Zpráva p edstavenstva a kontrolní komise dru stva Cihelna k zaji
Cihelna kamerovým systémem.

ní objektu

K tomu, aby navr ený kamerový systém bylo mo né porovnat a hodnotit, provedli
jsme exkurzi v bytovém dom Podp rova 6, kde je ji kamerový systém v provozu. Instalace
kamer tam prob hla na p ti místech, za ízení (PC) je stabiln umíst no na vrátnici domu.
Pr
je monitorován a zaznamenáván pohyb na vybraných patrech, vchodu do domu a
vjezdu do gará e. Pou ívají dva druhy kamer – barevné a ernobílé. P i instalaci systému
nebylo nutné pokládat kabely pro napájení a svod obrazu, tudí nejsou zahrnuty do ceny.
Délka kabelá e se odhaduje na stovky metr .
Po izovací cena cca 80.000,- K (bez kabel !) s tím, e sou asná situace je nedosta ující a
budou muset roz it po et kamer. Záznamy vyhodnocují jen v p ípad , kdy zjistí n jakou
nesrovnalost. Dle sd lení provozovatele odhalili pomocí tohoto za ízení jeden p ípad
popisování st n na chodb .
Po získaných zku enostech jsme p ehodnotili návrh na montá kamer:
- pro ka dý vchod by musely být minimáln dv kamery, aby bylo zaji no snímání vchodu
a zabezpe ena alespo áste ná ochrana t chto kamer proti cizímu po kození
- gará e by musely mít alespo 3 kamery, aby bylo mo né snímat vjezd a pohyb v gará ích
- instalace kabel p edstavuje p ibli
cca 800 a 1000 metr tj.v závislosti na umíst ní
kamer (z ka dé kamery dva kabely k po íta i)
edpokládané náklady:
- po íta + karta pro 12 kamer + monitor + zálo ní zdroj
43.400,- instalace PC, nastavení kamer (program je zdarma)
7.000,- kamery (11 ks)
54.300,- objektivy - p i instalaci venkovních kamer na budovu D/na sloupy
195.000,-/10.000,- jiné p íslu enství (kryty, dr áky, zdroje)
8.700,- cca 1000m/800m kabel (budova D/sloupy) á 25.- (hrubý odhad)
25.000,-/20.000,- montá (hrubý odhad)
81.000,- ostatní náklady (plo ina, pr chodky,doprava)
28.500,Náklady celkem

- p i instalaci venkovních kamer na budovu D:
- p i instalaci kamer na sloupy osv tlení:

442.900,- K
252.900,- K

Zp sob instalace venkovních kamer závisí na tom, zda bychom byli schopni získat povolení
pro instalaci t chto kamer na sloupy ve ejného osv tlení.
Dal ím problémem je, kam umístit po íta a kdo se bude o celý systém starat. P ístup do
po íta e a do programu nem e mít kdokoliv, jinak by celá akce ztratila smysl. Musí být
pracovník, který by pravideln celý systém “udr oval“ a záznam vyhodnocoval.
Po komplexním posouzení navrhovaného kamerového systému a p edev ím z pohledu
kriterií:
- cena
- umíst ní kamer a za ízení
- efektivnost
jsme jej vyhodnotili jako pro daný ú el drahý, nevhodný a neefektivní.

i porovnání ceny náklad a doposud zp sobených kod, lze pokládat vynalo ené prost edky
za nehospodárné. Proto pova ujeme v sou asné dob takto vynalo ené prost edky za
neekonomické a navrhovaný kamerový systém za nevyhovující.
Navrhujeme odlo it montá kamer, zahájit novou diskuzi o montá i kamer s návrhy
konkrétního technického
ení a najít vhodné
ení, které by spl ovalo po adavky
dru stevník .
ádáme dru stevníky, kte í jsou schopni p ijít s konkrétním návrhem, p ípadn se
spolupodílet na realizaci, aby kontaktovali p edstavenstvo dru stva.
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