-18-7. 

Tato publikace je určena primárně pro operátory kamerových systémů. Zabývá se 

vysvětlením pojmů, jako jsou prevence kriminality a situační prevence. Rozebírá minimum 

právních základů pro operátory městských kamerových systémů, ale popisuje i kamerové 

systémy v praxi, jako je správný výběr kamery či místa. 
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3 Město Frýdek – Místek 

Frýdek - Místek je statutární město ležící v Moravskoslezském kraji. Protéká jím řeka 

Ostravice, která vytváří pomyslnou hranici mezi Frýdkem ve Slezsku a Místkem na Moravě. 

Nyní ve městě žije necelých 60 000 obyvatel. Jeho rozloha je 5 161 ha.Frýdek – Místek má 

historii sahající do 13. století, kde je první písemná zmínka o Místku. Frýdek je poprvé 

zmíněný ve 14. století, ale až v roce 1943 došlo ke spojení těchto dvou měst.[11] 

V současnosti se město člení na městské části Frýdek, Místek, Chlebovice, Lysůvky, 

Zelinkovice, Lískovec a Skalice. Město má mnoho kulturních i sportovních využití. Je zde 

kino, Národní dům, různá sportovní centra, aqvapark – jak krytý tak i venkovní. Pořádá se zde 

spousta různých festivalů, k těm významnějším patří hlavně Sweetsen fest, který každoročně 

navštíví tisíce návštěvníků.  

3.1 Obecné údaje 

Podle nejnovějších údajů z posledního sčítání lidu, které proběhlo v roce 2011, nyní 

žije ve Frýdku – Místku 58193 obyvatel celkově a 49863 obyvatel nad 15 let. 

TABULKA 3-1: Rozdělení obyvatelstva podle státního občanství[12] 

Obyvatelstvo podle státního občanství 

Státní občanství Počet obyvatel % 

Česká republika 56442 96,99 

Slovensko 416 0,71 

Německo 7 0,01 

Polsko 217 0,37 

Ukrajina 90 0,15 

Rusko 129 0,22 

Vietnam 90 0,15 
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TABULKA 3-2: Rozdělení obyvatelstva podle věku[12] 

Obyvatelstvo podle věku 

Věk Počet obyvatel % 

0-14 let 8330 14,3 

15-64 41473 71,3 

65 a více 8390 14,4 

 

TABULKA 3-3: Rozdělení obyvatelstva podle nejvyššího ukončeného vzdělání[12] 

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání (nad 15 let) 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel % 

Základní vč. neukončeného 8429 16,9 

Střední vč. Vyučení (bez 

maturity) 

16904 33,9 

Střední s maturitou a vyšší 

odborné 

15622 31,3 

vysokoškolské 6185 12,4 

Bez vzdělání 253 0,5 

 

3.2 Prevence kriminality 

Prevence kriminality představuje pokus eliminovat trestnou činnost před jejím 

započetím nebo před jejím pokračováním. 

Do prevence kriminality patří aktivity, které směřují k předcházení páchání trestných 

činů, ke snižování jejich výskytu, zamezení páchání nebo neutralizaci příčin a podmínek 

vzniku trestných činů. Je chápána jako komplex nerepresivních sociálních a situačních 

opatření. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti 

kriminality, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na 

potenciální pachatele a oběti trestných činů.[2] 
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3.3 Rozdělení prevence  

Prevenci můžeme dělit podle různých hledisek. Zde se zmíním o rozdělení prevence 

podle cílového objektu, což je na primární sekundární a terciární a dále se zde zmíním  

o prevenci situační, která spadá pod obsahové členění. 

Primární prevence           

 Tato prevence se zaměřuje na veřejnost. Jsou v ní zahrnuty zdravotní, vzdělávací, 

výchovné a poradenské programy. Tyto programy jsou různorodé a zaměřují se třeba na 

zdravý životní styl, správné využívání volného času nebo různé sportovní kroužky a aktivity. 

Základ primární prevence je hlavně v rodinách, ve školách a v lokálních sdruženích. 

Sekundární prevence         

 Sekundární prevence je zaměřena na skupiny, u kterých je možnost, že budou páchat 

trestnou činnost nebo jsou ohroženy jiným způsobem. Čím se myslí hlavně závislosti, ať už 

alkoholové, drogové či gamblerství. Dále to může být nezaměstnanost, etnicita, záškoláctví 

nebo extremismus. Sekundární prevence se zaměřuje i na další faktory v sociálním prostředí 

a v sociálních vztazích, kde tyto osoby žijí. 

Terciární prevence         

 Terciární prevence zabraňuje  opětovnému páchání kriminální činnosti. Jde třeba  

o pomoc při hledání nové práce či bydlení, pomáhá s rodinným poradenstvím nebo získat 

motivaci ke vzdělání a rekvalifikaci. 

Situační prevence          

 Situační prevence je zaměřena pouze na kriminalitu. Je založena na předpokladu, že 

osoba spáchá kriminální čin, jelikož je ovlivněna situačními faktory. Vychází ze zkušenosti, 

že různá kriminalita je páchána v určitém čase, na určitých místech a za určitých okolností. 

Situační prevence se snaží zvýšit námahu a riziko, které je spjato s trestnou činností a také 

chce zmenšit užitek z páchání trestné činnosti.[8] 

3.4 Modely prevence kriminality 

Modely prevence kriminality jsou tři. Tyto modely jsou teoretické a vzájemně se 

prolínají, není možno je použít samostatně.   
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3.4.1 Tradiční model  

Tento model se soustřeďuje na jednotlivé části kriminality, které jsou velice závažné. 

Soustřeďuje se hlavně do sekundární a terciární oblasti. Problémy řeší především možnostmi 

právními a administrativními. Tento proces je však velice pomalý, a často se za dobu řešení 

problémů změní sociální realita. Plusem tohoto modelu je opírání se o výsledky výzkumů 

v kriminologii. Tento model však přináší jen částečný efekt a řeší jen jednotlivé problémy. 

3.4.2 Francouzský model  

Francouzský model předpokládá, že kriminalitu můžeme zmenšit příznivými 

podmínkami pro proces socializace. Jeho hlavní strategie je v sociální prevenci. U tohoto 

modelu jde o úplnou regeneraci měst a to v sociálním a ekonomickém hledisku. Celkově se 

snaží o úplné sociální zabezpečení, hlavně v oblasti zaměstnání, vzdělání, bydlení, kultury  

a v neposlední řadě i o pozorování zdraví obyvatelstva. Mezi nevýhody patří dlouhá doba 

vytvoření těchto opatření, také potřebuje mnoho personálu a materiálních zdrojů. Také je 

velice obtížné vyhodnocení preventivních opatření vzhledem ke kriminalitě. Dále porušuje 

nejdůležitější zásadu místní prevence, která hovoří, že prevence se musí dělat společně s lidmi 

a ne pouze pro lidi. Avšak největší slabinou je ochrana osobních dat a ochrana soukromí 

občanů. Problém totiž je, jak legálně získat informace, na nichž by bylo možno určit kdo patří 

do kriminálně rizikové skupiny a kdo ne. 

3.4.3 Britský model  

Britský model je založen na ideji odpovědnosti jednotlivců za sebe sama. Je v něm 

kladen důraz na správné fungování občanské společnosti a zároveň vysoké postavení policie. 

Jeho hlavní strategií je zaměření se na jednotlivé druhy kriminality. Soustřeďuje se jak na 

snížení příležitostí páchání trestné činnosti, tak na zjištění možného pachatele. K tomuto 

slouží hlavně pozorování rizikových prostředí, zabezpečení majetku technickými prostředky, 

dále pak různé propagační kampaně a v neposlední řadě zvýšení účinnosti hlídkové  

a pořádkové služby policie. Vychází s předpokladu, že jak seskupení řádných občanů tak  

i jednotlivých občanů spolu s podporou orgánů státu, se zapříčiní k tomu, aby kriminalita byla 

hůře proveditelná. Dopad tohoto modelu není tak výrazný ani jednoznačný, jak se 

předpokládalo, protože vyvolává spoustu mínusů jako je zásah do lidských práv a svobod 

nebo také přehnanou ostražitost.[8] 
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3.5 Systém prevence kriminality v České republice 

 V České republice (dále jen ČR) se začal tvořit systém prevence kriminality po roce 

1989, kdy strmě narostla hlavně majetková trestná činnost. 

Diskuse ohledně systému prevence kriminality vyústily v přijetí usnesení vlády  

č. 617 ze dne 3. listopadu 1993. Toto usnesení mělo za následek zřízení meziresortního 

orgánu odpovědného za vytvoření preventivní politiky vlády ČR. V roce 1994 vzniknul 

Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK). Předsedou byl jmenován 

ministr vnitra. Členy RVPPK jsou zástupci ministerstva vnitra, ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva spravedlnosti, ministerstva 

zdravotnictví, ministerstva obrany, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva financí, 

Nejvyššího státního zastupitelství, Policejního prezidia, Meziresortní protidrogové komise  

a Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. Úloha RVPPK je koordinační, 

iniciační a informační. V roce 2006 byl vytvořen státní dotační systém pro podporu měst 

s velkou kriminalitou. Tento systém spravuje Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. 

[3] 

Preventivní systém České republiky tvoří hlavně: 

 Resortní programy prevence kriminality jednotlivých ministerstev. 

 Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni, realizovaný 

ve městech samosprávnými orgány. 

 Programy nevládních a charitativních organizací. 

 Analytické a preventivní aktivity Policie České republiky a její podíl na přípravě 

preventivních programů měst. 

 Projekty nestátních komerčních subjektů - členů Poradního sboru pro situační prevenci 

kriminality Ministerstva vnitra (zástupci České asociace pojišťoven, Asociace 

technických bezpečnostních služeb, Bankovní asociace, Asociace soukromých 

bezpečnostních služeb, Bílého kruhu bezpečí a různých dalších). [3] 
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3.6 Prevence kriminality ve Frýdku - Místku 

Dne 28. 1. 2008 Rada města Frýdku - Místku na své 41. schůzi zřídila pracovní 

skupinu prevence kriminality a jmenovala její členy. Jedná se o zástupce oblastí, kteří se 

profesionálně zabývají problematikou bezpečnosti a sociálně patologickými jevy. Pracovní 

skupina je koordinačním, konzultativním a iniciativním orgánem rady města pro oblast 

prevence kriminality. Dále slouží k dosahování co největší efektivity preventivních opatření, 

tzn. k zajištění informovanosti, návaznosti a souběžnosti aktivit. 

V rámci prevence působí ve Frýdku - Místku mnoho organizací a spolků od odboru 

sociálních služeb, přes odbor sociální péče, školy, Městskou policii, Policii České republiky, 

až po různé nestátní neziskové organizace. Pod odbor sociálních služeb spadá oddělení 

sociální prevence, které se hlavně soustředí na oblast protidrogové prevence. V rámci tohoto 

oddělení jsou provozovány 3 sociální služby – terénní práce, Klub Kosťa a Klub Prostor. 

Obsahem terénního programu je aktivní vyhledávání komunit a osob, které žijí v sociálním 

vyloučení, jejich podpora, motivace a pomoc při řešení nepříznivých životních situací  

a minimalizace rizik plynoucích z jejich stávajícího životního stylu. Klub Kosťa je 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 12 do 26 let. Hlavní úlohou Klubu Kosťa jsou 

poradenské a preventivní činnosti. Umožňují návštěvníkům si popovídat, být se svými 

vrstevníky, vyplnit svůj volný čas, nebo se svěřit se svými problémy, se kterými jim mohou 

být pracovníci klubu nápomocni. Klub Prostor je také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

od 14 do 19 let. Úlohou Klubu Prostor je snaha o posílení a udržení sociálních vazeb 

uživatelů, zmírnění dopadů rizikového chování, pomoc a podpora při řešení konkrétních 

individuálních problémů cílové skupiny a motivace k využívání vlastních možností.[4] 

Pod odbor sociální péče patří oddělení sociálního poradenství pro mládež. To se 

zaměřuje především na práci s dětmi a mladistvými, kteří se dopustili protiprávního jednání 

(činu jinak trestného, provinění, přestupku) a osobami odpovědnými za jejich výchovu. Také 

zde patří oddělení sociálně - právní ochrany dětí. To je zaměřeno hlavně na děti, jejichž rodiče 

zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají nebo 

zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Co se týká Městské policie, slouží u ní 

manažer prevence kriminality. Pod jeho vedením plní v rámci preventivní činnosti kontroly 

zájmových míst se zvýšenou kriminalitou, kontroly na záškoláctví (např. herny, další 

prostory), kontroly na prodej a podávání alkoholu, besedy zaměřené na informovanost  
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a výchovu mládeže, veřejnosti a seniorů, monitorování města kamerovým systémem, organizi 

pracovních skupin prevence kriminality. U státní policie provádí základní preventivní aktivity 

na území města preventivní informační skupina Policie České republiky (dále jen PČR). 

Pořádá pravidelné besedy, přednášky, prezentační akce pro veřejnost, soutěže pro děti  

a mládež. Sociální prevence je zaměřena také na seniory. Preventivní informační skupina 

spolupracuje s manažerem prevence kriminality městské policie a poskytuje analytická data 

týkající se trestné činnosti.[4] 
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4 Právní předpisy 

Proto, že kamerové systémy jsou používány k různým účelům, je důležité se  

u jejich sestavování řídit právními předpisy, kterými se u nás v České republice zabývá zákon 

číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

změn a doplnění. Dále se jimi zabývá úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ). 

Ve stanovisku ÚOOÚ 1 z roku 2006 provozování kamerového systému z hlediska 

zákona o ochraně osobních údajů, je provozování kamerového systému bráno za zpracování 

osobních údajů, pokud je vedle kamerového pozorování, tento záznam nahráván. Popřípadě 

také slouží k identifikaci fyzických osob, které souviselo s určitým jednáním. [16] 

Zaznamenané údaje, obrazové nebo zvukové, jsou osobními údaji, pokud lze přímo či 

nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, která je na tomto záznamu. Osobní údaj tvoří 

identifikátory, které spojují osobu se zaznamenaným jednáním. 

Při pozorování kamerovým systémem je zpracování osobních údajů povoleno: 

 V rámci plnění úkolů uložených zákonem (např. Policii České republiky). 

 Na základě souhlasu subjektu údajů. Toto se však v praxi moc nepoužívá, 

neboť se zde musí jasně určit okruh osob, které jsou v záběru kamery. 

 Užití kamerového systému podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. 

ve znění pozdějších změn a doplnění, kdy subjekt nemusí dávat svůj 

souhlas.[16] 

Povinnosti provozovatele kamerového systému vybaveného zařízením, na kterém se 

může vytvářet záznam: 

 Pozorování kamerami nesmí mnoho zasahovat do soukromí. Kamerový 

systém se smí použít pouze v případě, pokud sledované věci nelze dosáhnout 

jinými prostředky. Kamerový systém se nesmí používat tam, kde jsou 

prostory, které se využívají výlučně k soukromým účelům, jako jsou záchody 

a sprchy. 

 Před instalací kamerového systému se musí jasně určit účel nahrávání 

záznamu. Tím se myslí právem chráněné zájmy vlastníka kamerového 

systému. Proto nahrávky smí být použity jen při zjišťování události, která 
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poškozuje právem chráněné zájmy provozovatele kamerového systému. 

Možnost využívání pro jiné účely je přípustné pouze pro významný veřejný 

zájem. 

 Je třeba určit dobu, po kterou se budou záznamy uchovávat. Tato doba, 

v případě, že se jedná o trvale střežený objekt, by neměla přesahovat dobu 

několika dnů. Data by se měla zpřístupnit pro orgány činné v trestním řízení či 

jinému oprávněnému subjektu, pokud se stane bezpečnostní incident. 

 Provozovatel se musí postarat o ochranu záznamových nosičů, snímacích 

zařízení a přenosových cest před nahodilým či neoprávněným přístupem, 

změnou, zničením či ztrátou. 

 Subjekt údajů musí být o tom, že je pozorován kamerovým systémem 

informován. To se provádí např. umístěním informační cedule v objektu. 

 Subjektu údajů se musí garantovat některá další práva a to hlavně právo na 

přístup k zaznamenaným datům a právo na námitku proti zpracování těchto 

údajů. 

 Zpracování osobních údajů se registruje u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

pokud se nejedná o použití zvláštního práva či povinností vyplývajících ze 

zvláštního zákona.[16] 

4.1 Městské kamerové systémy  

Městské kamerové systémy (dále jen MKS) jsou speciálním využitím kamerových 

systémů, proto ministerstvo vnitra uvádí důležité základní principy pro provoz MKS: 

 Hlavní důvod používání MKS je prevence kriminality.  

 MKS se instalují tam, kde je velká koncentrace obyvatel a návštěvníků měst, 

dále tam, kde jsou kulturní, komerční a společenské instituce a také dopravní 

uzly měst. 

 MKS se používá pro dohled nad dodržováním obecně závazných právních 

předpisů, napomáhají k ochraně bezpečnosti osob a majetku nebo k odhalování 

protiprávního jednání.   

 Aby se mohl MKS provozovat, tak musí být v souladu se zákonem  

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a se 

zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů  
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a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat, ve znění pozdějších 

předpisů.   

 MKS smí být zaměřen jen na veřejná prostranství. Podle zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou to parky, ulice, veřejná zeleň, 

tržiště, chodníky, náměstí, a další prostory, které slouží obecnému užívání. 

 Aby měl MKS výsledky, musí být zařazen do celkové strategie prevence 

kriminality v dané obci.   

 Obrazový signál MKS je určen pouze pro nepatrný okruh uživatelů, a to Policii 

České republiky a obecní policii. Pracoviště dispečera MKS musí být 

zabezpečeno, aby k němu neměla přístup neoprávněná osoba.[1] 
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5 Kamerové systémy 

Od začátku používání prvních kamer uplynulo více jak jedno století. Za tuto dobu 

kamery prošly nepřeberným množstvím vylepšení a taky se rozšířily oblasti jejich využití. 

Městské kamerové systémy zaznamenaly v naší zemi velký boom v 90. letech 20. století a to 

hlavně na jejich konci. Co se týče samostatných kamer, důležitý krok k jejich rozšíření 

znamenal přechod na polovodičové snímače Chargé Coupied Device (dále jen CCD). Od té 

doby se kamery rozšířily v oblasti bezpečnosti neuvěřitelným způsobem, od střežení 

průmyslových objektů přes městské kamerové systémy až po zabezpečení naších domovů. 

5.1 Kamery 

Jak už sám název napovídá, kamera je hlavním prvkem městského kamerového 

systému. Kamera natáčí daný prostor a snímaný obraz posílá dál. 

Černobílé kamery          

 Hlavní součást černobílé kamery je polovodičový čip. Počet snímacích bodů, které se 

nazývají pixely, určují rozlišovací schopnost. Čím více pixelů čip obsahuje, tím vyšší 

rozlišovací schopnost kamera má. Do nejvíce rozšířený kamer jsou montovány snímače  

o úhlopříčce 1/3 a 1/2 palce, někdy se montuje čip o rozměru 2/3 palce. Množství pixelů je 

různé. Začíná někde na čísle 500 tisíc a výše. [5] 

Barevné kamery          

 Barevné kamery mají stále menší počet zastoupení než černobílé. Hlavním důvodem je 

vyšší cena a někdy také menší světelná citlivost snímače kamery. Vyšší cena je také  

u ostatních částí barevného kamerového systému. Poslední dobou však jejich cena velice 

klesá, proto se dá předpokládat nahrazování černobílých kamer za barevné.  

Kombinované kamery          

 Tyto kamery se při horším osvětlení dokážou přepnout do černobílého režimu. Pokud 

se osvětlení zhorší ještě více, dokážou využít svou infračervenou citlivost. Díky nedostatečné 

filtraci infračerveného záření může dojít u normálního světla k degradaci barevného podání 

záběru. [5] 
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5.2 Objektiv 

Objektiv je čočka nebo soustava čoček, která se využívá ve fotoaparátu, kameře  

a dalších zařízeních ke koncentraci světla na senzor nebo také na film. Mezi objektivy 

různých zařízení není v principu rozdíl, rozlišné jsou jen svou konstrukcí.[14] 

Objektiv kamery je jeden z hlavních částí kamery. Objektiv zobrazuje objekty  

v zorném poli na CCD čip. Ohnisková vzdálenost objektivu určuje měřítko zobrazení  

a snímací úhel. Jeho výběr je velice důležitý, protože když je špatný objektiv v jeho zaměření 

a ostření, tak ostatní části kamery tuto chybu již nedokážou napravit. Při výběru správného 

objektivu, je důležité věnovat se hlavně těmto kritériím:  

 pozorovací úhel kamery 

 období provozu, den či noc nebo obojí 

 nejmenší pozorovaný předmět 

 hloubka ostrosti 

 vzdálenost, na kterou se pozoruje objekt 

 typ a druh osvětlení na pozorovaný objekt 

 U objektivů je udáváno šest hlavních údajů, které určují vlastnosti objektivu. Jsou to 

formát, ohnisková vzdálenost, světelnost, clona, uchycení a speciální požadavky. 

Formát objektivu          

 Formát objektivu se určuje podle velikosti snímacího prvku kamery. Nejčastější poměr 

stran snímacích plošek je 4:3. Tomuto rozměru se říká formát kamery. Kamery se vyrábí  

s úhlopříčným rozměrem plošky 1/3, 1/2, 2/3 a 1 palec. Formát objektivu musí být stejný, 

jako je formát u kamery, jinak by mohlo dojít ke špatnému zobrazení snímaného objektu  

a také můžou nastat problémy při zaostřování. [5] 

Ohnisková vzdálenost objektivu       

 Ohnisková vzdálenost je značena písmenem f a určuje vzdálenost, která je mezi 

středem čočky a rovinou, na kterou dopadají paprsky, které zaostřil objektiv. Určuje se 

v milimetrech. Objektivy se dělí podle ohniskové vzdálenosti, která je rozděluje na širokoúhlé 

(krátké) – malá ohnisková vzdálenost, normální - mají úhel záběru, který se blíží úhlu záběru 

lidského oka, a na teleobjektivy (dlouhé), ty jsou schopné přiblížit i objekty několik kilometrů 

vzdálené. [14] Kamerové objektivy mohou mít buďto pevnou ohniskovou vzdálenost nebo 
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ohniskovou vzdálenost, kterou můžeme měnit. Pevná ohnisková vzdálenost se nejčastěji 

vyrábí v hodnotách f = 4,8; 8; 16; 25; 50; 75 mm. Některé objektivy jsou schopny měnit svou 

ohniskovou vzdálenost. Tomuto posouvání říkáme ZOOM neboli přiblížení. Nejčastěji se 

používají ohniskových vzdáleností 12,5 - 75 mm, 17 - 68 mm a 16 -160 mm, 75 - 250 mm, 

ale tato vlastnost je velice různorodá podle typů výrobce. [5] 

Světelnost u objektivů        

 Světelnost u objektivů znamená vlastnost propouštět světlo. Tato hodnota světelnosti 

udává, jaké množství světla dopadá na snímač. Největší světelnost znamená nejmenší odpor 

světlu, které prochází přes objektiv. Díky citlivosti kamerových snímačů je při intenzivním 

světle třeba použít clonu. Ještě je třeba dodat, že čím vyšší je ohnisková vzdálenost, tím se 

zmenšuje světelnost objektivu.  

Clona            

 Clona je zařízení – otvor umístěný mezi čočkami, měnící svou velikost, kterým se 

reguluje množství světla procházejícího skrz objektiv kamery. Určuje tedy, jak moc světla 

dopadne na snímač. Velikost clony se vyjadřuje clonovým číslem c. [14] Čím větší je toto 

číslo, tím méně světla skrz objektiv prochází. Světelnost objektivu je udávána clonovým 

číslem, které je pro tento objektiv nejmenší. Čím je objektiv lepší kvality, tím je i menší 

clonové číslo. Clona jde měnit motoricky nebo ručně. Clonové čísla jsou v geometrické řadě  

a mají součinitel 1,4. Normalizovaná řada clonových čísel, která je mezinárodně uznávaná, je 

1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32. U objektivů, které mají velkou ohniskovou vzdálenost, 

tak je hloubka ostrosti velmi malá. Hloubku ostrosti lze hodně ovlivňovat clonou. Clonové 

zařízení může mít buď pevnou clonu, manuální clonu nebo automatickou clonu. Co se týče 

pevné clony, její využití je velmi limitující, potřebuje kvalitní a hlavně stabilní světelné 

podmínky. Objektivy jsou oproti ostatním velice levné a mají velkou světelnost. Instalují se 

například do místností. Objektiv s manuální clonou lze nastavovat manuálně a díky tomu 

dosahuje skvělého kontrastu a hloubky ostrosti, ale záleží i na obsluze, jak dokáže clonu 

ovládat. I přes to, tyto objektivy jsou využitelné jen ve velmi málo proměnlivém světelném 

prostředí. Objektivy, které mají automatickou clonou, jsou používány hlavně ve venkovním 

prostředí, kde se osvětlení během dne zásadně mění. Clona se ovládá pomocí 

elektromechanického měniče. [5] 
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Hloubka ostrosti          

 Hloubka ostrosti u objektivů udává rozdíl vzdálenosti od předmětu, co je nejblíže  

a předmětu, co je nejdále, které se lidskému oku zobrazují jako ostré.[14] Hloubka ostrosti 

závisí na zpracování optiky, ohniskové vzdálenosti a na otevřenosti clony. U většiny 

objektivů lze ostrost nastavovat manuálně nebo motoricky. Někdy mohou nastat problémy 

s ostrostí, a to, když se změní spektrální složení osvětlení scény. U běžných objektivů se může 

stát, že při nastavení na denním světle a poté snímání na umělém světle se může rozostřit 

obraz. [5]  

Uchycení            

 Při instalaci objektivů ke kamerám se používají dva závity o stejném průměru  

a stoupání, ale jejich délka je rozdílná. U kamer, které mají krátký závit, se můžou použít  

i objektivy se standardním závitem, pokud se použije redukční kroužek. Opačně to však nelze. 

Některé kamery umožňují nainstalování libovolného objektivu. U miniaturních kamer je 

objektiv pevně spojen s kamerou. Tyto objektivy většinou nelze plynule zaostřit.  

Speciální požadavky         

 V některých situacích se požaduje skryté sledování zájmového prostoru. To lze 

realizovat buď pomocí speciálních objektivů, nebo díky maskovaným kamerám. 

U speciálních objektivů je průměr snímacího otvoru okolo 1 milimetru. Avšak 

nedokážou to, co normální objektivy, jako je třeba změna clony či ohniskové vzdálenosti. 

Velikost kamer, které tyto objektivy využívají je od 2x2 do 5x5 cm. Říká se jim deskové 

kamery. Díky těmto rozměrům se hodí především pro skrytou montáž. Používají se hlavně 

v případech, kdy je nutné nainstalovat kameru skrytě. Tím se má namysli hlavně  

z operativního hlediska, a taky tam, kde je třeba ochránit kameru před vandalismem, jako jsou 

kamery v bankovních automatech. Dále se používají v technologických procesech s vysokými 

teplotami. V těchto případech je třeba použít objektiv s co nejmenší plochou. 

Maskované kamery jsou využívány při diskrétním sledování. Ukrývají se do krytů 

pohybových čidel ale také do požárních detektorů. Výhoda zamaskování kamery do krytu 

detektoru je výška instalace tohoto detektoru do výšky 2 m a výše. Toto dodává kameře dobrý 

přehled nad sledovanou místností, a zároveň nepřitahuje pozornost lidí. Objektiv lze zaostřit  

a také je zde zabudovaný mikrofon. [5] 
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5.3 Příslušenství kamer 

Kromě různých držáků, třmenů na stožáry a soustavy pro montáž kamer na stěnu  

a stropy budov, je tu ještě další příslušenství, jako jsou povětrnostní kryty, polohovací hlavice 

nebo systémy dálkového ovládání.  

5.3.1 Povětrnostní kryty kamer  

Povětrnostní kryty kamer jsou určeny k ochraně před poškozením a povětrnostními 

vlivy. Kryt musí odolávat různým vlivům prostředí, jako je vlhko nebo déšť a také musí mít 

vytápěni, díky kterému by měla být kamera funkční do teplot min. -40°C. Při výběru 

kamerového krytu je třeba dodržet několik zásad:  

 Kryt na kameru musí mít správnou ochranu představující v mezinárodním 

značení kategorii minimálně IP – 64. 

 Prostor na kameru uvnitř krytu musí být dostatečně velký na to, aby se zde 

pohodlně vešla kamera s objektivem a aby bylo možno provádět servisní 

zásahy.  

 Kamerový kryt by měl mít sluneční stříšku, která chrání kameru před 

přehříváním. 

 Jednou ze součásti je topení s teplotním snímačem, které v zimně chrání 

kameru před zamrznutím a také zabraňuje zamlžené krytu. 

 Možnost skrytého vedení napájecího a signálového kabelu z kamerového 

ramene. 

5.3.2 Polohovací hlavice (manipulátory)  

 U kamer instalovaných do budov se nejčastěji používá polohovací hlavice, která se 

pohybuje obvykle v horizontální rovině. Pro kamery venkovní s kamerovými objektivy 

ZOOM se většinou instalují hlavice, které se pohybují do všech směrů. Nosnost a mrtvý chod 

jsou hlavní parametry pro stabilitu obrazu, když se používá velká ohnisková vzdálenost. Při 

montáži je nutné nastavit správně dorazy hlavice tak, aby nemohlo dojít k poškození 

připojovací kabeláže a kamerového krytu. [5] 
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5.3.3 Dálkové ovládání  

Dálkového ovládání se využívá hlavně k monitorování rozsáhlých prostorů, kde není 

dopředu určeno umístění, vzdálenost ani přesná velikost snímaného prostoru. Nejčastějším 

řešením jsou dálkově řízené objektivy a montáž na polohovací hlavici. 

Základní funkce dálkového ovládání jsou: 

 horizontální pohyb kamery 

 vertikální pohyb kamery 

 možnost změny ohniskové vzdálenosti 

 možnost ostření 

5.3.4 Osvětlení kamer  

K osvětlení se používají halogenové reflektory a také reflektory s infračerveným 

zářením. Uvnitř budov se výkon reflektorů pohybuje mezi 20 a 100 VA. Pro venkovní kamery 

je to přibližně 500 VA. Ideální pro osvětlení jsou halogenové reflektory se speciálním filtrem, 

přes který se propouští infračervené záření. Nyní se postupně přechází na LED diody kvůli 

menší spotřebě a hlavně delší životnosti. [5] 

5.4 Zařízení zpracovávající videosignál 

V této kapitole se zmíním o zařízeních, které dokážou zpracovat a zobrazit signál 

z kamer. Zmiňuji zde 4 typy, jsou to monitory, přepínače signálu, kvadrátory a multiplexery. 

Monitory           

 Monitory slouží k zobrazení snímaného prostoru buď přímo, nebo se záznamu. 

V dnešní době se instalují převážně LCD a plazmové monitory. Ty postupně vytlačují 

klasickou vakuovou obrazovku. Monitory můžeme také rozdělit na barevné a černobíle, a to 

v závislosti na tom, jaká kamera byla použita. U monitorů je jejich hlavní užitnou vlastností 

úhlopříčka. Při výběru je důležité vědět, na jakou vzdálenost se bude dívat obsluha. Na pomoc 

může posloužit např. tabulka 5-1: 
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TABULKA 5-1: Pozorovací vzdálenosti [5] 

Úhlopříčka (cm) Pozorovací vzdálenost (m) 

minimální optimální maximální 

12 0,3 0,5 1 

23 0,5 1 2 

31 0,7 1,4 2,8 

36 0,8 1,6 3,2 

43 1 2 4,1 

 

Přepínače signálu          

 Přepínače signálu umožňují zobrazovat obraz z více kamer na jednom monitoru, ale ne 

současně. Nejčastěji se používají ty, které se aktivují na základě vnějšího podnětu. Například 

pohyb před kamerou aktivuje přepínač a na monitoru se objeví obraz a z této kamery. 

Používají se dva typy přepínače signálu, sekvenční nebo křížový. Sekvenční přepínače mají 

možnost automatického cyklování v nastavitelném čase. Dnešní typy přepínačů mají 

generátor znaků, který umožní krátký popisný text u každé kamery. Křížové přepínače slouží 

tam, kde je použito velké množství kamer a monitorů. Tyto přepínače umožňují propojit 

jakoukoliv kameru na jakýkoliv monitor. K systému lze připojit desítky klávesnic podle 

konkrétních požadavků na konfiguraci. 

Kvadrátory           

 Kvadrátory dokážou zobrazit obraz z několika kamer na jeden monitor. Tyto 

kvadrátory pracují s digitalizací vstupních signálů.  

Multiplexery          

 Multiplexery jsou podobné kvadrátorům. Kromě vícenásobného zobrazení mohou 

zobrazit zpětně zaznamenanou scénu a to s výběrem libovolné kamery. [5] 

5.5 Záznam obrazu 

Jak dlouho by se měl záznam nechávat archivovaný, záleží na daném provozu. 

Analýza situace, která je zaznamenána, by měla být provedena co nejdříve. A to kvůli tomu 

aby se mohly přijmout příslušná opatření v co nejkratší době. Kvalita záznamu přímo závisí 

na kapacitě záznamového zařízení. To musí poskytovat dostatečnou velikost, aby byla 



20 

 

zajištěna funkce systému a požadavek na dobu archivace. Pro archivaci se používají paměti 

videoobrazu, videorekordéry, videotiskárny a v dnešní době hlavně záznam na pevný disk. [5] 

5.5.1 Paměť videoobrazu  

Paměť videoobrazu je přístroj, který uloží snímaný obraz do své paměti.  

Z paměti se poté dá tento obraz po jakékoliv době zobrazit na zobrazovacím zařízení  

a vyhodnotit. Tento přístroj je velice vhodný ve venkovních prostorech, kdy hlídací služba 

nemusí chodit ověřovat poplach přímo k místu, kde byl vyvolán, ale může díky automaticky 

zapnuté kameře a osvětlení sledovat daný prostor bez toho aby byl člen ostrahy ohrožen. Tím, 

že se kamera automaticky spustí z místa poplachu, se zefektivní a zjednoduší práce hlídací 

služby. Nahrávání obrazu začne při sepnutí elektronického zabezpečovacího systému (dále jen 

EZS). Při instalaci čidel je důležité, aby to, co poplach způsobilo, bylo v tu chvíli v zorném 

poli kamery.  

5.5.2 Videorekordér  

Videorekordéry umějí, kromě obyčejného nahrávání v reálném čase, také 

zaznamenávat ve vzorkovacím režimu. Vzorkovací režim je schopen prodloužit nahrávání na 

24, 48, 72, 120,168, 240,480 až 960 hodin. Při připojení k EZS je videorekordér schopný začít 

nahrávat záznam v reálnem čase, a to vždy, když se spustí poplach. Samozřejmostí je 

generátor data a času. Datum a čas jsou automaticky vloženy do záznamu. U některých 

videorekordérů je obsažena funkce VISS (Video Index Search System), což je vyhledávací 

kód, který umožňuje snadno nalézt začátek nahrávky.  

5.5.3 Videotiskárny 

Tyto tiskárny dokážou okamžitě vytisknout určený snímek z kamery ve velmi vysoké 

kvalitě. Výtisk z kamery se dá také vytisknout i na obyčejných laserových nebo inkoustových 

tiskárnách. U tohoto způsobu musí být v počítači videokarta. 

5.5.4 Pevný disk   

V dnešní době se pro záznam používá nejčastěji pevný disk. Pevné disky jsou velice 

výhodné svou cenou, a hlavně disponují velkou kapacitou. Další výhodou pevného disku je 

možnost archivace po dlouhou dobu a taky jeho bezúdržbovost. Kromě pevného disku se 

mohou používat i DVD, Blue – Ray nebo flashdisky. [5] 
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5.6 Přenos videosignálu 

K přenosu videosignálu se nejčastěji využívá koaxiální vedení, symetrické vedení  

nebo bezdrátové vedení. Při výběru správného vedení je třeba se zaměřit na počet kamer, na 

vzdálenost komponentů kamerového systému, porovnání ceny jednotlivých řešení a na druh  

a vliv prostředí, kde je kamerový systém nainstalován.  

Koaxiální vedení           

 Tento typ vedení není vhodný na dlouhé vzdálenosti. Uvádí se, že bez ztrát signálu je 

schopen fungovat jen na několik set metrů. Pro zlepšení signálu na delších trasách lze použít 

videozesilovače. Koaxiální vedení se v praxi používá nejčastěji a to hlavně díky nízké ceně. 

Používá se hlavně pro přenos od kamery k přenosovému zařízení a od přijímací jednotky 

k monitoru. 

Symetrické vedení           

 Tento typ přenosu se používá do vzdálenosti 10 kilometrů. Používá se zde hlavně 

párový kabel. Velkou výhodou oproti koaxiálnímu vedení je větší odolnost proti rušení 

elektromagnetickým polem. Nevýhodou tohoto typu vedení je nemožnost přímého připojení 

kamery a monitoru. Aby se dala kamera připojit, je třeba použít převaděč. [5] 

5.6.1 Bezdrátový přenos  

Pro bezdrátový přenos se používá hlavně rádiový, laserový a přenos přes optické 

vlákno. Ještě nedávno byl bezdrátový přenos pouze u vysílání programové televize. Nyní se 

již běžně používá v zabezpečovací technice. 

Rádiový přenos – realizuje se přes směrové spoje a to ve frekvencích od 2,4 do  

5,8 GHz. Tento přenos jde realizovat na vzdálenosti několika kilometrů. Při použití aktivní 

retranslace se může dosáhnout až několika desítek kilometrů. Důležité je také rozmístění 

použitých antén, ty musí na sebe přímo vidět. Nevýhodou je, že při silném dešti či sněžení se 

může zhoršit kvalita obrazu. [5] 

Optické vlákno – tento kabel je složen z tenkých skleněných vláken, které mají 

vysokou optickou propustnost. Díky tomu působí podobně jako vlnové vodiče pro světelné 

paprsky. Přenos přes optický kabel je možný na více než 50 kilometrů. Výhodou optických 

vláken je úplná odolnost proti elektromagnetickým polím, odolnost proti odposlechu  
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a provedení kabelu, který má malou hmotnost. Nevýhodou je prozatím vyšší cena na 

kompletní vybudování tohoto systému.  

Laserový přenos – k přenosu se používají světelné paprsky, jako u optického kabelu, 

ale přenosovým prostředím je vzduch. Vysílač je osazen infračerveným laserovým zářičem  

s optikou, díky které se vyzářený infračervený modulovaný paprsek soustředí do užšího 

svazku. Optika u příjmače soustřeďuje paprsky na fotodiodu. [5] 
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5 Kamerový systém ve městě Frýdek – Místek 

Ve statutárním městě Frýdek - Místek je kamerový systém budován již 15 rokem. 

První kamera byla instalována v roce 1997, a to k hudebnímu klubu Stoun, kde bylo zapotřebí 

monitorovat prostor před klubem, kvůli některým hostům, kteří dělali výtržnosti či jinak rušili 

noční klid. Od této doby se městský kamerový systém značně rozšířil a v součastnosti 

obsahuje přes 20 kamer. Přenos z kamer je zajištěn pomocí optických vláken, což bylo před 

15 lety odvážné řešení, které se však časem při rozvoji technologií ukázalo jako výhodné. [7] 

5.1 Historie budování městského kamerového systému 

Jak jsem již zmínil, budování městského kamerového systému začalo v roce 1997 jako 

0. etapa. Byla vybudována trasa optického kabelu k hudebnímu klubu Stoun a kamera byla 

umístěna před tento klub (viz Obrázek 5.1).  

Obrázek 5.1: Kamera před hudebním klubem Stoun[7] 

Druhá kamera v tomto roce byla umístěna na problémovou Rubíkovu křižovatku na 

ulici Tomáše Garrigue Masaryka, kde kromě křižovatky zabírá také přilehlý park. V roce 

1998 byla budována I. Etapa. V této etapě došlo k výstavbě monitorovacího stanoviště na 

Městské policii v Místku. Co se týče kamer, byly instalovány kamery na Náměstní svobody 

v Místku, k poliklinice, a na ulici Janáčkova I (viz Obrázek 5-2), kde je kamera namířena na 

jednu z nejrušnějších křižovatek ve městě a přilehlé okolí.[7] 
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Obrázek 5-2: Kamera na Janáčkové ulici[7]  

II. etapou bylo označeno budování kamerového systému v roce 1999 až 2000. 

Vystavělo se druhé monitorovací stanoviště a to na Technických službách a.s. Dále se 

rozšiřovala síť optických kabelů, díky které bylo vytvořeno třetí monitorovací stanoviště na 

Městské policii ve Frýdku a také instalovány nové kamery na ulici Bruzovská,  

u hypermarketu Interspar, na ulici Novodvorská a na ulici Čapkova. Ve III. Etapě v roce 2000 

bylo přemístěno monitorovací stanoviště ze služebny Městské policie v Místku na služebnu 

Policie České republiky na Hlavní třídě. Dále byla přidána kamera Janáčkova II, která je 

nasměrována na parkoviště vedle obchodního domu Prior. V roce 2001, ve IV. etapě se opět 

rozšiřovala síť optických kabelů, díky nimž se mohly instalovat další kamery. Ty jsou 

umístěny na ulici Lískovecká a u kina Petra Bezruče, která monitoruje náměstíčko před 

kinem, kde je několik barů a hospod. V. etapa v roce 2002 byla hlavně ve znamení výměn 

optických kabelů a dalšího rozšiřování sítě optických kabelů. Kromě toho se přemístila 

kamera umístěná na Náměstí svobody na opačnou stranu náměstí, a to z důvodu špatné 

viditelnosti na této kameře, jelikož směřovala na jih. Tudíž do ní svítilo slunce téměř po celou 

dobu dne. Nyní směřuje na sever a funguje bez větších komplikací. Dále vznikla nová kamera 

na bývalém autobusovém nádraží na Hlavní Třídě. V roce 2003 byl vybudován samostatný 

kamerový okruh v křížovém podchodu. Roku 2004, kromě dalšího rozšiřování sítě optických 

kabelů, byl vybudován druhý samostatný kamerový okruh v podchodu pod vlakovým 

nádražím.[7] V roce 2005 se vystavělo nové monitorovací stanoviště na Městské policii ve 
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Frýdku, které se stalo jako hlavním, a je zde dodnes. Proběhla instalace nové kamery na ulici 

Hluboká a instalace kamery pod magistrátem, kde hlídá parkoviště a zadní vstup do 

magistrátu. Proběhlo také přemístění kamery z ulice Novodvorská na ulici Slezskou (viz 

Obrázek 5-3).  

Obrázek 5-3: Kamera na Slezské[7] 

Dalším krokem bylo v roce 2007 instalace kamer u Kulturního domu Válcoven 

plechu, instalace kamery na ulici J. V. Sládka a instalace kamery na ulici Pod Puklí, kde 

monitoruje hlavně křižovatku. Poté se v roce 2009 přesunula kamera od polikliniky na ulici 

Ostravskou, kde byla výhodnější pozice pro monitorování jak polikliniky, tak nově vzniklého 

parkoviště před poliklinikou. V roce 2010 došlo k demontáži kamery u Kulturního domu 

Válcoven plechu, a to z důvodů sporu s vlastníkem panelového domu, na kterém byla kamera 

umístěna. Poslední změna kamerového systému proběhla v roce 2011, kdy byl vybudován 

nový zámecký park a do něj instalována kamera, která monitoruje hlavně altán uprostřed 

tohoto parku.[7] 

5.2 Současný stav 

Hlavní, řídicí částí systému je videoserver. Ten zprostředkovává spojení mezi 

kamerami a jednotlivými uživateli systému. Tento server je v technické místnosti kamerového 

systému na služebně Městské policie (dále jen MP) ve Frýdku. Takto je i zaručena neustálá 

kontrola funkčnosti systému. Hotovostní nepřetržitý servis systému zajišťují na výzvu MP 



26 

 

Technické služby a.s. (dále jen TS a.s.). Se serverem komunikují další zúčastněné terminály. 

Na systém je možno připojit až 5 účastníků. Signál ze všech kamer, jak z Frýdku, tak  

i z Místku, směřují na monitorovací stanoviště MP ve Frýdku. Na ostatní pracoviště se přivádí 

jen vybrané zobrazení. Přenáší se tedy pouze obraz. Míchání a složení se provádí na 

videomatici, která je součástí serveru v technologické místnosti na MP. MP má také primární 

ovládání kamer. Pokud by ve stejnou chvíli chtěli pootočit kamerou na TS a.s, tak pohyb 

ovládaný z MP je upřednostněn. Záznam je prováděn také pouze na MP, účastníci k těmto 

záznamům nemají přístup.         

 Kromě kamer je optická síť používána i pro koordinaci křižovatek, datové spojení 

úřadů a pro napojení vybraných objektů na internetovou síť. TS a.s využívají kamerový 

systém k přehledu situace na křižovatkách a průtahu městem. Podle něho jsou pak schopny 

měnit intervaly semaforů a umožnit plynulejší provoz. Jsou také okamžitě schopny vidět 

závady na semaforech, či jiných zařízeních spravované TS a.s jako je například osvětlení. 

Díky rozvoji techniky a poklesu cen jednotlivých prvků, je celá síť obměnitelná. Kabelové 

sítě by měly vydržet minimálně 15 let. V současné době je v systému zahrnuto  

23 kamerových terminálů. Jeden terminál není osazen kamerou (viz kapitola 5.1 – Kamera  

u Kulturního domu Válcoven plechu). Dále je ve městě rozmístěno 9 maket kamer a tři 

samostatné kamerové okruhy, a to v křížovém podchodu, v podchodu pod vlakovým 

nádražím a na akvaparku. Akvapark však do mapy a hodnocení nezahrnuji, jelikož je dál za 

městem.[7] Rozmístění kamer je v souladu s požadavky Městské policie na místa s trvalým 

dozorem. Avšak některá zájmová místa ještě stále nejsou pod dohledem, jako jsou například 

některé parkoviště, hlavně u hypermarketů, dále parky či některé důležité křižovatky. Údržba 

systému se pohybuje měsíčně mezi 10000 až 20000 Kč. Rozmístění kamer viz Obrázek 5-4. 
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Obrázek 5-4: Rozmístění kamer ve městě Frýdek – Místek[Vlastní zdroj] 

5.3 Kamery 

Ve Frýdku – Místku je nainstalováno několik typů kamer, které jsou různého stáří  

a různé úrovně. Některé kamery jsou na hranici své fyzické životnosti a již překračují 

životnost morální. Například kamera umístěná na Kostíkovém náměstí nereaguje správně na 

intenzitu světla. Obraz na monitoru dispečinku bývá při jasných dnech natolik přesvětlený, že 

udělat detailnější analýzu záznamu z této kamery je nemožné. U některých kamer se projevují 

technické závady, jako je porucha zoomu, nebo celková zhoršená kvalita obrazu. Momentálně 

jsou nainstalovany 4 typy analogových kamer MAXXVISION – VISION 480, ALARCOM – 

VCM411 – LV a BAXALL - CD9772. V případě neopravitelné poruchy se instalují kamery 

SONY KPC – ZA180P. Tento typ kamery je ze všech nejnovější. Nelze však určit, kde je 

který typ kamery nainstalován, protože neexistují záznamy o výměnách kamer. 

MAXXVISION – VISION 480 

 Čip - 1/4” palců 

 Efektivní počet pixelů - 440,000 

 Hmotnost - 500g 

 Provozní teplota – od 0 do 50 °C 
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 Minimální osvětlení - 0.7 lux  

 Objektiv - 18x Zoom, f=4,1 mm až 73,8 mm 

 Digitální přiblížení - 12x (216 x s optickým zoomem) 

 Rozměry - 136x 68 x 68 mm[13] 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-5: Kamera MAXXVISION – VISION 480[13] 

ALARCOM – VCM411 – LV 

 Čip - 1/3” palců 

 Efektivní počet pixelů – 440,000 

 Minimální osvětlení - 0.367 Lux  

 Držák objektivu – C/CS 

 Rozměry - 60 x 50 x 109 mm[15] 

 

 

 

 

Obrázek 5-6 : Kamera ALARMCOM – VCM411 - LV[15] 
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BAXALL - CD9772 

 Čip – 1/2" palců 

 Efektivní počet pixelů – 440,000 

 Konpenzace protisvětla – ano 

 Minimální osvětlení pro barevné snímání – 0,7 Lux 

 Minimální osvětlení při černobílém snímání – 0,06 Lux 

 Držák objektivu – C/CS 

 Rozměry – 137 x 67x 60 mm[10] 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-7 : Kamera BAXALL – CD9772[10] 

SONY KPC – ZA180P 

 Čip - 1/3” palců 

 Efektivní počet pixelů – 440,000 

 Provozní teplota – od -10 do 50 °C 

 Minimální osvětlení při barevném snímání – 0,1 Lux 

 Minimální osvětlení při černobílém snímání – 0,03 Lux 

 Objektiv - 18x Zoom, f=4,7 mm až 84,6 mm 

 Rozměry 57 x 60 x 124 mm[8] 
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Obrázek 5-8: Kamera SONY KPC – ZA180P[8] 

    

5.4 Dispečink kamerového systému 

Hlavní dispečink kamerového systému je umístěn na Městské policii ve Frýdku  

na ulici Tomáše Garrigue Masaryka. Druhý, podružný dispečink se nachází v budově 

Technických služeb a.s., které se nachází na ulici 17. listopadu v Místku (viz Obrázek 5-4).  

Na dispečinku MP je momentálně umístěno 8 monitorů. 5 z nich jsou monitory LCD  

o velikosti 19“ a jeden centrální monitor LCD o velikosti 26“. Hlavní analogový kamerový 

okruh, zobrazující se na těchto monitorech, se ovládá pomocí zařízení joystick. Další dva 

monitory jsou LCD o velikosti 17“ a 19“, na kterých se zobrazují samostatné kamerové 

okruhy v křížovém podchodu a podchodu pod vlakovým nádražím. Tyto kamery jsou 

ovládány pomocí softwaru. Pro jejich ovládání stačí klávesnice a myš. Monitory jsou 

rozmístěny následujícím způsobem: 4 na stěně před dispečerem, dva nalevo od dispečera,  

a dva včetně centrálního monitoru přímo na stole před dispečerem (viz obrázek 5-9). 

Dispečink MP je podle mého názoru pro aktuální počet kamer a také pro objektivní 

vyhodnocování záběrů z kamer ne v cela vyhovujícím stavu. Monitory jsou již staršího data  

a také rozmístění a velikost monitorů pro pohodlnou práci dispečera není úplně šťastné. 

Z hlediska hygieny práce, taktéž není dispečink úplně ideální. A to hlavně z hlediska 

monitorů, které by neměly viditelně kmitat, avšak u některých se tak děje. Systém při tolika 

připojených kamerách neumožňuje zobrazit na hlavní monitor více, než jednu kameru. Navíc 

na něm nelze zobrazit jiné kamery, než které jsou přímo přivedeny do centra, což jsou třeba 

samostatná kamerová centra v křížovém podchodu a v podchodu pod vlakovým nádražím. 

Systém dohledu a archivace je plně funkční a dispečer ho může plně ovládat.  
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Obrázek 5-9: Dispečink Městské policie ve Frýdku[vlastní zdroj] 

5.5 Technická místnost 

Technická místnost je umístěna také na služebně Městské policie ve Frýdku hned 

vedle dispečinku. Jsou zde umístěny záznamová zařízení, videoserver pro ovládání celého 

systému a stolní počítače. Do této místnosti jsou svedena všechna data ze všech kamer. 

Zařízení v technické místnosti jsou zatížena na svou plnou kapacitu, což momentálně 

neumožňuje další rozšiřování kamerového systému. Také je zde problém s chlazením těchto 

zařízení, kdy se počítače a ostatní zařízení, hlavně v letních měsících, přehřívají. Částečně 

tento problém vyřešila instalace nástěnné klimatizace, avšak stále v hodně teplých dnech není 

schopná technickou místnost dostatečně chladit, aby zařízení fungovala zcela bezproblémově. 

5.6 Statistiky městské policie 

Žádné statistiky vzhledem ke kamerovému systému nejsou v současnosti žádným 

způsobem vypracované. Ze statistik Městské policie však vyplývá, že počet přestupků se  

za posledních 5 let výrazně nemění. Tyto statistiky nelze porovnat s čísly před zavedením 

kamerového systému, nebo alespoň před jeho rozšířením, kvůli absenci statistik z té doby, 

nebo jejich neúplném záznamu. Proto zde uvádím statistiky vybraných přestupků v letech 

2007 – 2011. Také zde uvádím pouze statistiky Městské policie, jelikož městský kamerový 
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systém spadá pod MP. Policie české republiky si v případě potřeby požádá pouze konkrétní 

záznam.  

TABULKA 5-1: Vybrané statistiky Městské policie[6] 

 

Graf 5-1:Vybrané statistiky městské policie 
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6 Inovativní návrhy 

Na základě poznatků a zjištění o současném stavu kamerového systému uvádím v této 

kapitole několik inovativních návrhu ke zvýšení účinnosti kamerového systému města Frýdek 

– Místek. Aby se mohla rozšířit síť kamer, musí se nejdříve začít s inovací kamerového 

systému jako celku.  

6.1 Větší počet technických místností 

Tím, že současná technická místnost je vytížená a objem dat proudící do ní je 

limitující, bylo by vhodné vybudovat větší počet technických místností, ve kterých by se 

ukládal záznam. Navrhuji dvě technické místnosti, jednu na stávajícím místě na Městské 

policii a druhou v budově Technických služeb a.s. V každé technické místnosti by se prováděl 

záznam určitého počtu kamer. Konkrétně na Městské policii by se prováděl záznam kamer 

z Frýdku (na mapě označeno čísly 10 – 21), a na Technických službách a.s. by byl prováděn 

záznam kamer z Místku (na mapě označeno čísly 1 – 9; 22). Tímto se umožní instalování 

dalších kamer. Také je třeba zajistit vhodnou klimatizaci v každé technické místnosti.  

Obrázek 6-1: Mapa návrhu rozložení kamer spadajících pod jednotlivé technické místnosti 
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6.2 Úprava dispečinku Městské policie  

Na dispečinku městské policie se musí vyměnit monitory. Navrhuji, aby bylo 

monitorů méně ve větších velikostech. Tím se zefektivní práce dispečera, který tak bude mít 

lepší přehled o dění před kamerami. Navrhuji dva monitory o velikosti alespoň 40“. Ty by 

byly umístěny přímo před dispečerem. Pak dva menší monitory o velikosti 19“ umístěny po 

stranách hlavních monitorů jako doplňující, například pro situace, kdy bude třeba sledovat 

aktuální dění a zároveň prozkoumat záznam z libovolné kamery. Dále navrhuji doplnit 

software, díky kterému by bylo možno lépe pracovat s obrazem jako je zobrazení 

multiscreenu, výběr jednotlivých kamer, zobrazení výběru libovolných kamer v takovém 

formátu jaký dispečer momentálně potřebuje na prozkoumání. Také by bylo díky němu 

možné okamžitě vytvořit obraz scény, který by šel ihned vytisknout. Vhodné by také bylo pro 

tyto nové monitory pořídit do technické místnosti nový server. V tabulce uvádím možné 

ekonomické náklady na pořízení těchto zařízení včetně přídavné klimatizace do technické 

místnosti. 

TABULKA 6-1: Finanční návrh pro dispečink Městské policie 

Položka Počet Cena za kus s DPH 

( Kč) 

Celková cena s DPH 

(Kč) 

Monitor 42" Sharp PN-

E421 

2 35 999 71998 

19" NEC MultiSync 

EA192M 

2 4699 9398 

Primergy RX300S6 1 110700 110700 

Klimatizace Toshiba 

FIXSPEED 5,11 kW 

1 23 230 23 230 

Cena Celkem   215326 

 

 

6.3 Kamery 

Kromě nového kamerového bodu je třeba postupně vyměňovat stávající kamery za 

nové a to nejlépe od jednoho výrobce, od kterého by se pak braly i ostatní komponenty aby  

se stal celý systém jednotným. Doporučil bych firmu Sony, od které se již nyní braly kamery, 
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které jsou v systému nejnovější, tudíž není potřeba jejich momentální výměny. Novou kameru 

doporučuji vybudovat v parku na sídlišti Slezská, kde je dětské hřiště a altán s posezením, 

který slouží ke kulturním akcím. Toto řešení navrhuji hlavně kvůli častým incidentům 

s problémovými osobami, které se nejen ve večerních hodinách v parku scházejí. Kamerou by 

byla zajištěna větší bezpečnost jak dětí na hřišti a návštěvníků v parku, tak při pořádání 

kulturních akcí. Kamera by byla umístěna na stožáru veřejného osvětlení. 

Obrázek 6-2: Nový kamerový bod v parku na Slezské 
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7 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabýval kamerovým systémem města Frýdek – Místek. 

V teoretické části jsem se zabýval obecnými údaji o městě Frýdek – Místek. Ve stručnosti 

jsem popsal historii města a uvedl informace o obyvatelstvu. Dále jsem rozebíral prevenci 

kriminality, zmínil jsem zde rozdělení a základní modely prevence kriminality. Popsal jsem 

systém prevence kriminality v České republice a také programy prevence kriminality ve 

Frýdku – Místku. V další kapitole jsem rozebíral právní předpisy tykající se kamerových 

systémů obecně a poté konkrétně městskými kamerovými systémy. Následovala kapitola 

věnující se jednotlivým prvkům kamerových systému, od kamer, přes objektivy, záznam 

obrazu až po přenos signálu z kamer k zobrazujícím zařízením. Pak jsem již přešel 

k samostatnému městskému kamerovému systému ve městě Frýdek – Místek. Nejprve jsem 

zde uvedl historii budování kamerového systému, která začala v roce 1997 a poslední změnou 

byla nová kamera v novém zámeckém parku v roce 2011. Za 15 let co se systém začal 

budovat, vzniklo celkem 23 kamerových míst. V další části jsem uvedl aktuální umístění 

kamer a zanalyzoval jsem současný stav kamerového systému, včetně dispečinku Městské 

policie a technické místnosti, která s dispečinkem sousedí. Zjistil jsem ne zcela ideální stav 

jak dispečinku, který není stavěn na sledování počtu kamer a který ve městě je, tak pro 

rozšiřování kamerového systému již vytíženou kapacitu technické místnosti. Pak jsem uvedl 

vybrané statistiky Městské policie, pod kterou kamerový systém města Frýdek – Místek 

spadá. V poslední části své bakalářské práce jsem uvedl inovativní návrhy pro kamerový 

systém. Proto, aby se mohly vybudovat nové kamerové body, je nutné nejprve upravit 

dispečink a technickou místnost. Navrhnul jsem nové monitory a také jejich jiné umístění pro 

zlepšení práce při ovládání a vyhodnocování obrazu z kamer. Dále jsem navrhnul zvýšit počet 

technických místností na dvě, tím by se rozprostřela zátěž jednotlivých technických místností 

a byla by možnost vybudovat nové kamerové body. Poté jsem navrhnul novou kameru do 

parku na Slezské, kde by zajistila větší bezpečnost návštěvníků parku jak každodenní tak při 

kulturních akcích, které se v tomto parku pořádají. 

Myslím si, že městské kamerové systémy jsou velice důležité, hlavně co se týče 

prevence. Ale i k pomoci objasňování trestné činnosti nebo k pomoci zajištění plynulého 

provozu ve městě. Již nyní jsou některé kamerové systémy vybaveny funkcemi jako 

automatického skenování registračních značek automobilů, ke zjištění kradených aut. A do 

budoucna věřím, že se rozšíří i o rozpoznávání obličejů a jiných speciálních funkcí.  
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U kamerových systémů je však důležité dbát na ochranu osobních údajů a celkově osobnosti 

samotné. 
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Seznam zkratek 

CCD – Chargé Coupied Device ( polovodičový snímací prvek ) 

ČR – Česká republika 

DVD – Digital video disc ( digitální video disk)EZS – Elektronický zabezpečovací systém 

LCD - Liquid crystal display ( Displej z tekutých krystalů) 

MKS – Městský kamerový systém 

MP – Městská policie 

PČR – Policie České republiky 

RVPPK – Republikový výbor pro prevenci kriminality 

TS a.s. – Technické služby a.s. 

ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů 
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