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1. Cíl metodiky 
Metodika přináší shrnutí nejdůležitějších dostupných informací týkajících se zřizování, 

provozování a využívání kamerových systémů na železničních přejezdech, především za 

účelem identifikace a sankcionování pachatelů dopravních přestupků na přejezdech, ale i další 

funkce (dohled, informační materiál pro vyšetřování nehod, materiál pro řešení sporných 

případů, např. stížností na nefunkčnost zabezpečovacího zařízení, apod.). Na základě 

vlastních průzkumů, zkušeností i studia literatury lze přesvědčivě konstatovat, že kamerové 

systémy jsou účinným prostředkem, jak kladně ovlivnit chování účastníků provozu na 

pozemních komunikacích a zároveň poskytnout řadu doplňkových užitečných funkcí dalším 

stranám. Cílem této metodiky je podpořit jejich efektivní praktický rozvoj v zájmu zvýšení 

bezpečnosti provozu na železničních přejezdech a snížení rizika vzniku mimořádných 

událostí.  
 

Navození atmosféry kontroly a vysoké pravděpodobnosti odhalení přestupce jsou obecně 

velmi účinným nástrojem prevence. Nikoli výše sankce, ale především pravděpodobnost 

odhalení jsou nejsilnější motivací, která odradí od páchání přestupků. Funkce „enforcementu“ 

je proto i v této metodice hlavní a stěžejní. V rámci možností jsou však zmíněny i ostatní 

možné funkce a služby, které kamerový systém může nabídnout i dalším stranám. Přitom je 

snaha poukázat i na legislativní omezení (zpravidla vyplývající ze současného pojetí zákona 

o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ), které bohužel často brání využívání i funkcí 

užitečných a žádaných. Např. požadavek provozovatele dráhy, aby do kamerových záznamů 

mohla nahlížet i údržba, čímž by se často odstranila nutnost servisního zásahu na místě 

(výjezd servisního vozidla, často i v nepříjemných časech, v noci, zbytečné náklady), např. 

v situaci, kdy domnělá porucha závor je ve skutečnosti způsobena svévolnou manipulací 

(opilá osoba z recese zvedá závory a ovlivňuje funkci zabezpečovacího zařízení, apod.). 
 

Konstrukce metodiky vychází z informací z praxe (zkušenosti z provozování kamerových 

systémů v ČR i zahraničí), vlastních terénních průzkumů, konzultací s různými orgány 

a institucemi (provozovatelé drah, správci pozemních komunikací, Policie ČR, Drážní 

inspekce ČR, silniční správní úřady, firmy navrhující a dodávající kamerové systémy) a studia 

literatury, včetně informací o zahraničních pilotních projektech a hodnocení jejich účinnosti. 

 

2. Uživatelé metodiky 
Metodika poslouží všem zájemcům o užívání kamerových systémů na železničních 

přejezdech za účelem provádění systematické kontroly porušování výstražného stavu přejezdu 

účastníky provozu na pozemních komunikacích za účelem uložení sankce. Poslouží i těm, 

kteří ke své práci potřebují dohled nad situací na železničních přejezdech (tj. zpravidla 

osobám řídicím drážní dopravu). Vzhledem k tomu, že zavádění kamerových systémů je 

možno chápat i jako jedno z účinných opatření dopravně-bezpečnostní politiky, metodika 

poslouží i tvůrcům této politiky a těm, kdo rozhodují o opatřeních bezpečné infrastruktury 

a jejich návrhu. Uživateli metodiky tedy mohou být zejména: 
 

 Správci železničních tratí 

 Provozovatelé drážní dopravy 

 Správci pozemních komunikací 

 Ministerstvo dopravy České republiky 

 Silniční správní úřady, obce s rozšířenou působností, krajské úřady, magistráty měst 

 Policie České republiky, ale i obecní a městská policie 

 Auditoři bezpečnosti pozemních komunikací 
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Motivace různých stran pro užití kamerových systémů bývá různá, nelze proto beze zbytku 

a vyčerpávajícím způsobem uspokojit všechny. Snahou je poukázat hlavně na stěžejní aspekty 

a souvislosti. 

 

3. Novost metodiky 
Kamerové systémy již několik let používá (resp. provozuje) dominantní provozovatel dráhy 

(SŽDC) na několika přejezdech v ČR. Jejich účelem je zejména dohled nad fungováním 

železničního přejezdu a odhalování pachatelů poškození zabezpečovacího zařízení (nejčastěji 

se dle konzultací s krajskými správami SŽDC jedná o zlomení břevna závory). Záznamy se 

však dnes užívají převážně jen jako důkaz v případě incidentu (např. nehody), kdy si je 

vyžádá policie nebo je správce předá policii z vlastního rozhodnutí (např. když zjistí 

poškození zabezpečovacího zařízení vandalismem). 
   
Nové je primární zaměření kamerových systémů na enforcement (odhalování dopravních 

přestupků v souvislosti s porušováním výstražného stavu přejezdu, případně i jiných 

přestupků dle aktuálního požadavku). V této podobě nebyl problém dosud popsán (včetně 

prezentace technických a legislativních souvislostí a respektování omezení ve smyslu ZOOÚ). 

Nová je též snaha o sjednocení technické základy a definice minimálních požadavků na 

kamerové systémy tak, aby technické provedení bylo systematické a jednotné (stávající 

systémy se vyznačují velkou variabilitou užitých prvků i funkcí – řešení prakticky „případ od 

případu“, resp. „co kus, to unikát“). Sjednocení je v zájmu zvýšení účinnosti, efektivity 

navrhování, zjednodušení údržby i dosažení příznivých pořizovacích cen. To vše s výhledem 

plošného rozšiřování kamerového systému tak, aby obsáhl podstatně větší podíl železničních 

přejezdů a vznikl efekt navození atmosféry kontroly, účinný pro odrazení potenciálních 

přestupců. Tj. naše doporučení je motivováno představou plošného nasazení, zatímco dosud 

šlo o izolovaná jednotlivá řešení. V kontextu vývoje dnešní doby lze intenzivnější rozvoj 

kamerových systémů logicky předpokládat (podobně jako v mnoha dalších oblastech lidské 

činnosti). 
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4. Úvod do problematiky 

4.1 Všeobecně 

Kamerové systémy stále častěji zasahují do života lidí a lze se s nimi setkat v nejrůznějších 

situacích a prostředích (veřejná prostranství, úřady, školy, bytové domy, výrobní firmy, řízení 

dopravních sítí, apod.). Nejčastější motivací jejich užití bývá ochrana osob, ochrana majetku 

a ochrana veřejného pořádku. Kamerové systémy pro kontrolu dodržování povinnosti zastavit 

před přejezdem ve výstražném stavu proto nejsou nějakým izolovaným výstřelkem. Spadají 

do kontextu současného rychlého rozvoje automatizovaných resp. automatických prostředků 

pro kontrolu dodržování pravidel silničního provozu – společně se zařízeními pro kontrolu 

rychlosti (radarové či laserové přístroje), scannery pro kontrolu dodržování podélného 

odstupu vozidel (resp. bezpečných časových mezer mezi vozidly), dohledové systémy nad 

provozem na křižovatkách, atd. Zřejmá je též souvislost s telematikou (zařízení pro provozní 

informace, výběr mýta, atd.). Celá společnost směřuje k elektronizaci a automatizaci procesů, 

což je dáno i prohlubujícím se nedostatkem policejního personálu, tj. omezenými možnostmi 

provádět „klasický“ silniční dozor. 
 

Se zavedením tzv. objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla za přestupky s vozidlem 

spáchané (novelou zákona o silničním provozu, provedenou zákonem č. 297/2011 Sb. 

s účinností od 19. ledna 2013) se administrativně podstatně zjednodušila možnost 

sankcionování přestupců (v našem případě účastníků silničního provozu vjíždějících resp. 

vstupujících do přejezdu v situacích, kdy je to zákonem zakázáno). Smysl a význam 

kamerových systémů pro enforcement se tím podstatně zvýšil (nejde již jen o pouhé formální 

opatření, které lze snadno obejít tradičně užívaným institutem osoby blízké, umožňujícím 

legálně odepřít podání vysvětlení, ale o účinný nástroj represe, resp. motivace k dodržování 

předpisů) a i v kontextu vývoje v zahraničí lze předpokládat jejich velkou perspektivu. 
 

Ekonomická dostupnost kamerové techniky prakticky komukoli umožňuje stále masivnější 

užívání kamerové technologie. Zároveň ale zvyšuje riziko užívání kamerových systémů 

v rozporu se základními lidskými právy, ke kterým patří i ochrana soukromí. Např. dle názoru 

a zkušenosti ÚOOÚ ochrana majetku často bývá nadřazována právu na ochranu soukromí. 

Kamerový systém je proto velmi citlivou otázkou z hlediska právního, a to jak pokud jde 

o jeho zřizování a provozování, tak i využívání získaných dat (předpokládáme-li, že pro náš 

účel je logicky využíván kamerový systém se záznamem). Přídomek „se záznamem“ je pro 

právní hledisko kamerového klíčové (ve smyslu ZOOÚ znamená podstatně přísnější režim 

než u prosté kamery poskytující pohled on-line a kde se záznam nepořizuje). 

 

4.2 Politická podpora kamerových systémů 

4.2.1 Postoj Evropské komise  

Kamerové systémy na železničních přejezdech jsou rozvíjeny v řadě evropských 

i mimoevropských zemí. Zřejmá je i podpora kamerových systémů ze strany Evropské 

komise. Např. Encricco Grillo Pasquarelli (Director Mobility and Transport, European 

Comission) na konferenci Let`s Save Lives (pořádané Evropským fórem pro železniční 

přejezdy (ELCF)) v Tallinu dne 15. března 2011 prezentoval následující stanovisko: 
  

 Téma bezpečnosti na železničních přejezdech se stává součástí snah o tzv. bezpečnou 

infrastrukturu.  
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 Program evropské bezpečnosti i nadále ideově vychází z tzv. shared responsibility, 

kromě cyklistů a chodců se za snadno zranitelné účastníky považují i motocyklisté. 

 Na železničních přejezdech se doporučuje maximální užití závor a zajišťování 

kvalitních rozhledových poměrů.  

 Důležitou součástí enforcementu je kamerový dozor na železničních přejezdech.  

 

Stanovisko Evropské komise je formulováno v dosti obecné rovině, konkretizaci nacházíme 

spíše v národních dokumentech, resp. konkretizacích programů bezpečnosti silničního 

provozu, jako jsou např. následně uvedené příklady (včetně České republiky). 

 

4.2.2 Kamerové systémy jako součást bezpečnostních programů 
 

Rakousko 

Názorný příklad „politiky“ kamerového systému nacházíme v dokumentu [1] „Rakouský 

program bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (v originále Österreichisches 

Verkehrssicherheitsprogramm 2011-2020). Zde je na str. 12 k tématu „Železniční přejezdy“ 

prezentováno následující opatření bezpečnostní politiky (doslova citujeme):  

„Rozšíření pilotních projektů automatického dozoru na železničních přejezdech (např. 

s kamerami kontrolujícími jízdu na červenou) a vypracování strategií pro jejich širší 

nasazení, využití rámcových podmínek práva“. 

 

Austrálie 

Kamerový systém na železničních přejezdech je výslovně podporován vládním dokumentem 

[2] „Jihoaustralský strategický a akční plán pro bezpečnost na železničních přejezdech 2010-

2012“ (v originále South Australian Level Crossing Safety Strategy and Action Plan 2010-

2012). Tento dokument zpracoval Poradní výbor pro státní strategii železničních přejezdů 

(State Level Crossing Strategy Advisory Committee) a vydal Úřad vlády Jižní Austrálie 

(Government of South Australia, Department for Transport, Energy and Infrastructure). 

Dokument na straně 7 v kapitole „Enforcement“ ukládá (doslova citujeme překlad): 

„Dále rozvíjet aplikaci kamerové technologie pro kontrolu jízdy na červenou na železničních 

přejezdech a úspěšně sankcionovat pachatele přestupků v zájmu zamezení závadného chování 

na přejezdech“.  
 

Dokument je v plném znění dostupný na adrese: 

http://www.dtei.sa.gov.au/roadsafety/About_Road_Safety/sa_level_crossing_safety_strategy_

and_action_plan  
 

Česká republika 

Oficiální vládní bezpečností program je reprezentován dokumentem [3] „Národní strategie 

bezpečnosti silničního provozu 2011-2020“. Tento program se ke kamerovým systémům 

na železničních přejezdech staví velice progresivně a požaduje jejich rozvoj. Opatření je 

uvedeno v části K7 – Zabezpečení železničních přejezdů, bodě K7.3, doslova citujeme: 

„Zlepšování technického zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro 

monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků“. 
 

Politická podpora Ministerstva dopravy ČR ohledně zavádění kamerových systémů na 

železničních přejezdech za účelem zjišťování a trestání pachatelů přestupků je tedy 

formulována zcela jednoznačně a podporuje tak existenci i této metodiky. 
 

http://www.dtei.sa.gov.au/roadsafety/About_Road_Safety/sa_level_crossing_safety_strategy_and_action_plan
http://www.dtei.sa.gov.au/roadsafety/About_Road_Safety/sa_level_crossing_safety_strategy_and_action_plan
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4.3 Příklady užití a rozšiřování kamerového systému ve vybraných 
zemích 

4.3.1 Velká Británie 

Hlavní provozovatel drah, firma Network Rail, předpokládá instalaci kamer na 150-ti 

železničních přejezdech ve snaze odhalovat a sankcionovat motoristy, kteří nerespektují 

pravidla provozu. Kamerové záznamy poslouží jako důkazní materiál pro tento účel. Instalace 

se má uskutečnit do roku 2014. Záměr je popsán v bezpečnostním programu Network Rail LC 

Safety Policy a byl oficiálně prezentován i předsedou Evropského fóra pro železniční 

přejezdy (ELCF), Alanem Davisem (z britského institutu pro bezpečnost železniční dopravy 

a normalizaci - RSSB) 20. října 2011 na plenárním jednání ELCF v Lisabonu. 
 

Zajímavé též je, že Britská dopravní policie (British Transport Police) provozuje 15 vozidel 

(BTP mobile vehicles) určených speciálně pro odhalování pachatelů přestupků na 

železničních přejezdech. Vozidla jsou vybavena kamerami včetně technologie čtení 

registračních značek (a lustračního systému). Pozoruhodné je, že každý přestupce může 

očekávat doručení výzvy k zaplacení pokuty na svou adresu do 48 hodin od spáchání 

přestupku! Účinnost takové kontroly je mimořádná – bezprostřední uložení sankce je velmi 

výchovné (zatímco zdlouhavé vyřizování přestupku v ČR, které běžně trvá několik měsíců, 

motivační účinek téměř postrádá). 

4.3.2 Francie 

Francie je názorným příkladem dynamického rozvoje kamerových systémů na železničních 

přejezdech. První kamera byla slavnostně spuštěna do provozu 22. června 2010 za přítomnosti 

státního tajemníka pro dopravu, záměrně v den konání tradičního Evropského dne uvědomění 

pro bezpečnost na přejezdech (ILCAD – International Level Crossing Awareness Day). 

Zahájení provozu bylo cíleně provázeno intenzivní mediální kampaní v tisku, rozhlase 

i televizi (včetně informace, že porušení výstražného stavu se trestá stejně, jako průjezd 

červené na křižovatce – 135 EUR a 4 body v bodovém systému).  

Po necelých třech letech, konkrétně k 1. březnu 2013, již bylo v provozu 34 přejezdů 

vybavených kamerovým systémem pro enforcement porušování výstražného stavu. Hranice 

sankcionovaného přestupku je dána tolerancí tří vteřin (v extravilánu pěti vteřin) po zahájení 

výstrahy (neb výstraze nepředchází žlutý signál), resp. kamera se aktivuje tři vteřiny 

(v extravilánu pět vteřin) po zahájení výstrahy. Pro dokumentaci přestupku se pořizují dva 

rozhodující snímky – vozidlo přejíždějící příčnou čáru souvislou a vozidlo na přejezdu. 

4.3.3 Rakousko 

Rozvoj kamerových systémů pro odhalování přestupků (porušování výstražného stavu 

přejezdu) v Rakousku začíná na přelomu let 2011 a 2012, kdy je zprovozněn kamerový 

systém na přejezdu u obce Allentsteig v Dolním Rakousku (km 127,487 dráhy císaře 

Františka Josefa (Vídeň-České Velenice-Plzeň-Cheb), zemská silnice v extravilánu, viz 

obrázky 1 a 2. Přejezd je zabezpečen PZS bez závor (Rakousko se v rozvoji kamerového 

systému předpokládá koncentrovat hlavně na tento typ zabezpečení, neb je zde relativně 

nejvíce nehod). Užity špičkové kamery SmartSpector s rozlišováním registračních značek 

vozidel, ze sekvence snímků systém automaticky vybere ty nejostřejší a (zatím) lokálně je 

ukládá (výhledově se počítá s dálkovým přenosem). Systém je financován Rakouskými 

spolkovými drahami (ÖBB), k datům však má přístup pouze policie (ochrana osobních 

údajů). ÖBB však zpětně inkasuje 20 % prostředků z vybraných pokut (na financování 

kamerového systému a jeho rozvoj).  
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Obrázek 1              Obrázek 2 

 

V červnu 2013 byly v Rakousku v provozu tři přejezdy s kamerovým systémem, dalších 13 

ve fázi přípravy. Cílový stav vybavenosti přejezdový expert ÖBB opatrně odhaduje 

na několik desítek, v optimálním případě i 100 přejezdů. Kritériem instalace je především 

nehodovost a množství páchaných přestupků, ale i ohlasy lokomotivních čet (konflikty, 

„skoronehody“). Instalace se soustřeďuje především na přejezdy zabezpečené PZS bez závor, 

neb jsou považovány za relativně nejnebezpečnější, v úvahu připadá i užití na přejezdu 

s polovičními závorami (je-li např. problémem objíždění sklopených závor). Užití kamer 

na přejezdech s celými závorami se v Rakousku příliš nepředpokládá, neboť jejich sklon 

k nehodám je nejmenší (na rozdíl od postoje ČR, kde je zájem správce dráhy hlavně o tyto 

přejezdy, hlavně kvůli možnosti dohledat pachatele v případě ulomení závory a vymoci 

náhradu škody). 
 

Původně ÖBB intenzivně sledovalo myšlenku tzv. rotujících kamer s tím, že jeden přejezd by 

byl „kmenový“ a kamery by se v periodě 2-3 týdnů přemísťovaly podle potřeb policie mezi  

4-5 dalšími přejezdy (s instalovanými kamerovými nosiči) v okruhu cca 10 km. Bylo by tak 

možno šetřit náklady na kamerovou techniku při zachování vysoké pravděpodobnosti 

kontroly (řidič neví, zda se v boxu v daném okamžiku kamera nachází a chová se stejně, jako 

by instalována byla). Jde o analogický systém, který je již běžně užíván pro dozor nad 

rychlostí jízdy na dálnici. Ve druhé polovině roku 2013 se však objevují i skeptické hlasy – 

přemísťování kamer není tak banální záležitostí, jak se původně zdálo (nejde jen o zasunutí 

do nosiče, ale nutno je individuálně směrovat a ladit), přičemž cena techniky rychle klesá 

a pořízení plného vybavení na každý z přejezdů je ekonomicky dostupné (efektivita „rotace“ 

kamer se již nejeví jako zásadní).  

  



10 

 

5. Výhody, možnosti a funkce kamerových systémů 
Účelem této metodiky je především popsat hlediska a parametry potřebné pro dosažení 

technicky i legislativně efektivního a úspěšného systému k odhalování a postihu přestupků 

(porušování výstražného stavu přejezdu). Enforcement přestupků však není samoúčelný a má 

další pozitivní důsledky (zvýšení bezpečnosti provozu, pokles nehodovosti).  
 

Kromě toho se nabízejí i další zajímavé možnosti využívání získaného kamerového záznamu, 

byť některé z nich jsou spíše než technickými limity omezeny legislativou, hlavně současným 

zněním Zákona o ochraně osobních údajů (ZOOÚ). Není např. možné dát kamerové záznamy 

operativně k dispozici pracovníkům údržby pro omezení zásahů na místě, přestože by to bylo 

praktické a hospodárné. Většinou jsou v těchto případech nutné úřední formality, což možnost 

operativního využití záznamů znesnadňuje. Na druhé straně hlavní zde zamýšlený účel 

kamerového systému, tj. trestání řidičů porušujících výstražný stav přejezdu, je díky nedávné 

novele zákona o silničním provozu legislativně podstatně lépe dosažitelný.  
 

Rovněž je možné využití dat z kamerového systému pro vědecké účely (např. výzkum 

chování účastníků silničního provozu). Nutno ovšem splnit podmínky uvedené ve stanovisku 

č. 2/2006 ÚOOÚ (zpracování osobních údajů v rámci vědy), tj. musí existovat oficiální zadání 

a nositelem zpracování musí být oprávněný subjekt (např. veřejná výzkumná instituce).  
 

Celkově je možno shrnout následující výhody a možnosti kamerových systémů: 
 

 Možnost efektivního postihu přestupců, vjíždějící do přejezdu během jeho výstražného 

stavu.  
 

 Preventivní účinek - silná motivace uživatelů pozemních komunikací k dodržování 

pravidel provozu, snížení míry páchání přestupků. Po instalaci kamerového systému 

zpravidla dojde nejen ke zlepšení respektování výstražného stavu, ale i dovolené 

rychlosti jízdy a zákazu předjíždění, neb účastníci provozu přesně nevědí, co systém 

sleduje a zaznamenává. 
 

 Zvýšení bezpečnosti, snížení počtu nehod a s nimi spojených ztrát (osobní následky 

jak na straně uživatelů pozemních komunikacích, tak i drážního personálu, materiální 

škody na vozidlech i drážní infrastruktuře, narušování plynulosti provozu, ztráty 

ze zpoždění vlaků, zhoršování image železnice na veřejnosti). 
 

 Prevence neoprávněné manipulace se zabezpečovacím zařízením (zejména odrazení 

chodců od nadzvedávání závor v situacích, kdy přejezd má vazbu na návěstidla 

a manipulace způsobí „spadnutí“ návěstidla do polohy „stůj“ před blížícím se vlakem, 

což vede k aktivaci rychlobrzdy a ohrožení cestujících). 
 

 Dohledání pachatelů poškozování zabezpečovacích zařízení (zejména zlomených 

závorových břeven), případně krádeží kabelů či kolejových transformátorů, získání 

podkladu pro vymáhání náhrady škody. 
 

 Důkazní materiál pro usnadnění vyšetřování a objasňování nehody (je k dispozici 

doklad o funkčnosti či nefunkčnosti zabezpečovacího zařízení) a zrychlení obnovení 

provozu. 
  

 Případně i možnost vyšetřování nehod „z kanceláře“ a rozhodnutí o odpovědnosti 

za nehodu (alespoň v případě, že situace je zjevná a jasná – auto vjelo na přejezd 

ve výstraze). Vyšetřující orgány, např. Drážní inspekce, by nemusely zdlouhavě 

cestovat na místo z mnohdy vzdálených regionálních pracovišť. 
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 Důkazní materiál pro kriminální policii – hledání pachatelů trestných činů, kteří mohli 

jet přes přejezd s kamerovým systémem a být zaznamenáni (v praxi jsme se setkali 

např. s případem loupeže na čerpací stanici, kdy kamerový záznam z přejezdu pomohl 

najít pachatele). 
 

 Zjednodušení servisních zásahů, možnost přezkoumat stav přejezdu ze záznamu bez 

nutnosti fyzického výjezdu servisního vozidla (za předpokladu legislativního 

zjednodušení; dnes to může být právně problematické). 
 

 Vědecké účely, dopravní průzkumy – vyhodnocování chování uživatelů pozemních 

komunikací, podklad pro úpravy přejezdů a zdokonalování jejich zabezpečení v zájmu 

zlepšení chování (např. montáž světelné závory, úpravy chodníků, úpravy 

vodorovného značení), hodnocení úspěšnosti provedených úprav ve smyslu srovnání 

předtím / potom, atd. 
 

 Umožnění dálkového dohledu z dopravní kanceláře či dispečerského pracoviště, 

možnost zákroku v zájmu bezpečnosti (např. při ohrožení osob) či zabránění škodám 

vandalismem, efektivní možnost sledování volnosti plochy přejezdu, zda tam nejsou 

překážky, cizí předměty, uvázlé vozidlo, spadlý náklad, apod. (praktické mj. 

u přejezdů s velkou plochou přes více kolejí, přejezdů s automatickými závorami 

na významných tratích resp. pozemních komunikacích). Dohled může též včas 

upozornit na vzniklou stavební závadu, závadu ve sjízdnosti, apod. 
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6. Vliv kamerového systému na chování uživatelů pozemní 
komunikace, snížení míry páchání přestupků 
 

Účinnost kamerového systému na příkladu železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí 

Zajímavým a názorným příkladem prezentujícím vliv kamerového systému na charakter 

a míru páchaných přestupků je kamerový systém na přejezdu v Rájci-Jestřebí (v km 185,390 

trati Brno-Česká Třebová), který provozuje SŽDC. Jde o rozlehlý přejezd přes staniční 

kolejiště (pět staničních kolejí) zabezpečený PZS a celými závorami, s vysokou intenzitou 

drážního provozu (několik set vlaků všech kategorií za den, navíc vlečka a staniční posun), 

z čehož vyplývá i velký počet výstrah různé délky. Křižující komunikací je průtah silnice 

III. třídy, RPDI okolo 3000 vozidel za den, velmi intenzivní provoz chodců (jde o hlavní 

přístupovou cestu k nádraží a zároveň spojnici mezi částmi Rájec a Jestřebí), lze odhadnout 

500-1000 pěších za den. Do roku 2011 byl přejezd zabezpečen polovičními závorami, které 

neuzavíraly chodník a docházelo zde téměř každoročně ke smrtelné nehodě vstupem chodce 

pod vlak (např. v roce 2010 byl usmrcen smyslově postižený senior, který přehlédl výstrahu). 

Tragická bilance vedla k doplnění celých závor a následně i kamerového systému. 
 

Kamerový systém zde slouží primárně pro dohled provozovatele dráhy nad děním na přejezdu 

a jako důkazní materiál o funkci zařízení v případě nehody, kritické situace či stížnosti. 

Záznam je proto pořizován nepřetržitě (tj. nejen při výstraze, jak je jinak u systémů pro 

automatickou detekci přestupků běžné), využití pro enforcement není systematické 

(automatické čtení registračních značek vozidel se zde neuplatňuje). Samotná existence 

kamerového systému má však velmi pozitivní motivační vliv na chování účastníků provozu, 

tím spíše, že čas od času zde opravdu kontroluje policejní hlídka a panuje zde atmosféra 

dozoru. 
 

Vliv kamer na chování je možné názorně ukázat na srovnání chování řidičů, chodců i cyklistů 

ve fázi „před instalací“ a „po instalaci“. Vliv byl dobře pozorovatelný zejména ve fázi 

sklopených závor a ve fázi zvedání závor. Rozsah pozorování zahrnoval okolo 300 případů 

interakce mezi účastníkem silničního provozu a různými fázemi světelné výstrahy přejezdu. 

Lze zmínit následující nejzajímavější výsledky: 
 

 Míra vjezdů řidičů motorových vozidel ve fázi předzvánění poklesla ze 4 na 2 %. 

 Počet podlézání či obcházení sklopených závor chodci poklesl z 8 případů před 

úpravou na nulu (toto chování na sledovaném vzorku chodců zcela vymizelo)  

 Podíl řidičů, kteří předčasně vjíždějí do přejezdu ve fázi otevírání závor, poklesl 

ze 40 % na 13 %.  

 Podíl chodců, kteří před vstupem do přejezdu vyčkali úplného otevření závor 

a zhasnutí světelné výstrahy se zvýšil z 10 % na 39 %. 

 

Z výsledků je zřejmé, že kamerový systém je vynikajícím a účinným prostředkem 

k pozitivnímu ovlivnění chování všech uživatelů pozemní komunikace. Podstatné je ovšem to, 

že uživatelé musí o jeho existenci vědět. V tomto případě je kamerový systém proveden velmi 

nápadně a je pro všechny uživatele dobře viditelný a zřejmý (masivní sloupy s kamerami 

na obou stranách přejezdu, informační nálepka s upozorněním na kamerový systém, uvedením 

jeho správce a telefonního spojení dle požadavku ZOOÚ), viz obrázky 3 až 5. 
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Obrázek 3 

 

        

   
 

Obrázek 4              Obrázek 5 

 

 

Rakousko 

Ilustrativní jsou i výsledky zahraničních projektů, např. rakouského projektu [4], který 

ověřoval vliv kamerového systému na chování řidičů na přejezdu zabezpečeném PZS bez 

závor (lokalita Bad Fischau-Brunn). Zde lze konstatovat mimořádně pozitivní vliv, přičemž 

výsledky lze díky velkému rozsahu sledování (více než 11 000 interakcí řidičů s výstražným 

stavem přejezdu) považovat za seriózní. Vyplývá z nich, že více než 80 % přestupků (projetí 

světelné výstrahy) připadá na fázi „před instalací kamerového systému“, na fázi „po instalaci 

kamerového systému“ pouhých 20 %.  
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Jinými slovy, podíl řidičů ignorující výstražný stav přejezdu poklesl ze 4,1 % před úpravou na 

pouhých 0,9 % po úpravě! Podíl řidičů ignorujících výstrahu na přejezdu zabezpečeném PZS 

bez závor je přitom srovnatelný s Českou republikou (ze souboru pozorovacích průzkumů 

vyplývá míra porušování okolo 5 %).  
 

Z projektu [5] s akronymem ANDREAS též vyplývá, že kamerový systém zvýšil podíl řidičů 

respektujících značku „Stůj, dej přednost v jízdě“ před železničním přejezdem o 11,5 %.  

 

USA 

Rovněž výsledky z USA jsou povzbudivé, např. [6] referuje o poklesu míry páchání přestupků 

na přejezdech, kde byl zaveden kamerový dohled, až o 92 %.  

 

Vliv na rychlost jízdy 

Kromě prokazatelného vlivu na snížení počtů páchaných přestupků souvisejících 

s nedovoleným vjezdem na přejezd mají kamerové systémy i měřitelný vliv na rychlost jízdy, 

resp. motivují řidiče i k dodržování dovolené rychlosti (což je rovněž důležité, neboť limituje 

možnost zastavení při zahájení výstražného stavu přejezdu, ovlivňuje tvar rozhledového 

trojúhelníku a je často nezbytné i s ohledem na stav povrchu přejezdu, např. lomy nivelety 

vlivem převýšení v oblouku). Pozitivní vliv na rychlost lze doložit na příkladu projektu [7] 

britského TRL. Z vyhodnocení záznamů kamer na 174 místech ve Velké Británii je zřejmý 

pokles průměrné rychlosti o 6,8 km/h.  
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7. Kritéria užití kamerových systémů na železničních 
přejezdech 
Základním hlediskem je zamýšlený účel kamerového systému (hlavní motiv instalace). 

V případě provozovatelů drah zpravidla půjde zejména o dohled nad fungováním železničního 

přejezdu, odhalování pachatelů poškození zabezpečovacího zařízení, nebo dozor nad 

respektováním výstražného stavu, resp. odhalování přestupků. Možná a praktická je 

kombinace obojího, z čehož vychází i tato metodika. Využití záznamů může být důležité 

i jako důkazní materiál v případě incidentu (např. nehody), kdy si je vyžádá policie či Drážní 

inspekce. 
 

Při rozhodování o vybavení železničního přejezdu kamerovým systémem je nutno pečlivě 

respektovat místní podmínky. Přitom lze orientačně uplatnit následující hlediska a doporučení 

(vycházející z provedené odborné rešerše, jednání ELCF a konzultací se zahraničními 

i českými správci kamerových systémů, zejména provozovateli drah): 
 

 Četnost přestupků (vjíždění do zahájené výstrahy, nebo více než 5 přestupků denně 

jízdou do výstrahy na přejezdu bez závor). 

 Vysoká intenzita provozu (větší než 5 000 vozidel/24 hodin). 

 Traťová rychlost (80 km/h a vyšší). 

  

Při rozhodování o instalaci kamerového systému na příslušném železničním přejezdu je 

praktické přihlížet i k následujícím skutečnostem a informacím: 
 

 Doporučení pracovníky drah (strojvedoucích, výpravčích, zaměstnanců SŽDC) a PČR 

na základě osobní znalosti místa (časté nebezpečné situace na železničním přejezdu, 

poškozování či nežádoucí manipulace se zabezpečovacím zařízením, zejména 

závorami), ale i subjektivní bezpečnost (pocit ohrožení jízdního personálu a z toho 

plynoucí požadavky).  

 Nehodovost (četnost a následky nehod, historie za posledních 5 let). 

 Intenzita pěších (více než 50 za špičkovou hodinu).  

 Vysoký podíl nákladních vozidel (větší než 15 %). 

 Velký počet, resp. délka výstrah (s prodlužováním výstrahy nad cca 90 vteřin ochota 

účastníků silničního provozu čekat před přejezdem rychle klesá).  
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8. Právní hledisko zřizování a provozování kamerových 
systémů, aspekty železničních přejezdů 

8.1 Všeobecně 

Zřizování kamerových systémů (i na železničních přejezdech) není legislativně banální 

záležitostí. V České republice neexistuje právní předpis speciálně upravující užívání 

kamerových systémů, právní úprava je poměrně kusá, nesystematická a nejednotná. Pravidla 

je tak nutno dovozovat z řady jiných zákonů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů 

(zákon č. 101/2000 Sb.), občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) a dalších právních 

předpisů z oboru veřejného práva. Orientace v nich je poměrně složitá a i proto se zde 

snažíme uvést vybrané zásady pro získání základního přehledu o problematice. Speciální 

právní úprava, známá i z několika zemí Evropské unie, zatím chybí. 

8.2 Klíčové pojmy „zpracování osobních údajů“ a „osobní údaj“ 

Termín „zpracování osobních údajů“ je klíčovým termínem ZOOÚ, k němuž se váže celá 

řada zákonných ustanovení a který fakticky supluje zatím chybějící ustanovení specializovaná 

přímo na kamerový systém. Současná právní situace vychází z předpokladu, resp. dovozuje, 

že provozování kamerového systému se záznamem je vždy „zpracováním osobních údajů“ (až 

na výjimky, kdy např. malé rozlišení záznamu neumožňuje identifikaci osob, jako je tomu při 

leteckém snímkování) a dále pracuje jen s tímto pojmem. Proto se na něj odkazujeme i zde 

(byť pod ním pro naše účely rozumíme fakticky „pořizování záznamu kamerovým systémem 

na železničním přejezdu a jeho další využití“).  
 

„Osobním údajem“ se rozumí vše, co může vést k identifikaci fyzické osoby v souvislosti 

s určitým jednáním (ve smyslu této metodiky jde hlavně o identifikaci pachatelů přestupků, 

zejména řidičů vjíždějících do přejezdu během výstražného stavu, ale i chodců a cyklistů). 

Každý záběr zachycující znaky umožňující odlišení fyzické osoby od jiné vytváří ze záběru 

minimálně potenciální osobní údaj. Nejběžnějším a nejžádanějším osobním údajem 

dokumentovaným kamerovým systémem je obličej (byť osobním údajem mohou být i jiné 

nezaměnitelné tělesné znaky). Za určitých okolností (ve spojení s dalšími informacemi a při 

systematickém zpracování) se za osobní údaj může považovat i registrační značka 

motorového či přípojného vozidla. 

8.3 Základní podmínka užití kamerového systému 

Ze současné rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho zveřejněného 

stanoviska vyplývá, že kamerové systémy lze jako technický prostředek zpracování použít 

pouze v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou. Tj. kamerový 

systém musí být v dané situaci jediným a nejvhodnějším prostředkem pro ochranu zájmu.  
 

V jednotlivých případech nutno uplatňovat zásadu přiměřenosti [8] (tj. dle názoru ÚOOÚ 

nelze užívat kamerové systémy např. pro donucení lidí neodhazovat nedopalky cigaret, apod., 

ale jako ochranu proti vandalismu či krádeži ano, jestliže se např. oplocení či lepší osvětlení 

ukážou jako nedostatečné). Motivace k bezpečnému chování na železničních přejezdech bude 

nepochybně rovněž v souladu se zásadou přiměřenosti. 
 

Kamerový systém pro odhalování přestupků na železničních přejezdech je schopen výše 

uvedené podmínky splnit, neboť si lze těžko představit účinné získávání dokumentace 

k sankcionování přestupců (případně zabránění krádeží kabelů, kolejových transformátorů 

či vandalismu) jiným způsobem. Navíc již existující kamerové systémy svědčí o tom, že jejich 

zavádění je právně řešitelné. 
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8.4 Povinnosti správce osobních údajů 

Kdo chce provozovat kamerový systém se záznamem (např. kamerový systém na železničním 

přejezdu), tj. stát se „správcem osobních údajů“, musí věnovat pozornost ustanovením Zákona 

o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) a splnit řadu povinností, které stručně zmíníme následně. 

8.4.1 Stanovení účelu zpracování osobních údajů  

Stanovení účelu zpracování osobních údajů v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) ZOOÚ je prvním 

krokem k právnímu ošetření kamerového systému. Přesné a výstižné stanovení účelu je 

klíčové a musí být provedeno vždy, neboť se na něj váže série dalších povinností. Mj. jde 

o povinnost shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu 

nezbytném pro jeho dosažení [8]. Účel pořizování záznamu musí korespondovat s důležitými, 

právem chráněnými zájmy správce (např. požadavkem bezpečnosti provozu na železničním 

přejezdu, ochranou osob či ochranou majetku před krádeží). Záznamy tak mohou být použity 

pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné 

zájmy, případně významný veřejný zájem (tím může být i odhalování a trestání dopravních 

přestupků). Účel zpracování přímo souvisí i s technickým řešením, např. počtem použitých 

kamer, jejich prostorovým zaměřením, časovým nastavením systému nebo jednotlivých 

kamer, užitým datovým nosičem, způsobem přenosu, apod. 
 

Lze uvést příklad stanovení účelu zpracování osobních údajů u kamerového systému 

na jednom z přejezdů správce SŽDC (dle registračního formuláře): „Zajištění bezpečnosti 

na železničním přejezdu v km 185,390 na trati Brno-Česká Třebová“. Tento účel je 

podrobněji specifikován jako „Identifikace účastníků silničního provozu, kteří nedodržují 

zákon o provozu na pozemních komunikacích a příslušné vyhlášky“.  

8.4.2 Oznamovací povinnost 

Správce je povinen, a to ještě před zahájením zpracovávání dat prostřednictvím kamerového 

systému, oznámit zamýšlené zpracování osobních údajů Úřadu. Tuto povinnost správce musí 

splnit vždy, jestliže se na něj nevztahuje některá z výjimek uvedených v § 18 odst. 1 ZOOÚ 

[8]. Oznamovací povinnost vzniká i tehdy, jestliže chce správce změnit zpracování již 

registrované (např. upravit účel zpracování osobních údajů či rozšířit okruh oprávněných 

osob). Bez registrace kamerového systému Úřadem pro ochranu osobních údajů tedy není 

možné zpracování osobních údajů (rozuměj „aktivizaci kamerového systému“) zahájit. 

8.4.3 Povinnost informování subjektu údajů 

Další povinností, kterou musí správce podle ZOOÚ splnit, je informační povinnost stanovená 

v § 11 odst. 1 zákona. Zpracování osobních údajů nesmí probíhat skrytě, ale je nutno o něm 

přiměřeným způsobem informovat subjekt údajů (tj. v našem případě uživatele pozemní 

komunikace). Za přiměřený způsob lze považovat např. užití tabulky se symbolem kamery či 

slovním popisem „tento železniční přejezd je sledován kamerovým systémem“. Ze sdělení 

musí být rovněž patrné, kdo je správcem (např. SŽDC, Policie České republiky, město Dolní 

Lhota, apod.) a kde je případně možno získat další informace (např. uvedení telefonního 

kontaktu). Pouhé umístění „obecné“ informační tabulky nestačí.  

8.4.4 Ochrana záznamů v souladu s § 13 ZOOÚ 

Správce a zpracovatel jsou povinni zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest 

a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým 

přístupem, přenosem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zásahem. 

Správce nebo zpracovatel jsou také povinni stanovit, provést a dokumentovat technická 

a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými 
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právními předpisy [8]. Ochranu osobních údajů je možno zajistit např. šifrováním (šifra 

k dispozici pouze na počítači s omezenými přístupovými právy), interní bezpečnostní 

směrnicí, apod. 

8.4.5 Doba uchovávání záznamů 

Doba uchovávání záznamu musí být limitována (a limit uveden v registraci kamerového 

systému). Omezení této doby je vedeno snahou omezit riziko neoprávněné identifikace osoby 

v budoucnu, což je pochopitelné. Má-li totiž správce osobních údajů k dispozici snímek (resp. 

snímky) určitých kvalit, lze jen těžko vyloučit, že by nemohlo k identifikaci příslušné osoby 

kdykoli v budoucnu dojít.  
 

Spornou a velmi citlivou otázkou je ovšem stanovení konkrétní délky časového úseku, po 

který má být záznam uchováván. Obecně platí, že doba uchovávání má odpovídat účelu 

záznamu (resp. účelu zpracování osobních údajů, potažmo kamerového systému). ZOOÚ 

vyžaduje, aby mezi účelem a dobou existovala úzká souvislost. Dle současného názoru 

ÚOOÚ doba uchovávání záznamu nemá přesahovat několik dnů a po uplynutí této doby mají 

být data vymazána, nejde-li o pořizování záznamů policií podle zvláštního zákona.  
 

Z výše uvedeného vychází i stanovení doby u existujících kamerových systémů na 

železničních přejezdech (jejichž správci jsou provozovatelé drah, zejména SŽDC) na hodnotu 

obvykle 168 hodin (tj. 7 dnů). V rámci této doby tedy musí být kamerový záznam 

vyhodnocen a zpracován. Přitom nejde jen o přestupky související s porušováním výstražného 

stavu přejezdu z kamerového okruhu pro dozor (zde se počítá s automatizovanou detekcí, 

resp. toto je dokonce zákonná podmínka možnosti užití ve správním řízení). Pracnějším 

případem bude vyhodnocení videozáznamů z kamerového okruhu pro dohled, neb zde je 

nutno případné excesy (související např. s krádeží sdělovacích kabelů či vandalismem 

páchaným na zabezpečovacím zařízení) vyhledat „ručně“ prohlédnutím celého záznamu.  
 

V praxi se ukazuje, že doba uchovávání 168 hodin se často jeví jako příliš krátká. 

Vyhodnocování záznamů (tj. osobních údajů) z dohledového kamerového okruhu je pracnější 

a může být obtížné jej stihnout před vymazáním záznamu (a cenná data, která mohou pomoci 

např. nalezení pachatele vandalismu a náhradě škody, jsou tak ztracena). Kromě toho data 

bývají často požadována i po podstatně delší době, např. kriminální policií při pátrání po 

pachateli trestného činu. Proto je žádoucí tyto zkušenosti zohlednit v definici účelu 

kamerového systému a v registraci usilovat o stanovení delší doby uchovávání dat (na základě 

konzultací se zahraničními i českými provozovateli se jako přiměřená může jevit doba 1-2 

měsíců). Možné následné policejní využití je tedy možno vzít jako argument ve prospěch 

prodloužení doby záznamů nad dnes obvyklý rámec několika dnů. 

8.4.6 Provozní řád kamerového systému 

Správce kamerového systému musí (např. formou interní směrnice) stanovit závazné 

podmínky a postupy konkretizující, jak bude v rámci své činnosti výše uvedené požadavky 

ZOOÚ plnit. Tyto požadavky mohou být shrnuty např. formou provozního řádu kamerového 

systému, který vymezí jeho základní parametry, organizaci obsluhy, způsob zpracování 

záznamu, opatření pro ochranu záznamu (pro zamezení přístupu nepovolaných), stanoví 

odpovědné osoby resp. osoby oprávněné k nakládání se  záznamem (prohlížení, úpravy, 

kopírování, poskytování třetím stranám), postupy při podezření na porušení zákona, postupy 

při poruchách, údržbě a opravách a případné další potřebné informace. 
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9. Využití dat z kamerového systému k postihování 
přestupců, legislativa 
 

Všeobecně 
Kamerové systémy na železničních přejezdech s námi sledovaným hlavním účelem 

(enforcement) představují z hlediska zákona o silničním provozu „automatizované technické 

prostředky ke zjištění porušení pravidel provozu používané bez obsluhy“. Donedávna bylo 

obtížné takto dokumentované přestupky sankcionovat, neboť za přestupek odpovídal 

výhradně řidič a provozovatel vozidla, s nímž byl přestupek spáchán, velmi často využil 

svého zákonného práva odepřít podání vysvětlení (s odkazem, že by mohl způsobit stíhání za 

přestupek sobě nebo osobě blízké). Důkazní břemeno ke zjištění řidiče tak leželo na správním 

úřadu, který reálně nezvládal velké množství přestupků zpracovávat a věc obvykle skončila 

odložením nebo promlčením (tj. pro pachatele beztrestně). Na dopravní morálku měl tento 

právní stav zhoubný vliv (lidé věděli, že pravděpodobnost sankce je malá, věděli, jak se zbavit 

odpovědnosti a chovali se podle toho). To platí odedávna, lze citovat Cicera: „Největším 

lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost“. 
 

Pro právní obhajitelnost použití dokumentace přestupků z kamerového systému ve správním 

řízení je však nezbytné, aby záznam byl pořizován systematicky a automatizovaně (ve smyslu 

pravidla „padni komu padni“). Tj. není např. možné data o přestupcích pořizovat nahodile a 

dle libovůle někoho, kdo systém účelově zapíná a vypíná. Tím není řečeno, že systém musí 

být aktivní nepřetržitě, je přípustné např. jeho aktivizace ve vybraném časovém úseku dne, 

avšak data musí být sbírána periodicky, systematicky a bez zásahu obsluhy (není přípustné 

postupovat k vyřízení jen některé dokumentované přestupky, mazat vybrané záznamy, apod.). 

 
 

Novela zákona č. 361/2000 Sb., zjednodušení postihu správních deliktů, 
zvýšení efektivnosti enforcementu  
Potřebnou a pro úspěšnost automatizovaného enforcementu klíčovou změnou byla již dříve 

zmíněná novela zákona o silničním provozu, účinná od 19. ledna 2013. Tato novela zavedla 

institut tzv. objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla za dopravní přestupek, který se 

efektivně uplatní právě v případě řešení přestupků zjištěných automatizovanými prostředky. 

Změna spočívá v tom, že „partnerem“ pro řešení přestupku již není (jen) řidič vozidla, s nímž 

byl přestupek spáchán, ale za definovaných podmínek i jeho provozovatel (který nese část 

odpovědnosti za to, aby zajistil, že s jeho vozidlem budou dodržována pravidla provozu). Pro 

zjednodušení administrativy a zrychlení vyřízení se též zavádí termín tzv. určené částky 

(korespondující s výší pokuty, která by byla udělena v blokovém řízení, kdyby byl přestupek 

řešen na místě), kterou stanovuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Majiteli 

vozidla přijde tzv. výzva k uhrazení určené částky a má na vybranou. Buď tuto částku do 15 

dnů zaplatí (a úřad věc odloží) nebo sdělí jméno řidiče a úřad další řízení vede s ním 

(zaplacení určené částky je tedy dobrovolné). 
 

Není tedy již dále třeba složitě dokazovat, kdo v době přestupku vozidlo řídil, stačí mít 

správně dokumentováno vozidlo přestupek páchající, zejména jeho registrační značku, přesný 

čas a místo spáchání. Z databáze vozidel pak vyšetřující orgány snadno a objektivně zjistí 

provozovatele vozidla a vyřizování přestupku zahájí s ním. Správní postup se tak velice 

zjednodušuje, zrychluje a pravděpodobnost postižení pachatele roste. To je v souladu s i § 6 

správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), který v obecné rovině zakotvuje zásadu rychlosti 

a hospodárnosti řízení. 
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Při uložení sankce provozovateli vozidla se mu neudělují ani body v bodovém systému, ani 

zákaz řízení. Pokud tedy provozovatel sám řídil, je pro něj mnohem výhodnější co nejrychleji 

zaplatit – vyhne se udělení bodů a i finanční sankce je nižší, než při prodlužování řízení 

(zkušenosti ukazují, že přestupci aktivně a včas platí, neb jde o silnou motivaci). Provozovatel 

totiž není sankcionován přímo za přestupek s vozidlem spáchaným, nýbrž za nesplnění 

povinnosti zajistit, aby s jeho vozidlem byly dodržovány dopravní předpisy ve smyslu § 10 

zákona č. 361/2000 Sb. Ve většině případů lze však důvodně předpokládat, že v době 

přestupku vozidlo sám řídil (tj. sankce je ukládána skutečnému pachateli, což má v sobě prvek 

spravedlnosti). Pokud v době přestupku řídila jiná osoba, má provozovatel vozidla možnost 

zaplacenou sankci (správně „určenou částku“) vyžadovat od této osoby (což je jeho 

problémem, nikoli problémem správního úřadu, který je tak zbaven velkého břemena 

zbytečných činností).  
 

 

Vybrané části § 125f a § 125h zákona č. 361/2000 Sb. upravující tzv. objektivní odpovědnost 

provozovatele vozidla a termín tzv. určené částky  

§ 125f 

(1) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako 

provozovatel vozidla v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci 

byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená 

tímto zákonem. 

(2) Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt odpovídá, pokud 

a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku 

používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání, 

b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje 

znaky přestupku podle tohoto zákona a 

c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu. 

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta. Pro určení výše pokuty 

se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu 

na pozemních komunikacích vykazuje; pokuta však nepřevýší 10 000 Kč. 

§ 125h 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení 

přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení 

určené částky, pokud 

a)  jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2, 

b)  totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení 

o přestupku a 

c)  porušení je možné projednat uložením pokuty v blokovém řízení. 

(2) Určená částka se stanoví ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení.  

(3) Určená částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy podle odstavce 1. 
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(5) Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností věc odloží. V opačném případě obecní úřad s rozšířenou působností pokračuje 

v šetření přestupku. 

(6) Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností, který jej vyzval k uhrazení určené částky, písemně sdělit údaje 

o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě podle odstavce 3.  

 

Odkazy na metodiku MD ČR a schéma procesního postupu objektivní odpovědnosti 

Procesní postup zpracování přestupku v rámci nově zavedeného institutu objektivní 

odpovědnosti provozovatele vozidla je přehledně prezentován formou vývojového schématu 

(obrázek 6 na následující straně).  

Zájemce o detailní studium této problematiky lze odkázat na materiál [10] „Metodiku 

k usměrnění některých správních činností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, 

krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy v souvislosti se změnou zákona č. 361/2000 Sb. 

zákonem č. 297/2011 Sb.“  
 

 

Příklady úspěšnosti resp. fungování nové právní úpravy 
Např. dle konzultace s Magistrátem města Ostravy, odborem dopravně-správních činností 

po zavedení novely okolo 60 % přestupců zaplatí tzv. určenou částku do 15 dnů, část 

ostatních buď oznámí osobu řidiče (takto často postupují dopravci, dopravní podniky) nebo 

postupuje do klasického správního řízení (nevyužije možnost zaplatit v dané lhůtě). Neřešena 

zůstává pouze malá část přestupků, snaha přestupců argumentovat tzv. osobou blízkou 

je výjimečná. Zajímavé srovnání poskytují i zkušenosti Nizozemí, kde úspěšnost výběru 

pokut za nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti, zjištěné automatickými radary, dosahuje 

až 95 %. 
 

Před zavedením novely (tj. před 19. lednem 2013 byla situace dramaticky jiná. Zajímavý 

příklad poskytuje dotazníkový průzkum Ministerstva dopravy, které v roce 2012 obeslalo 149 

městských a obecních úřadů. Z výsledků vyplývá, že z 580 tisíc oznámených přestupků, 

spáchaných v prvním pololetí 2012, jich bylo 497 tisíc odloženo, tedy celých 86 %! Uložit 

sankci se tedy podařilo u pouhých 14 % přestupků, což je tristní.  
 

Celkově lze tedy shrnout, že novela zákona č. 361/2000 Sb., provedená zákonem 

č. 297/2011 Sb., velmi podporuje efektivitu užití kamerových systémů (zejména tím, že 

podobně jako v zahraničí již není nezbytné pro vyřízení přestupku znát osobu řidiče resp. 

pachatele). Míra postihu přestupků zjištěných automatizovanými prostředky se zvýšila 

několikanásobně. Též dle názoru Ředitele služby dopravní policie (konzultace srpen 2013) je 

ustanovení § 125f zákona č. 361/2000 Sb. pro provádění efektivního kamerového dozoru na 

železničních přejezdech dostačující a aktuálně není nezbytné požadovat další úpravy. 

 

 

 
 

 

 

 



22 

 

Obrázek 6: Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, procesní postup (zdroj [10]) 
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Frekventované otázky a námitky veřejnosti k objektivní odpovědnosti 
provozovatele vozidla 
Po zavedení novely vznikla poměrně intenzivní veřejná a mediální diskuse a časté byly 

i názory, že novela je protiprávní, když fakticky postihuje provozovatele vozidla za delikty, 

které nemusel spáchat (jedná se objektivní odpovědnost, tj. nevyžaduje se zavinění 

provozovatele). Z právního rozboru a taktéž z právních úprav platných ve vyspělých státech 

EU je však zřejmé, že zavedený institut objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla je 

zcela standardní legislativní úpravou a neporušuje lidská práva. Mj. v Nizozemí, Francii 

či Rakousku se pro řešení správních deliktů efektivně využívá již mnoho let a jeho legitimita 

není zpochybňována.  
 

Institutem objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla se zabýval např. nizozemský 

Nejvyšší soud, který v rozhodnutí z 15. července 1993 vyslovil, že odpovědnost vlastníka 

vozidla není v rozporu s čl. 6 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech. Přihlédl mj. 

k velkému množství přestupků, omezeným možnostem jejich řešení na místě a zájmu 

společnosti, aby přestupky nezůstávaly nepotrestány. Rovněž k tomu, že ve velké většině 

případů řidičem vozidla je jeho vlastník, tento má do určité míry možnost domněnku 

odpovědnosti vyvrátit a žádat náhradu za zaplacenou pokutu od skutečného řidiče. Kromě 

toho je pokuta nevýznamná, když nejvyšší sazba činí pouze 346 EUR. Rovněž dle 

Evropského soudu pro lidská práva je institut v souladu s právem na spravedlivý proces 

a s evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv. 
 

Velmi častým a hlasitým mediálním sdělením po zavedení novely též bylo, „osoba blízká je 

zrušena“, „osoba blízká v zákoně končí“, apod. Toto lze jednoznačně odmítnout jako naprostý 

nesmysl – právo nevypovídat proti sobě či osobě blízké zůstává zachováno (jde o základní 

ústavní právo). Pouze ztrácí smysl tzv. osobou blízkou v řešení některých dopravních 

přestupků argumentovat (pokud správní úřad tuto osobu neidentifikuje, delikt řeší 

s provozovatelem vozidla a sankci uloží jemu, přičemž prodloužení řízení vede k vyšší 

sankci). 
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10. Jízda na červenou, co lze považovat za přestupek? 
Rozsvícení červeného světla signálu „Stůj“, přikazující zastavení u běžného světelného 

signalizačního zařízení, je předběžně avizováno žlutým světlem se signálem „Pozor“ (s dobou 

trvání zpravidla 3 vteřiny). Řidič je tak na přicházející signál „Stůj“ upozorněn předem a má 

dostatek času před ním spolehlivě zastavit (pokud by tak neučinil, jde jednoznačně 

a nezpochybnitelně o dopravní přestupek, který lze sankcionovat). Na železničním přejezdu 

však rozsvícení výstražného stavu (dvojice střídavě svítících červených světel) není předem 

avizováno nijak (alespoň v České republice; v zahraničí se běžně užívá signál se žlutým 

světlem „Pozor“ i na železničních přejezdech, např. ve Velké Británii, Rakousku či Německu 

a situace je právně jednoznačná). Vzhledem k tomu, že fyzikální zákony vylučují zastavení 

vozidla okamžitě, je nutno vzít v úvahu, že v některých situacích není možné před výstražným 

stavem zastavit. Řidič proto musí mít možnost legálního průjezdu i na začátku výstražného 

stavu, pokud by byl tak blízko, že ani při dovolené rychlosti není bezpečné zastavení možné. 

Otázkou je, jak konkrétně stanovit toleranci, resp. od které fáze bude možné a spravedlivé 

vjezd do výstrahy kvalifikovat a dokumentovat jako přestupek a předat ho příslušným 

orgánům k vyřízení. 
 

Ze série konzultací s vedením dopravní policie, specialisty na navrhování světelného řízení 

(PATRIOT s.r.o.) a silničními správními úřady vyplývá, že oslovení experti by se přikláněli 

k obdobné době tolerance, jaká odpovídá době svícení signálu „Pozor“ u běžného světelného 

signalizačního zařízení (tj. nejčastěji 3 vteřiny). Např. ve Francii se rovněž uplatňuje tolerance 

3 vteřiny po spuštění výstrahy (v extravilánu, kde platí vyšší dovolená rychlost pak 5 vteřin). 
  

Problém vjezdu do přejezdu na začátku výstražného stavu je adekvátní problému průjezdu 

např. doplňkové šipky na návěstidle SSZ (zde rovněž nepředchází žlutá a řidič tak formálně 

rovněž „jede na červenou“). Lze uvést zajímavou a příkladnou praxi Magistrátu města 

Ostravy, kdy pilotní kamerový systém instalovaný na křižovatce Českobratrská/Sokolská 

průjezdy těsně po zhasnutí doplňkové šipky formálně vyhodnocuje jako přestupek a zasílá jej 

k vyřízení správnímu úřadu. Pro objektivní přístup si úřad nechal vypracovat znalecký 

posudek detailně analyzující možnosti brzdění resp. zastavení před signálem „Stůj“ pro různé 

typy vozidel (jako nejcitlivější vychází autobus se stojícími cestujícími) a různé provozní 

podmínky (mokro, sucho). Z tohoto posudku pak v zájmu spravedlnosti vychází při určování 

hranice přestupku v jednotlivém případě. Jestliže je zřejmé, že řidič neměl možnost 

po zhasnutí doplňkové šipky bezpečně zastavit, úřad přestupek odloží. 
 

Problematiku vjezdu do křižovatky či železničního přejezdu při užití signálů přikazujících 

zastavení vozidla, kterým nepředchází žlutá, upravuje i zákon č. 361/2000 Sb., který v § 71, 

odst. 7. Lze doslova citovat: „Není-li světelné signalizační zařízení vybaveno signálem 

„Pozor“, platí při rozsvícení signálu k zastavení vozidla obdobně § 70 odst. 2 písm. d) první 

věta“. Tj. vjezd do přejezdu v počátečních fázích výstrahy, kdy není možné spolehlivě 

zastavit vozidlo, je i z hlediska zákona o silničním provozu legální - zákonodárce s tím počítá. 
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11. Role správního úřadu a role policie v procesu oznamo-
vání a zpracování přestupku 

11.1 Role správního úřadu 

Silniční správní úřad (zpravidla úřad obce s rozšířenou působností) hraje v procesu 

zpracování přestupku klíčovou roli. Na základě získaných podkladů (došlého oznámení 

přestupku) ve věci rozhodne a uloží sankci pachateli přestupku (případně vyzve provozovatele 

vozidla k zaplacení určené částky). Z toho vyplývá, že informace z kamerového systému 

na železničním přejezdu, dokladující spáchání přestupku, by měla být oznamována především 

správnímu úřadu (ideálně v takové podobě, aby nebylo nutné žádné další šetření ani „servisní 

činnosti“ ze strany policie).   
 

Správci kamerových systémů (ale i někteří úředníci a policisté) se často domnívají, že 

oznámení o přestupku může přijmout pouze policie a pouze policie je oprávněna přestupek 

následně postoupit k vyřízení správnímu úřadu. Tento názor ovšem není nijak právně 

podložen a vychází spíše z dosavadních zvyklostí či „tradice“.  
 

Možnost správce kamerového systému předávat data o přestupcích přímo správnímu úřadu 

potvrzuje jak právní specialista ministerstva dopravy (který je oficiálním garantem zákona 

o silničním provozu), tak i stanovisko ÚOOÚ (orgánem představujícím vrcholovou autoritu 

v oboru nakládání s osobními údaji), prezentované v [9]; lze citovat z kapitoly 8: 

„Správce může poskytnout kamerové záznamy orgánům činným v trestním řízení nebo 

správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a to v případě, že má podezření 

na spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny“. 
 

Doporučení oznamování přímo správnímu úřadu se týká především přestupků, které mají 

doloženu standardizovanou a pro vyřízení dostačující dokumentaci a jejich zpracování 

probíhá formou „sériové výroby“. V souvislosti s kamerovým systémem na železničním 

přejezdu lze toto lze předpokládat zejména u přestupků souvisejících s porušením výstražného 

stavu řidičem motorového vozidla (což je i hlavní předmět této metodiky). Ze záznamu 

přestupku (zpravidla sekvence obrazových snímků) musí být ovšem nezpochybnitelně patrné 

potřebné náležitosti, zejména: 
 

 Místo a přesný čas spáchání přestupku. 

 Registrační značka vozidla (případně i typ a barva). 

 Snímek, z něhož je zřejmé, že řidič vjel do přejezdu ve fázi, kdy byl signalizován 

výstražný stav (nejlépe 2-3 snímky, z nichž je patrný další pohyb vozidla po 

překročení příčné čáry souvislé, resp. úrovně výstražníku). 

 Doba, která uplynula mezi zahájením výstrahy a přejetím hranice přejezdu ve výstraze 

(aby bylo možné doložit, že řidič vjel do přejezdu po uplynutí přiměřené doby 

tolerance, tj. zpravidla tří vteřin (nebo dle příslušného odborného posudku) 

po zahájení výstrahy, protože výstraze nepředchází žluté světlo signálu „Pozor“). 

 Přestože řešení přestupku bude probíhat zpravidla v režimu § 125f zákona o silničním 

provozu a není již nutné znát osobu pachatele, může být v některých případech 

užitečný i snímek, z něhož je patrný obličej řidiče (jednak pro účely odvolání, jednak 

může správní úřad tuto informaci využít ve fázi, kdy má ve smyslu zákona „učinit 

nezbytné kroky ke zjištění pachatele“). 



26 

 

11.2 Role policie 

Obecně platí, že orgán policie shromažďuje potřebné informace a podklady, včetně výslechů 

osob zúčastněných na incidentu či zajištění věcí získaných přestupkem či použitých 

ke spáchání přestupku, a poté tyto podklady předává správnímu orgánu (přestupkové komisi), 

která v dané věci vede řízení a vydává rozhodnutí [11].  
 

Ve vztahu k deliktům zjištěných kamerovými systémy na železničních přejezdech lze úlohu 

policie spatřovat především v šetření těch deliktů, které správce zjistil v rámci dohledové části 

kamerového systému (např. kriminální jednání ve smyslu krádeží kabelů, poškozování závor 

či zabezpečovacího zařízení obecně, apod.) a u nichž je nutné provádět individuální 

vyšetřování (proces nelze automatizovat). Tyto delikty správce oznámí zpravidla policii 

a poskytne k tomu příslušný materiál. 
 

Policie samozřejmě může se správním orgánem úzce spolupracovat, poskytovat si vzájemně 

osobní údaje sloužící k dohledání pachatelů, v rámci vzájemné dohody předběžně zpracovávat 

a připravovat data o přestupcích či data o přestupcích stahovat ze záznamového zařízení 

na přejezdu (jsou-li ukládána lokálně). Tok dat o přestupcích souvisejících s porušováním 

výstražného stavu přejezdu je se však jednoznačně doporučuje utvářet tak, aby policie nebyla 

v tomto procesu nutná (smyslem je, aby nebyla zahlcena zbytečnou agendou). 
 

Policie rovněž může být zařazena do procesu sdílení videodat z kamerového systému, pokud 

o to projeví zájem (zde není omezení dané zpracováním osobních údajů, neboť policie je 

k tomuto zpracování oprávněna na základě zvláštního zákona).  
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12. Přístup k datům z kamerového systému, přenos dat, 
ochrana dat  
Rozhodnutí o přenášení dat, ať už se jedná o datovou komunikaci mezi jednotlivými moduly 

kamerového systému nebo o komunikaci se serverem příslušného správního úřadu, není 

jednoduchou záležitostí. Zatímco interní komunikace kamerového systému je dána samotným 

výrobcem, přenos dat na větší vzdálenosti je technicky složitější a může být nákladný.  
 

Jednotlivé moduly kamerového systému komunikují se serverem buď přes metalické 

(případně optické) kabely nebo bezdrátově pomocí rádiových modemů. Vzhledem k tomu, že 

je nutno také přenášet velké objemy dat zpravidla na větší vzdálenosti, jako nejefektivnější se 

jeví použití vysokorychlostních přenosů (CDMA, UMTS či GPRS/EDGE) pomocí bezdrátové 

komunikace rádiových modemů pro přenos dat do sítě některého z operátorů. Využití sítí 

operátorů se jeví jako nejlevnější, neboť není třeba budovat a udržovat drahou síť. Stačí pouze 

pořídit příslušný modem a platit paušální měsíční poplatky. Kamerový systém všechna data 

včetně video dat zakóduje a server na straně správního úřadu tato data pomocí klíče rozkóduje 

a uloží. Navíc sítě operátorů rovněž umožňují kódovaný přenos dat. 
 

V případě, že v místě instalace kamerového systému nelze výše popsaný způsob přenosu 

použít, vždy existuje možnost přenášení zakódovaných dat způsobilou a poučenou osobou, 

která zakódovaná dat může stáhnout na USB disk nebo fyzický disk vyměnit za prázdný 

a data na tomto médiu doručit příslušnému správnímu úřadu. 

  



28 

 

13. Seznam použité a související literatury  
 

[1]  Österreichisches Verkehrssicherheitsprogram 2011-2020, Bundesministerium für 

Verkehr, Innovation und Technologie, Vídeň, 2011 
 

[2]  South Australian Level Crossing Safety Strategy and Action Plan 2010-2012, State 

Level Crossing Strategy Advisory Committee, Government of South Australia, 

Department for Transport, Energy and Infrastructure, 2010 

http://www.dtei.sa.gov.au/roadsafety/About_Road_Safety/sa_level_crossing_safety_st

rategy_and_action_plan  
 

[3]  Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020, schválená usnesením 

Vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599. 
 

[4]  Wirksamkeit der Rotlichtüberwachung an einer ausgewählten Eisenbahnkreuzung mit 

Lichtzeichenanlage; Daniela Knowles, Christian Tischler, Vídeň, 2009 
 

[5]  Überwachung von Eisenbahnkreuzungen (ANDREAS); Cornelia Nussbaumer, 

Philippe Nitsche a kol., Vídeň, 2008 
 

[6]  A.A. Carrol, J.D. Warren, Photo enforcemement at Highway-Rail Grade Crossings 

in the United States, July 2000-July 2001  
 

[7]  Traffic Calming Measures in built-up Areas, literature rewiev, Ton Hummel, Archie 

Mackie, Pat Wells, TRL Limited, 2002 
 

[8]  Kamerové systémy v praxi, Eva Janečková, Václav Bartík, Linde Praha, a.s., 2011 
 

[9]  Provozování kamerových systémů, metodika pro splnění základních povinností 

ukládaných zákonem o ochraně osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, 

Praha, 2012 
 

[10]  Metodika k usměrnění některých správních činností obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působnosti, krajských úřadů a Magistrátu hl.m. Prahy v souvislosti se změnou zákona 

č. 361/2000 Sb. zákonem č. 297/2011 Sb., Ministerstvo dopravy, 2013 
 

[11]  Sborník stanovisek veřejného ochránce práv, část 9 – Přestupky, Pavel Varvařovský, 

Miloš Valášek, Ivo Kousal, Milan Kocourek, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, 

2012 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/obce/metodicka-pomoc-

obcim/VOP---Prestupky.pdf 

 
 

Související právní předpisy 
 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích  

 Zákon č. 297/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-

ních komunikacích a o změnách některých zákonů  

 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů  

 Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník 

 Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 

 Zákon č. 273/ Sb. o Policii České republiky  

 Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii 

http://www.dtei.sa.gov.au/roadsafety/About_Road_Safety/sa_level_crossing_safety_strategy_and_action_plan
http://www.dtei.sa.gov.au/roadsafety/About_Road_Safety/sa_level_crossing_safety_strategy_and_action_plan
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/obce/metodicka-pomoc-obcim/VOP---Prestupky.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/obce/metodicka-pomoc-obcim/VOP---Prestupky.pdf
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Použité zkratky 

 

3G Third Generation, mobilní síť třetí generace 

ADSL Assymmetric Digital Subscriber Line 
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FTP File Transfer Protocol, přenos souborů po síti 

GPRS General Packet Radio Service, přenos dat po GSM sítích 

GPS Global Positioning System 

GSM Global System for Mobile Communications 

HTTP Hypertext Transfer Protocol, internetový protokol 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure, šifrovaný internetový protokol 
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I/O Inputs and outputs, vstupy a výstupy 

I2C Inter-Integrated Circuit, dvouvodičový komunikační protokol 

LAMP Linux, Apache HTTP Server, MySQL, PHP 
označení softwarového balíku pro server 

LTE Long Term Evolution, mobilní síť čtvrté generace 

MJPEG Motion JPEG, formát videa 

NTP Network Time Protocol, síťový protokol pro synchronizaci času 

PHP Hypertext Preprocessor, programovací skriptovací jazyk 

PoE Power over Ethernet, napájení přes síťový kabel 

PZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení 

RAM Random Access Memory, paměť s náhodným přístupem 

RTC Real-time Clock, hodiny reálného času 

RZ Registrační značka 

SPI Serial Peripheral Interface Bus, čtyřvodičový komunikační protokol 

SPZ Státní poznávací značka 

SSL Secure Sockets Layer, zabezpečené spojení (vrstva bezpečných socketů) 

UPS Uninterruptible power supply, záložní napájecí zdroj 

WiFi Wireless Fidelity, bezdrátová komunikace v počítačových sítích 
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1 Úvod 

Účelem této studie je technicky navrhnout systém pro kamerový záznam dopravní situace 

na železničních přejezdech. Systém by měl sloužit pro záznam dopravních přestupků řidičů 

vozidel a následnou represi, ale i pro sběr statistických a informativních dat.  

Důraz se klade na jednoduchou a funkční implementaci s rozborem použití na železničních 

přejezdech s různými možnostmi a požadavky za použití různých komponent a modulů systému. 

 

Obrázek 1.1 Ilustrativní obrázek 

1.1 Motivace 

Nehody na železničním přejezdu mívají často fatální důsledky. Jedním z mnoha důvodů 

jsou přestupky řidičů, kdy na přejezd vjíždějí v době aktivního přejezdového zabezpečovacího 

zařízení (PZZ), tedy v době, kdy bliká červené výstražné světlo bez ohledu na stav závorového 

systému. 

Obrázek 1.2 znázorňuje sledované dopravní přestupky řidičů na železničním přejezdu se 

světelným zabezpečovacím zařízením bez závor (a) a se závorami (b). 
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a) bez závor     b) se závorami 

Obrázek 1.2 Princip funkce záznamu na železničních přejezdech 

Nasazení takového systému na reálném železničním přejezdu by tedy primárně mělo 

přinést snížení těchto přestupků a tím snížení počtu dopravních nehod. 

1.2 O systému 

Systém je koncipován modulárně tak, aby ho bylo možné přizpůsobit pro specifické 

použití. Výstupem takového systému májí být videozáznamy přestupků ze všech sledovaných 

železničních přejezdů a tyto záznamy, společně s informativními daty, by měly být centralizovány 

v databázi na serveru, který bude následně poskytovat statistické informace o počtu a dobách 

aktivace výstražných znamení na přejezdech a též o jednotlivých přestupcích. Funkce systému je 
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též přenášet statické snímky přejezdů, které budou sloužit pro informativní účely a může být též 

doplněn o detekci překážky na železničním přejezdu a o automatické rozpoznání registračních 

značek (RZ) vozidla, které spáchalo přestupek a následně ho například napojit do databáze 

Policie České republiky. 

Protože systém bude zachycovat a přenášet na server pouze krátké videozáznamy 

přestupků, které mohou nastávat pouze během aktivace výstrahy PZZ, nebudou zde velké 

nároky na kapacitu internetového připojení na stanici.  

Z hlediska zachování ochrany osobních údajů a celkové bezpečnosti budou data ze stanic 

přenášena na server přes zabezpečené připojení (SSL kanál) a na serveru při zpracování mohou 

být citlivé informace (obličej spolujezdce, RZ v informativních snímcích apod.) ve fotce či 

videozáznamu rozmazány. V případě ručního nahrání bude balík dat Lokálním serverem 

zabezpečen asymetrickým šifrou ještě před tím, než ho operátor stáhne z Lokálního serveru, aby 

ho nebylo možné upravit před nahráním na Hlavní server. Toto je možné aplikovat též na data 

přenášená po Internetu. 

2 Železniční přejezdy 

Jako přejezd se podle ČSN 73 6380 ([1]) označuje křížení dráhy s pozemní komunikací 

v úrovni kolejí, označené výstražným křížem. 

2.1 Rozdělení přejezdů 

Železniční přejezdy je možno členit podle následujících kritérií: 

 podle trvání doby jejich potřeby 

o trvalé 

o dočasné 

 podle počtu křížených kolejí 

o jednokolejné 

o dvoukolejné 

o vícekolejné 

 podle úhlu křížení pozemní komunikace s dráhou 

o kolmé 

o šikmé 

 podle druhu pozemní komunikace 

o na silnici 

o na místní komunikaci 

o na účelové komunikaci, polní a lesní cestě 

 podle povahy a účelu dráhy 

o přes celostátní dráhu 

o přes regionální dráhu 

o přes vlečku 
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o přes tramvajovou dráhu 

 podle nejvyšší dovolené rychlosti silničních vozidel na přejezdu 

o přejezdy s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h 

o přejezdy s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h 

o přejezdy s odlišně omezenou rychlostí 

 podle zabezpečení 

o přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem 

o přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením 

o přejezdy řízené světelným signalizačním zařízením ovládaným jízdou tramvaje 

 podle způsobu používání uživateli pozemní komunikace 

o přejezdy trvale používané 

o přejezdy uzavřené závorami, otevírané na požádání 

o přejezdy opatřené mimo období používání uzamykatelnými zábranami 

2.2 Počty přejezdů v České republice 

Podle údajů SŽDC ([2]) bylo v roce 2012 v České republice celkem 8096 železničních 

přejezdů. Z toho: 

 56 % přejezdů zabezpečených pouze výstražnými kříži 

 8 % přejezdů zabezpečených mechanickým zabezpečovacím zařízením 

 25 % přejezdů zabezpečených světelným zabezpečovacím zařízením bez závor 

 10 % přejezdů zabezpečených světelným zabezpečovacím zařízením se závorami 

Tabulka 2.1 obsahuje přehled počtu přejezdů dle třídy silnice v České republice 

třída silnice \ datum k 31. 12. 2009 k 1. 3. 2012 

I. třída 176 172 

II. třída 597 589 

III. třída 1497 1502 

místní komunikace 1987 1905 

účelová komunikace 4017 3928 

CELKEM 8274 8096 

Tabulka 2.1 Počty přejezdů v České republice 

2.3 Zabezpečení přejezdů 

Podle typu zabezpečení se přejezdy dělí na zabezpečené (zdroj: [3]): 

 pouze výstražnými kříži 

 přejezdovými zabezpečovacími zařízeními 

o mechanická zařízení 
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o světelná zařízení 

 ovládaná ručně 

 ovládaná automaticky 

2.4 Nehody na přejezdech 

Podle statistik Drážní inspekce se odehrálo v roce 2011 na železničních přejezdech 189 

mimořádných událostí, při kterých bylo usmrceno 33 osob. Více než polovina všech nehod se při 

tom odehrála na železničních přejezdech zabezpečených světelným přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením bez závor. 

V Německu bylo v roce 2010 v celé sítí Německých drah (Deutsche Bahn – [5]) evidováno 

celkem 19 521 přejezdů, na kterých došlo k 251 nehodovým událostem a při kterých bylo 

usmrceno 45 osob. 

Podle statistik Rakouského statistického ústavu ([6]) došlo v Rakousku v roce 2011 k 46 

těžkým nehodám na přejezdech, při kterých bylo usmrceno 21 osob. V Rakousku se nachází 

celkem 6000 železničních přejezdů. 

Na Slovensku bylo v roce 2011 evidováno celkem 2205 železničních přejezdů ([4]). Za 

tento rok statistiky uvádějí 50 nehod s celkovým počtem 12 usmrcených osob. 

 Počet přejezdů Počet nehod Počet usmrcených osob 

Česká republika (2011) 8096 189 33 

Rakousko (2011) 6000 46* 21 

Slovensko (2011) 2205 50 12 

Německo (2010) 19521 251 45 

* v evidenci rakouského statistického úřadu jsou uvedeny pouze těžké nehody 

Tabulka 2.2 Srovnání počtu přejezdů a nehod v sousedních zemích 

 

3 Topologie systému 

Obrázek 3.1 znázorňuje topologii systému. Systém se skládá z 2 hlavních částí – Stanice 

a Hlavní server. Předpokládá se, že všechny stanice (tj. monitorované železniční přejezdy) budou 

poskytovat data hlavnímu serveru – přes Internet nebo ruční sběr dat. 
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Obrázek 3.1 Topologie systému 

3.1 Stanice 

Stanicí je považováno celé zařízení, které je na jednom železničním přejezdu a obsahuje 

jednu a více kamer a lokální server. 

Kamery slouží k záznamu přestupků vozidel, detekci překážky na přejezdu, přehledovým 

snímkům a případně i rozpoznání aktivace výstražného zařízení železničního přejezdu. Kamery se 

rozdělují na přestupkové a přehledové (více viz kap. 4.2). 

Lokální server (mikropočítač – kapitoly 0 a 5.2) ovládá kamery, snímá jejich obraz a 

rozhoduje, jestli se záznam ukládá či nikoli. Je připojen do Internetu pomocí dostupného 

připojení (kap. 5.2.3) - ADSL, WiFi, lokální poskytovatel, GPRS modem, pomocí kterého 

komunikuje s Hlavním serverem (kapitoly 3.2 a 5.5) a předává mu statistická data a data 

videozáznamů. Pokud žádné internetové připojení nebude dostupné v dané lokalitě přejezdu, 

bude možný ruční sběr dat a následné ruční nahrání dat na server. 

3.2 Hlavní server 

Je centrální počítač umístěný v Internetu, který komunikuje se všemi stanicemi a do své 

databáze ukládá data ze stanic. Přes webovou aplikaci poskytuje výstupy pro uživatele (např. 

generování statistik – tabulek a grafů) a je schopen komunikovat s jinými aplikacemi (např. skrze 

webové služby či FTP protokol) a poskytovat tím data i statistiky dalším systémům. 

Funkce rozpoznání RZ je implementována jako modul na serveru z toho důvodu, aby 

výpočetní nároky na hardwarové vybavení stanice byly co nejmenší (cena, spotřeba) a též kvůli 

tomu, že mnoho systémů pro čtení RZ se kupuje licenčně na stroj / CPU, což by se v případě čtení 

na stanici prodražilo. Zpožděné rozpoznání v tomto případě nijak nevadí. 
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4 Obecné požadavky 

Kapitola popisuje požadavky kladené na jednotlivé komponenty systémů, jejich parametry a 

možnosti. 

4.1 Funkce kamerového systému 

4.1.1 Přehled 
Systém bude mít tyto funkce: 

 detekce aktivace zabezpečovacího zařízení 

 detekce překážky na železničním přejezdu 

Systém bude zaznamenávat tyto informace: 

 časy a délky trvání aktivace zabezpečovacího zařízení 

 video dopravního přestupku s možností rozpoznání RZ 

 přehledový snímek celého přejezdu 

4.1.2 Podmínky záznamu přestupku 
Dopravní přestupek by měl být zaznamenáván pouze v době, kdy je aktivní zabezpečovací 

zařízení přejezdu (bliká červené světlo). Tato informace musí být systému poskytnuta a lze to 

provést následujícími způsoby: 

 poskytnutí binárního signálu provozovatelem dráhy 

 kamerou sledovat červené světlo na zabezpečovacím zařízení a pomocí rozpoznání 

obrazu vyhodnotit, jestli bliká 

 ruční řízení 

První varianta je nejspolehlivější, vyžaduje ale podporu ze strany provozovatele dráhy a 

instalaci na místě. Druhá varianta je realizovatelná pomocí softwarových nástrojů pro strojové 

vnímání a rozpoznání obrazu. Třetí varianta je z hlediska systémových nároků stejná jako první 

varianta – vyžaduje pouze binární vstup do logiky systému. 

4.2 Kamery 

Může být použita jakákoli digitální IP kamera nebo analogová kamera s video serverem. 

V dnešní době se téměř výhradně používají digitální kamery, které mají možnost jednoduché 

konfigurace přes webové rozhraní s živým náhledem – zoom, ostření, závěrka apod. 

Nejčastěji používaným standardem video formátu je dnes formát MJPEG (po sobě jdoucí 

statické JPEG obrázky) nebo H.264 (v dnešní době nejlepší kompresní poměr). 
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4.2.1 Parametry 
V systému se rozlišuje mezi 2 typy kamer – přestupková a přehledová. Kamery by měly být 

pro venkovní použití a měly by tedy mít vysoký stupeň krytí (alespoň IP65), vysoký rozsah 

pracovních teplot (-30 až 50°C) a možnost funkce i v noci (např. za pomoci infračerveného 

přísvitu).  

V případě přestupkové kamery je požadavek na čtení registračních značek a IČ přísvit je 

nutný ve dne i noci, čímž se zaručí dobrá čitelnost RZ ve snímku, neboť bílé části RZ jsou reflexní. 

Tím je pak zaručeno jednoduché strojové rozpoznání RZ (nalezení ve snímku a rozpoznání 

znaků).  

Přehledová kamera je pak barevná s dobrými světelnými parametry a díky tomu umožňuje 

snímání i v noci bez nutnosti přídavného přísvitu a zpravidla bývá umístěna tak, aby zabírala celý 

prostor zájmu ze shora a měla by tedy být umístěna ve vyšší výšce než kamera pro záznam 

přestupku. Přehledová kamera se též využije na rozpoznání překážky na železničním přejezdu. 

4.2.2 Umístění 
Kamery je nutné umístit dle konkrétní situace u železničního přejezdu. Je možné je 

namontovat na sloup veřejného osvětlení, zeď budovy či na vlastní sloup. 

Obrázek 4.1 znázorňuje obecné umístění kamery pro záznam přestupku a přehledové 

kamery na jednou sloupu. 

 

Obrázek 4.1 Obecné umístění kamer 

Kamera pro záznam přestupku s případným následným automatickým čtením RZ má 

zpravidla černobílý záznam a je doplněna IČ přísvitem a měla by být umístěna v takové výšce nad 
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zemí, aby odrazovala od možného poškození, a může být umístěna do přídavného ochranného 

plechového krytu. Měla by ale být maximálně v takové výšce a takové vzdálenosti od dráhy 

vozidla, aby prostorový úhel náklonu vůči registrační značce byl co nejmenší, aby znaky na RZ 

nebyly zkoseny – viz Obrázek 4.2 (zdroj: [8]) 

 

Obrázek 4.2 Umístění kamery pro čtení RZ 

4.3 Lokální server 

Bude umístěn v rozvaděči s dostatečnou ochranou proti vandalismu. Je možné ho umístit 

na sloup kamer do dostatečné výšky, aby bylo ztíženo jeho možné poškození, a nebo jako zděný 

rozvaděč v zemi. Je nutné vyřešit způsob napájení a připojení k Internetu – kapitoly 5.4 a 5.2.3. 

 

5 Systémové řešení 

Každá následující kapitola rozebírá problematiku a implementaci jednotlivých částí systému. 

5.1 Zpracování obrazu na železničním přejezdu 

5.1.1 Detekce překážky na přejezdu 
Pokud bude přehledová kamera (viz kap. 5.3.2) umístěna v dostatečné výšce tak, aby 

shora zabírala prostor uvnitř železničního přejezdu, je možné použít detekci překážky na 

přejezdu. Obrázek 5.1 znázorňuje tuto situaci. Nejvhodnější umístění kamery by bylo ihned nad 

přejezdem, aby byl přejezd zabírán z kolmé horní úrovně (kdy kamera zabírá pouze oblast 

zájmu), což ale není možné. Cílem tedy je se co nejvíce dostat k této úrovni.  
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Obrázek 5.1 Detekce překážky na přejezdu s označením oblasti zájmu 

Jednalo by se o zpracování obrazu, kdy se z referenčního snímku odečítá současný a takto 

se vyhodnocuje pouze oblast zájmu (ta bude v systému zadána pomocí souřadnic v obraze při 

instalaci systému) – v tomto případě vnitřek přejezdu. V algoritmu musí být zahrnuta 

kompenzace změny světelných podmínek ve snímku a možná zhoršená viditelnost – je tedy 

nutné implementovat časové zapomínání a hledání základních objektů v oblasti zájmu.  

Detekce bude probíhat pouze v době, kdy není aktivní PZZ. V opačném případě by došlo 

k vyvolání falešné detekce projíždějícím vlakem. 

Výstupem detekce může být digitální výstup, který se poskytne provozovali dráhy a nebo 

se napojí na jiný varovný systém. 

5.1.2 Detekce aktivace zabezpečovacího zařízení kamerou 
V případech, kdy není možné dostat od provozovatele dráhy signál o aktivaci výstražného 

systému přejezdu, lze použít kameru pro sledování světel výstražného systému a detekci, jestli 

blikají a výstražný systém je tedy aktivní.  

I toto je úloha pro strojové vnímání obrazu, kdy se při instalaci systému nastaví oblast 

zájmu ve snímku kamery, kterou jsou červená výstražná světla PZZ. Poté budou tyto segmenty 

vyhodnocovány např. 2x za vteřinu a z histogramu červené barvy se bude zjišťovat, jestli dochází 

k periodickým změnám. 

Obrázek 5.2a zobrazuje případ, kdy je na jednom sloupu umístěna přestupková kamera i 

kamera pro detekci aktivace. Problém ale nastane, pokud zabezpečovací zařízení zakryje nějaký 

objekt na vozovce, např. vysoké vozidlo, které vjelo do výhledu kamery. Pak detekce nebude 

fungovat.  
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a) 1 sloup     b) 2 sloupy 

Obrázek 5.2 Detekce aktivace PZZ pomocí kamery 

Řešením je umístit detekční kameru do dostatečné výšky a použít variantu b), kdy je 

detekční kamera umístěna na straně monitorovaného PZZ a nemůže tedy dojít k zákrytu 

vozidlem na silnici. 

5.1.3 Detekce dopravního přestupku 
Detekce přestupku bude zapnuta pouze v době, kdy je aktivní výstražné zařízení přejezdu 

(kap. 5.1.2) a bude probíhat na principu zjištění pohybu v obrazu. 

Ve snímku přestupkové kamery (kapitoly 4.2 a 5.3.1) bude při instalaci zvolena oblast 

zájmu (Obrázek 5.3), ve které se sleduje pohyb. Pokud je PZZ aktivní a nastane pohyb ve 

sledované oblasti, začne se záznam ukládat a skončí automaticky při deaktivaci PZZ a nebo po 

časové prodlevě. 

 

Obrázek 5.3 Záznam přestupku s označením oblasti spouště 
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Detekce pohybu často bývá funkce samotné kamery (Obrázek 5.4 obsahuje ukázku 

s vyznačenou oblastí zájmu detekce, zdroj: [8]), ale je též možné to realizovat v softwaru řídicího 

počítače. 

 

Obrázek 5.4 Ukázka nastavení detekce pohybu v kameře 

5.2 Mikropočítač 

Jako hlavní řídicí člen na stanici je použit mikropočítač s malým výpočetním výkonem a 

periferií pro průmyslové využití. Jedná se o tzv. vestavěný systém (Embedded System), na 

kterém běží operační systém Linux či jeho zmenšená varianta Embedded Linux. Mikropočítač je 

většinou jedna deska plošného spoje s konektory pro připojení digitálních a analogových vstupů, 

výstupů a rozšiřovacích modulů. 

5.2.1 Výběr platforem 
Obrázek 5.5 obsahuje 2 použitelné systémy, oba fungující na Linuxové distribuci Debian. 

        

a) Embedded ARM    b) Raspberry Pi 

Obrázek 5.5 Mikropočítače s operačním systémem Linux 

Varianta a) je deska od amerického firmy Technologic Systems ([11]), která je světově 

uznávaná na poli vestavěných systémů. Varianta b) je deska z dílny studentů Cambridge 
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University, kteří ji vydali jako projekt zdarma a založili pro ni celosvětovou komunitu ([12]). 

Deska se během 6 měsíců stala velice populární po celém světě a to nejen díky své ceně, ale i 

parametrům, možnostem rozšíření a komunitní podpoře. V dnešní době se dá zakoupit u 

běžných prodejců elektrotechnických součástek a komponent. 

5.2.2 Porovnání platforem 
Tabulka 5.1 porovnává základní parametry obou systémů. Oba systémy mají podobné 

parametry a oba jsou vhodné pro použití jako řídicí systém pro kamerový záznam na přejezdu. 

Ani jeden nemá RTC obvod pro zachování hodin při výpadku napájení, lze ale použít externí. 

Raspberry Pi má ale novější jádro procesoru s vyšší taktovací frekvencí a grafickou akcelerací a o 

mnoho vyšší RAM, navzdory tomu má o 0,5 W nižší spotřebu.  

parametr \ deska Embedded ARM Raspberry Pi (model B) 

napájení 5 V 5 V 

příkon 4 W 3,5 W 

CPU rodina ARM9 ARM11 + VideoCore IV 

frekvence CPU 500 Mhz 700 Mhz 

RAM 128 MB 512 MB 

komunikační 

rozhraní 

1x LAN, 2x USB,  

2x SD karta,  

10x sériová linka 

1x LAN, 2x USB,  

1x SD karta, 1x I2C, 1x 

SPI, 1x sériová linka 

I/O 115 vstupů a výstupů 10 vstupů a výstupů 

RTC volitelné volitelné 

Tabulka 5.1 Porovnání parametrů mikropočítačů 

Případné další periferie kvůli dalšímu rozšíření (další vstupy nebo výstupy, remanentní 

paměť a jiné komunikační obvody) se mohou připojit přes sériová komunikační rozhraní jako je 

sériová linka, SPI a I2C. 

Protože se předpokládá, že řídicí systém bude zpracovávat video záznam a je tedy nutná i 

nějaký výpočetní kapacita a zároveň jsou na něj kladeny požadavky co nejnižší spotřeby, je 

preferováno použít Raspberry Pi jako mikropočítač na stanici. 

5.2.3 Připojení k Internetu 
Stanice u železničního přejezdu by měla komunikovat s hlavním serverem. K tomu je 

potřeba internetové připojení mikropočítače na stanici, které může být zřízeno následujícími 

způsoby: 

 ADSL / kabelové připojení 

 lokální WiFi poskytovatel 

 mobilní operátor 



Příloha k Metodice užití kamerového systému na železničních přejezdech pro prevenci a represi 

Vzorový návrh technického řešení provedení systému záznamu na železničních přejezdech 
   

19 

 

ADSL / kabelové bývá většinou dostupné ve větších městech, menší města a okrsky 

z pravidla mívají lokální poskytovatele, kteří mají vybudovanou bezdrátovou WiFi síť, na kterou 

se může klient připojit. 

Poslední možností je připojení modemem pomocí datové služby mobilního operátora, 

který ve městech mívá sítě nových technologií (3G nebo nově i LTE) s vysokými datovými 

rychlostmi a mimo města pak standardní technologie (EDGE a GPRS). Obrázek 5.6 obsahuje 

příklad GPRS / EDGE / 3G / LTE modemu s routerem (Conel LR77 v2, [14]). 

 

Obrázek 5.6 Bezdrátový modem s routerem 

5.2.4 Synchronizace času na stanici 
Kamery i mikropočítač na stanici by si měly udržovat přesný čas. Kamery by měly časovou 

značku zaznamenávat do snímku a mikropočítač použije informaci o čase do záznamů přestupků. 

Jsou možné 2 způsoby jak na stanici udržovat přesný čas: 

 NTP přes Internet 

 GPS 

NTP je protokol pro synchronizaci času v datových sítích s proměnným zpožděním. 

Jakékoli zařízení připojené do Internetu má možnost využít časový server a s ním si 

sesynchronizovat svůj čas. Synchronizace by se provedla automaticky jednou denně. 

GPS je synchronizace pomocí satelitů. V rozvaděči mikropočítače by byl GPS přijímač 

s externí anténou (viz Obrázek 5.7, zdroj: [15]), která by byla umístěna na rozvaděči, a jednou 

denně by docházelo k automatické synchronizaci. Jelikož k získání polohy a tudíž i času je 

potřeba viditelnost alespoň 3 satelitů, tento způsob není možný použít na všech instalacích, a 

proto je preferován předchozí způsob, kde je pouze potřeba připojení k internetu. 

     

Obrázek 5.7 GPS modul s externí anténou 
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5.3 Kamery 

5.3.1 Přestupková kamera 
Přestupková kamera by měla být zvolena tak, aby byla schopna pořizovat snímky 

použitelné pro pozdější automatické rozpoznání registrační značky (Obrázek 5.8) a měla by tedy 

obsahovat vestavěný infračervený přísvit. 

 

Obrázek 5.8 Příklad snímku s registrační značkou 

Obrázek 5.9a (zdroj: [8]) obsahuje kameru FreewayCAM od maďarského výrobce ARH, 

který je světově uznávaný výrobce kamer pro dopravní a parkovací aplikace s důrazem na 

rozpoznání RZ a je též výrobcem systému pro strojové rozpoznání textu (RZ, pasy aj.). Jedná se o 

digitální kameru s rozhraním Ethernet a zabudovaným IČ přísvitem. Kamera se nastavuje přes 

webové rozhraní (Obrázek 5.9b), kde je k dispozici živý náhled a jednoduše a přesně se 

nakonfigurují parametry zoom, ostření, clona, závěrka a jiné. Kamera je dostupná ve 3 

variantách: 

 černobílá s rozlišením 752x480 (WVGA) 

 barevná s rozlišením 752x480 (WVGA) 

 barevná s rozlišením 1280x960 (1,3 MP) 
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a)        b) 

Obrázek 5.9 FreewayCAM – digitální kamera s IČ přísvitem 

Kamera může být provozována v manuálním nebo plně automatickém režimu. 

V manuálním režimu se nastavují profily pro den a noc a kamera následně mezi nimi automaticky 

přepíná pomocí interního světelného senzoru. V automatickém režimu se pak kamera 

přizpůsobuje prostředí sama. 

Tabulka 5.2 obsahuje vybrané parametry kamery. 

parametr \ model kamery WVGA varianta (bar. / ČB) 1,3 MP (barevná) 

napájení 24 – 28 V AC 

spotřeba 18 W (cca 55 W s výhřevem) 20 W (cca 57 W s výhřevem) 

krytí IP67 

operační teploty -44 až +55 °C 

rozlišení 752 x 480 bodů 1280 x 960 bodů 

formát záznamu JPEG, MJPEG, H.264 

max. snímkovací frekvence 60 snímku / sekundu 22,5 snímku / sekundu 

optika 5,2 – 58,8 mm 

elektronicky regulovatelný zoom, ostření, clona 

funkce detekce pohybu 

Tabulka 5.2 Vybrané parametry kamery FreewayCAM 

5.3.2 Přehledová kamera 
Přehledová kamera slouží k informaci o celkovém stavu přejezdu a měla by tedy být 

umístěna v dostatečné výšce (viz kap. 4.2.2), aby zachytila celé dění. Kamera se využije pro 

přehledové snímky a rozpoznání překážky na přejezdu. 
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ASIX Q1604-E (Obrázek 5.10, zdroj: [7]) je barevná digitální kamera v plechovém krytu pro 

venkovní použití s dobrou světelností objektivu a je vhodná i pro noční použití bez přídavného 

přísvitu. Konfigurace kamery opět probíhá přes její webové rozhraní. Kamera poskytuje několik 

video zdrojů v jiném formátu (MJPEG, H.264) a jiné kvalitě současně. Do kamery vede pouze 

jeden kabel – Ethernet, po kterém jdou jak data tak i napájení (technologie PoE), což usnadňuje 

a zlevňuje instalaci. 

 

Obrázek 5.10 ASIX Q1604-E – digitální kamera v plechovém krytu 

Vybrané parametry kamery jsou uvedeny v následující tabulce - Tabulka 5.3. 

parametr hodnota 

napájení 8 – 20 V DC 

spotřeba 6,9 W (25,5 W s výhřevem) 

krytí IP66 

operační teploty  -30 až +50 °C 

rozlišení 1280 x 960 bodů 

formát záznamu JPEG, MJPEG, H.264 

max. snímkovací frekvence 30 snímků / s 

audio interní / externí mikrofon 

optika 2,8 – 8 mm, F1,2 

světelnost 0,1 lux (barva), 0,02 lux (ČB) 

uložiště možnost ukládání na paměťovou kartu 

funkce detekce pohybu 

Tabulka 5.3 Vybrané parametry kamery AXIS Q1604-E 

 

5.3.3 Výpočet velikosti záznamu přestupku 
Dle kapitol 5.4.2 a 5.7.2 bude ukládání záznamu přestupku probíhat pouze krátkou dobu, 

následující orientačně popisuje velikost videosouboru přestupku. 

Parametry videa: 

 formát H.264 

 černobílý záznam, bez zvuku 
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 rozlišení 752x480 bodů 

 10 snímků / vteřinu 

 délka záznamu 15 vteřin 

Velikost záznamu (kalkulace dle [9]) je pak orientačně 1 magabajt v závislosti na obsahu videa. 

5.3.4 Výpočet velikosti přehledového snímku 
Přehledový snímek slouží pro informativní účely o stavu přejezdu a následující jsou orientační 

parametry. 

Parametry snímku: 

 formát JPEG 

 24 bitové barvy 

 rozlišení 1280x960 bodů 

Velikost je pak orientačně 200 kilobajtů v závislosti na obsahu snímku. 

 

5.4 Napájení stanice 

Kapitola popisuje možnosti napájení a návrh na snížení celkové spotřeby stanice se 

zhodnocením, jaké možnosti jsou pro vzorový příklad stanice realizovatelné. 

5.4.1 Varianty zdroje 
Napájení stanice je nutné vyřešit dle konkrétních možností u železničního přejezdu. 

V úvahu připadají varianty napájení uvedené v následující tabulce - Tabulka 5.4. 

zdroj napájení vlastnosti dostupnost 

budova nebo rozvaděč dráhy 230 V, 50 Hz 

chráněno jističem 10 A 

stále 

síť veřejného osvětlení 230 V, 50 Hz 

chráněno jističem 10 A 

nabíjení záložní baterie v době 

zapnutí veřejného osvětlení 

solární panely fotovoltaické solární články na 

horní části sloupu 

nabíjení záložní baterie během 

dne pokud je dostatečný osvit 

Tabulka 5.4 Varianty zdrojů napájení 

Napájení ze stálého zdroje je nejvhodnější řešení a je tedy preferováno. V některých 

situacích nebude ale dostupné. V případě použití sítě veřejného osvětlení nebo solárních panelů 

je nutné doplnit systém o akumulátor dostatečné kapacity tak, aby byl tento záložní zdroj 

schopen poskytnout napájení pro dobu, kdy není hlavní zdroj k dispozici. 

Následující podkapitola rozebírá spotřebu vzorového případu instalace systému. 
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5.4.2 Výpočet vzorové spotřeby 
Z důvodu možných omezených možností napájení systému byl zaveden harmonogram, kdy 

budou jednotlivá zařízení v provozu, aby byla snížena celková spotřeba systému a tím zajištěna 

jeho provozuschopnost a snížen dopad na životní prostředí. 

Tabulka 5.5 obsahuje vzorovou konfiguraci za použití 1 přehledové kamery a 2 

přestupkových kamer s infračerveným přísvitem pro čtení registračních značek. S případným 

dodatečným topením v kamerách a rozvaděči a modemu pro připojení do Internetu nebylo 

uvažováno. V příkladu se počítá s tím, že vlak bude projíždět přes železniční přejezd 2x za hodinu 

a že PZZ bude vždy aktivní po dobu 5 minut. 

komponenta systému \ spotřeba příkon 

[W] 

perioda provozu počet hodin / 

den 

spotřeba 

/ den 

přehledová kamera  

AXIS Q1604-E 

13 2 minuty každých 15 

minut 

3,2 41,6 Wh 

přestupkové SPZ kamery 

2x ARH FreeCAM 

36 

(=2*18) 

5 minut každých 30 

minut (/kameru) 

8 (=2*4) 144 Wh 

mikropočítač 

Raspberry Pi 

3,5 stálý provoz  24 96 Wh 

     

CELKEM 52,5   281,6 Wh 

Tabulka 5.5 Vzorový harmonogram a výpočet spotřeb 

Od přehledové kamery se očekává, že se každých 15 minut zapne na 2 minuty a provede 

snímek, není tedy uvažováno, že by se kamera používala pro detekci překážky. Tento 

dvouminutový interval bude sloužit k tomu, aby kamera naběhla, došlo k automatickému 

přizpůsobení kamery současným světelným podmínkám a následně k zachycení fotky. 

Přehledová kamera je tedy v provozu 8 minut v každé hodině. 

Přestupkové kamery jsou v provozu pouze tehdy, kdy je PZZ aktivní, a proto je každá 

v provozu 10 minut v každé hodině. U mikropočítače se předpokládá, že je zapnutý stále. 

Celková denní spotřeba vzorové konfigurace je 282 Wh za 24 hodin provozu. 

5.4.3 Výkon solárních panelů 
V případě solárních panelů hraje velkou roli na jejich výkon roční období a znečištění jejich 

povrchu (prach, bláto, sníh). Solární panel má výrobcem stanoven špičkový výkon, tzv. Watt-

peak (Wp) parametr, který je přímo úměrný ploše panelu. Orientačně se pro Českou republiku 

dají použít tyto hodnoty: 

 zimní období: 1Wp ~ 0,8 Wh / den 
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Může se ale stát, že panel nebude až týden dodávat žádnou energii, např. 

z důvodu sněžení. 

 letní období: 1Wp ~ 3,5 Wh / den 

Zimní období je tedy kritické: 

Rezerva záložního napájení – celková denní spotřeba = 1,3 * 282 = 367 Wh 

Výkon solárního panelu = 367 / 0,8 = 459 Wp 

Takový výkon je schopna poskytnout kombinace 2 panelů s výkonem 245 Wp / panel – 

např. Kyocera 245Wp/24V Poly (Obrázek 5.11 - zdroj: [10]). Rozměry jednoho panelu jsou 1,6m x 

0,99m. 

Protože jsou potřeba panely dva, rozměr celkové plochy je cca 3m x 2m, což je hodně na 

to, aby se panely umístily na horní část sloupu. 

Je nutné ale zmínit ještě jednou to, že může v zimním období nastat okolnost, že kvůli 

počasí nebude panel dodávat energii např. 7 dní! 

 

Obrázek 5.11 Solární panel Kyocera 245Wp/24V Poly 

5.4.4 Napájení ze sítě veřejného osvětlení 
V létě je veřejné osvětlení v provozu cca 6 hodin denně. Je tedy nutné, aby se během této 

doby záložní akumulátor nabil a následně po dobu 18 hodin (=24 - 6) poskytoval napájení 

systému. K nabíjení se využije inteligentní regulátor, který umí během nabíjení akumulátoru 

zároveň napájen systém a při odpojení hlavního napájecího napětí se přepne do režimu, kdy 

akumulátor napájí systém. 

Potřebný výkon (včetně rezervy) = 1,3 * (18/24) * 282 = 275 Wh 

V případě použití 12V olověného akumulátoru je jeho minimální kapacita 23 Ah a lze 

například použít akumulátor Yuasa NPC38-12I (12V/38AH) – viz Obrázek 5.12 (zdroj: [10]). 
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Obrázek 5.12 Olověný akumulátor Yuasa 12V/36Ah 

5.4.5 Zhodnocení napájení 
Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že solární napájení je problematické jak z hlediska 

spolehlivosti v zimním období, tak i kvůli výsledné velikosti potřebných fotovoltaických panelů. 

Napájení ze sítě veřejného osvětlení je použitelné, ale je nutné získat povolení od 

provozovatele místního veřejného osvětlení a následně provést instalaci. 

Jako nejlepší způsob vychází napojení na stálý zdroj napájení – buď drážní nebo nějaký jiný 

dostupný. Tento zdroj je možné ještě pojistit bateriovým záložním zdrojem, tzv. UPS, aby byl 

provoz systému zajištěn i v případě výpadku tohoto zdroje. 

 

5.5 Hlavní server 

Jedná se o běžný webový Linux server (tzv. LAMP), který obsahuje služby pro generování 

webových stránek, databázový systém a skriptovací moduly. Běžně se jedná o tyto serverové 

aplikace: 

 Apache HTTP Server – webový server 

 MySQL – databázový server 

 PHP – skriptovací jazyk pro generování dynamických webových stránek 

Server bude připojen do Internetu, aby s ním mohly jednotlivé stanice komunikovat a 

předávat mu data. Na serveru bude nainstalovat SSL certifikát od autorizované certifikační 

autority, aby byla data při přenosu zabezpečena a nemohlo dojít k přečtení někým jiným či 

násilné manipulaci s nimi. 

5.6 Komunikace mezi stanicí a serverem 

Jak již bylo nastíněno v předchozích kapitolách, je preferováno, aby všechny stanice byly 

připojeny do internetu, aby mohly automaticky nahrávat data na server. 

Obrázek 5.13 popisuje komunikaci mezi stanicí a serverem, která bude probíhat přes 

standardní webovou službu - HTTPS (šifrovaný HTTP protokol). 
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Obrázek 5.13 Schéma komunikace stanice-server 

Na straně serveru bude Apache Web Server (viz kap. 5.5), který čeká na připojení stanice. 

Jakmile se stanice připojí, autorizuje se a následně pošle data – fotky, videa a další informace. 

Server pak odpoví potvrzení přijetí dat a též může zařízení poslat povel, novou konfiguraci 

aplikace či nový firmware pro mikropočítač. 

5.7 Řídicí aplikace stanice 

Řídicí aplikace v mikropočítači bude provádět tyto úlohy: 

 řídit napájení komponent 

 detekovat aktivaci PZZ 

 detekovat a zaznamenávat přestupky vjezdu na přejezd při aktivaci PZZ 

 detekovat překážku na přejezdu 

 periodicky zaznamenávat přehledové snímky 

 ukládat časy přestupků a aktivací PZZ 

 periodicky komunikovat se serverem – nahrát data a stáhnout povely/firmware 

5.7.1 Řízení napájení komponent 
Jelikož na některých přejezdech mohou být omezené možnosti napájení (kap. 5.4), systém 

bude umět vypnout ty komponenty, které nejsou zrovna potřebné. Tabulka 5.6 obsahuje shrnutí 

vypínání a zapínání komponent pro snížení spotřeby systému.  

komponenta \ stav PZZ PZZ nečinné PZZ aktivní 

mikropočítač stále zapnutý 

přehledová kamera detekce překážky = stále zapnutá  

jinak zapnutá jen pro zachycení 

přehledového snímku 

možné vypnutí s občasným 

zapnutím pro přehledový 

snímek 

přestupková kamera(y) vypnutá zapnutá 

Tabulka 5.6 Shrnutí možností aktivace komponent 

Pokud je funkce detekce překážky v provozu, musí být přehledová kamera zapnutá stále 

v době nečinnosti PZZ (kap. 5.1.1). Pokud detekce překážky není zapnuta a nebo je PZZ 
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aktivováno, může být přehledová kamera vypnutá a zapne se jen pro záznam přehledové fotky 

(viz časový harmonogram v kap. 5.4.2).  

5.7.2 Záznam dopravního přestupku 
Dopravní přestupek bude zaznamenán dle postupu popsaného v kapitolách 5.1.2 a 5.1.3. 

Systém bude čekat na aktivaci PZZ, což se dozví buď binárním signálem, kamerou sledující 

výstražné světlo PZZ a nebo ručně. Následně bude přestupková kamera sledovat oblast zájmu 

přejezdu a čekat na pohyb v ní. Pokud nenastane žádný pohyb a PZZ se deaktivuje, proces 

skončí. Pokud během aktivního PZZ nastane pohyb v oblasti zájmu, začne se video ukládat po 

dobu 15s. Tento záznam se následně nahraje na server spolu s časovými informacemi. 

 

Obrázek 5.14 UML diagram aktivity záznamu přestupku 

 

5.7.3 Shrnutí sbíraných informací a dat 
Systém bude poskytovat záznam a ukládání následujících informací a multimediálního 

obsahu: 

 přehledové fotky železničního přejezdu 

 časy a doby trvání aktivací PZZ 

 časy a videa (resp. fotky) dopravních přestupků během činnosti PZZ 

pozn.: rozpoznání RZ bude možné uskutečnit na hlavním serveru 
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6 Závěr 

Ve studii byly shrnuty základní požadavky na kamerový systém pro záznam na železničních 

přejezdech a byla navržena koncepce řešení systému na straně železničního přejezdu včetně 

návrhu komunikace se serverovou částí. Díky modulární koncepci aplikace lze na každé stanici 

sbírat pouze ta data, která jsou relevantní. 

Stanice (tj. systém u železničního přejezdu), která se skládá z kamer umístěných na 

sloupech či zdech a mikropočítače umístěného v rozvaděči, musí mít zajištěné napájení (kap. 

5.4). Ukázalo se, že použití fotovoltaických panelů pro vzorový příklad stanice (kap. 5.4.5) je 

nespolehlivé kvůli možným výpadkům za špatných světelných podmínek v zimě a složité kvůli 

energetické náročnosti systému a následné ploše potřebných fotovoltaických panelů. Protože 

spotřeba kamer a jejich případných přísvitů není zanedbatelná, je systém navržen tak, aby bylo 

možné jednotlivou kameru vypnout v době, kdy není potřeba její provoz (kap. 5.4.2 a 5.7.1). 

Systém umožňuje záznam přehledových fotek železničního přejezdu, ze kterých je možné 

detekovat překážku na přejezdu, přestupkových videozáznamů s následným rozpoznáním 

registrační značky na hlavním serveru a statistických informací o délce trvání a počtu, kdy bylo 

přejezdové zabezpečovací zařízení aktivní. 

Na stanici se k mnoha funkcím využívá strojové vnímání a rozpoznání obrazu jak 

v kamerách tak i mikropočítači. Obraz se zpracovává například ke zjištění překážky v prostoru 

přejezdu, detekce aktivace PZZ a detekce pohybu při záznamu dopravního přestupku. 

Cílem je, aby byly všechny stanice připojeny do Internetu (kap. 5.2.3) a na server 

automaticky nahrávaly nasbíraná data. V závislosti na typu dostupného připojení a napájení na 

stanici lze stanici mít permanentně připojenou k Internetu a nebo ji provozovat v režimu, kdy se 

připojí pouze na dobu nezbytně nutnou k nahrání dat na server. 
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