
Kamery Axis pomohly vytvořit transparentnější 
radnici.
Prostějov našel řešení pro streamy z jednání zastupitelstva. 

Případová studie
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Mediawork s.r.o. 

Mise
Městské zastupitelstvo v Prostějově se rozhodlo  
vyslyšet požadavek občanů na větší transparentnost a 
vysílání a vypsalo výběrové řízení na projekt živého  
streamování ze všech důležitých jednání zastupitelstva. 
Instalace sebou nesla celou řadu výzev jako umístění 
kamer v památkově chráněném interiéru budovy.

Řešení
Společnost Mediawork, která provozuje videopřenosy ze 
schůzí zastupitelstev od roku 2008, kdy ještě pracovala 
s analogovou technologií, využila pro potřeby prostě-
jovského zastupitelstva svůj systém PUBLICSTREAM® , 
který využívá moderní kopulové IP kamery Axis a výho-
dy jejich plně otevřeného API. Takový postup umožnil 
vytvořit unikátní řešení, které kombinuje skvělý obraz  
s inteligentními funkcemi IP kamer.

Výsledek
Společnost Mediawork instalovala pro živé vysílání na 
internet dvě kopulové kamery AXIS P5534. Řešení 
umožnilo bezpečně pokrýt celou požadovanou plochu s 
možností natáčet hlasující zastupitele, řečníky i proti-
lehlé posazené nejvyšší vedení města, a to bez estetic-
kého narušení historického sálu. Tomu značně pomohlo 
řešení kamer, které jsou napájeny přímo přes síťový UTP 
kabel a nevyžadují tak, aby z kamery vedl další kabel ke 
zdroji. Unikátní řešení pro živé vysílání zastupitelstva 
kombinuje obraz s plně synchronizovaným zvukem, ale 
také se záznamy hlasování z obrazovek hlasovacích  
panelů.
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“  Řešení PUBLICSTREAM® nám nejen pomohlo zpřístupnit jednání 
zastupitelstva široké veřejnosti, ale zvýšilo transparentnost radnice pro 
občany pohodlnou cestou a pomohlo nám dostat se v tomto ohledu mezi 
technologickou špičku.”

  RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějov.

www.axis.com

Hi-tech řešení, které souzní s historií
Řešení zvolené pro prostějovské zastupitelstvo zahrnuje 
dvě nenápadné kopulové kamery AXIS P5534, které jsou 
napájeny přímo standardním datovým UTP kabelem  
vyvedeným přímo dovnitř nosiče kamery. Díky absenci 
samostatného kabelu, který by musel směřovat do  
nezávislého zdroje napájení, se ušetřilo místo a skryté 
kabely navíc v historickém jednacím sále radnice nijak 
nepohoršují ani městskou radu a zastupitele, ani  
návštěvníky z řad veřejnosti a dokonce proti ní nepro-
testují ani památkáři. Samotné kamery pak naopak  
mohou díky výborným světelným vlastnostem a široké-
mu akčnímu úhlu dát vyniknout nádherným secesním 
prostorám jednací místnosti.

Synergický efekt ve službách vizuální 
kvality i pohodlí
UTP kabel je nenápadně vyveden přímo do datového 
switche, který spojuje obě kamery s řídícím počítačem. 
Z něho jsou pomocí speciálně vyvinutému softwaru  
PUBLICSTREAM® - Ikam kamery automaticky naváděny, 
zoomovány a přisvěcovány, ovládat kamery je ale samo-
zřejmě možné také ručně. Software také spolupracuje  
s další k účelu streamování zastupitelstev vyvinutou 
aplikací, která nese označení PUBLICSTREAM® -  
Režisér. Ta se umí napojit na jednotlivá hlasovací zaříze-
ní a získat tak důležité informace pro rozhodnutí jak 
bude dále videopřenos probíhat, stejně jako to dělá  
lidský režisér ve střižně. Díky tomu režisér přesně určí 
řečníka (na monitoru se se zobrazuje jeho jméno), nebo 
sleduje také například průběžné výsledky hlasování.  
Režisér totiž rozpozná chvilku, kdy lidé sledují výsledky 
hlasování a přepne video na hlasovací plochu / projekci. 

Software opět zvládá řídit celý proces zcela automaticky 
bez lidského přičinění. Jediné co se neděje přímo  
v rámci řešení PUBLICSTREAM® ale je přijímáno z  
externího zdroje je samotný zvuk v sále. Ten je přebírán 
ze zvukového mixu a streamován z jednotlivých 
konferenčních zařízení, které jsou standardně vybaveny 
mikrofony. Vzhledem k tomu, že je ale zvuk streamován 
synchronně s obrazem, pro diváka se vytváří efekt, jako 
kdyby byl jednání osobně přítomen.

Streamování v reálném čase, bezpečnosti i 
možnost podívat se ze záznamu
O samotné streamování se stará střihová a vysílací  
aplikace vMix, který společnost Mediawork ovládla  
pomocí vlastního API. V té se setkávají jednotlivé  
streamy ze všech kamer i z hlasovacího zařízení a jsou 
zde automaticky střihány a pouštěny ven. Záznamy z 
jednání ale nejsou pouze vysílány, ale také ukládány a 
archivovány na veřejně přístupném úložišti města, kde 
dále mohou sloužit novinářům i občanům. Všechny  
nahrané záznamy jsou plně indexované, takže umožnují 
snadno vyhledávat jednotlivé klíčové pasáže a poskytu-
jí tak občanům nepřekonatelný komfort se kterým se 
jinde běžně používané neindexované audiozáznamy a 
tradiční zápisy z jednání nemohou vůbec srovnávat.  
Samotnou kapitolu pak představují algoritmy pro  
dostřihávání, které zajištují ochranu citlivých osobních 
údajů, jenž vyžaduje Úřad na ochranu osobních údajů.


