
Nejlepší bezpečnost a hotelový servis na horách.
Penzion Jurášek zvolil spolehlivý dohledový systém s možností  
postupného rozšiřování. 

Případová studie

Organizace:
Penzion Jurášek

Poloha:
Česká republika

Odvětví:
Cestovní ruch

Využití:
Zabezpečení areálu

Partner Axis:
AutoCont, a.s.

Mise
Majitel rekonstruovaného luxusního čtyřhvězdičkového 
penzionu chtěl zvýšit komfort zákazníků a zároveň  
zajistit bezpečnost zákazníků, pracovníků penzionu i 
majetku. Má v plánu rozšiřování areálu i poskytovaných 
služeb, a také chce dál posilovat spokojenost zákazníků. 
Hledal spolehlivé dohledové řešení nenáročné na  
provoz, a které bude zároveň dostatečně flexibilní, aby 
umožnilo jak kvantitativní tak i kvalitativní rozvoj.

Řešení
Společnost AutoCont nabídla řešení, včetně kompletní 
síťové infrastruktury, které je jednoznačně orientované 
na kvalitu a jejímž základem jsou produkty Axis. V  
objektu je instalováno 24 kamer ovládaných softwarem 
pro správu videa AXIS Camera Station, které snímají jak 
interiéry penzionu, tak vnější prostranství včetně  
přilehlého parkoviště. Recepční má dva displeje, přičemž 
na jednom vidí přehled všech kamer a může rychle  
reagovat na vznikající situace. 

 
Díky vchodové kameře může spolehlivě identifikovat 
osoby, které vstupují do objektu. Kamerový systém je 
klíčovým zdrojem informací i pro ostrahu. Majitel  
penzionu má přístup ke kamerám i ze svého mobilního 
telefonu. Má tedy možnost kdykoli se podívat, co se v 
penzionu děje a okamžitě reagovat na hlášené události, 
například vniknutí do objektu.

Výsledek
Kamerový systém zvyšuje pocit bezpečí zákazníků penzi-
onu, jenž se nachází vysoko v horách, v atraktivním  
prostředí chráněné krajinné oblasti. Kamery Axisu posky-
tují kvalitní obraz i v náročných optických podmínkách 
beskydských hor a odolávají tamním, ve středoevropském 
kontextu extrémním klimatickým podmínkám. Spolehli-
vost značky Axis a zkušenosti dodavatele, společnosti 
AutoCont, dávají záruku nízkých celkových nákladů na 
vlastnictví (TCO). Systém je připraven pro plánované  
rozšíření penzionu a také pro možné rozšíření funkciona-
lity, například o analytické funkce.
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“  Kvalitu kamery poznáte v horských podmínkách podle toho, že obraz 
bude kvalitní i za deště nebo při sněžení.”

  Michal Laštovica, obchodní zástupce AutoCont CZ a.s.

www.axis.com

Spolehlivost a nízké náklady na vlastnictví
Kamerový systém je pro penzion naprostou nutností, ale 
většina penzionů se omezuje na improvizované řešení  
v podobě amatérské instalace několika nejlevnějších  
dostupných kamer a jejich připojení k počítači v recepci. 
Majitel Penzionu Jurášek však hledal skutečné řešení, 
tedy takové, které garantuje funkčnost a minimalizuje 
provozní náklady. Náklady na servisní zásahy a na  
případné dodatečné úpravy systému totiž mohou, také 
vzhledem k odlehlosti areálu, rychle přesáhnout náklady 
pořizovací.

Stejně důležitá je i kvalita samotných kamer, především 
v exteriéru. Jak říká Michal Laštovica, obchodní  
zástupce AutoCont CZ a.s.: „Kvalitu kamery poznáte v  
horských podmínkách podle toho, že obraz bude kvalitní 
i za deště nebo při sněžení.“ 

S vedením penzionu proto rychle zavrhli pokušení  
použít levné čínské kamery. „Může nastat situace, kdy 
nekvalitní záznam je nepoužitelný – a v tom případě by 
celá investice do kamerového systému přišla vniveč.“

Design, který neruší
Vedle spolehlivosti a kvality obrazu klade majitel  
penzionu důraz i na design. Je to vidět na celém Penzi-
onu Jurášek, a kamery nesmějí celkový dojem zákazníků 
rušit. Ve vnitřních prostorách proto dodavatel použil 
malé kamery, které dobře zapadnou do interiéru.  
V případě pohledově exponovaných venkovních kamer 
byl použit nástřik k dosažení souladu s kamenným  
obložením.

V Penzionu Jurášek jsou použity celkem čtyři modely 
kamer Axis, některé ve více modifikacích. V interiérech 
jsou to kamery AXIS M3045, které hlídají kuchyň,  
recepci, chodby a další veřejná místa. Jedna z nich,  
která zabírá temnou zasedací místnost s barem, používá 
technologii Lightfinder zajišťující barevný obraz v téměř 
úplné tmě. Venkovní prostory kontrolují kamery  
AXIS M1125 (zadní a boční prostranství venku, a také 
vjezd do areálu a parkoviště),  AXIS P3215 (snímá scénu 
před vchodem) a  AXIS P5415 (přehledová kamera, která 
zabírá úhel 280 stupňů a hlídá parkoviště). Pro správu 
videa používá obsluha VMS software AXIS Camera  
Station.

Možné rozšíření
Záměrem majitele je další rozvoj penzionu: v plánu  
je stavba nové budovy s apartmány a její vybavení  
kamerovým dohledem. Nabízejí se také možnosti  
využití pokročilých funkcí systému Axis, například k  
řešení vjezdu do areálu. Kamerový systém doplněný o 
semafory by mohl automaticky zabránit tomu, aby se na 
jednosměrné cestě, která je navíc v prudkém kopci,  
potkávala auta. Systém na rozpoznávání SPZ napojený 
na informační systém penzionu by zase mohl automa-
ticky ovládat závoru pro vjezd do areálu. Takové úvahy 
jsou možné díky kvalitnímu základu, který je postaven 
na produktech Axis.


