
10   TWIERDZA 4/2011    

Tak się ułożyło, że ostatnio przyszło nam wykonać parę instalacji w obiektach parko-
wych. Z pozoru zadanie proste: ławeczki, alejki, drzewka, spacerowicze, gromadki dzieci, 
zero dramatycznych wydarzeń. Ale tylko z pozoru. Im bardziej wgłębialiśmy się w temat, 
tym stawał się on bardziej skomplikowany i ciekawy. Po kilku dniach przemyśleń pojawi-
ły się problemy i trudności.

Mariusz Marciniak
Alphatec Communication

CCTV wśród 
rododendronów

Zacznijmy od parku w Polanicy-Zdroju. 
Działo się to w 2008 roku. Danymi 
wejściowymi do projektu CCTV była 

wykonywana i jeszcze nieukończona re-
witalizacja parku zdrojowego. Składa się 
on z czterech części: park Józefa, park 
różaneczników, park szachowy i muszla 
koncertowa z otoczeniem. Modernizacja 
obejmowała wykonanie nowego oświe-
tlenia, nowych alejek, nasadzenie nowych 
krzewów, budowę pawilonu w parku sza-
chowym, rzeźby terenowe, zorganizowanie 
placu zabaw dla dzieci, budowę fontann, 
nowej altany ze źródłem wody zdrojowej 

oraz modernizację muszli koncertowej i jej 
zaplecza. 

Coraz więcej problemów
Projektant założył, że ochroną przed wan-
dalizmem i przed kradzieżą budowli parko-
wych będzie monitoring wizyjny. Oznaczało 
to dużą swobodę, bo dodatkowych wyma-
gań nie określono, ale jednocześnie było 
to trudne zadanie, bo brakowało wytycz-
nych, na które można się byłoby powołać 
w razie ewentualnych sporów. Ogranicze-
nia pojawiły się już po kilku tygodniach: 
okazało się, że centrum dozoru powinno 

się znaleźć w niewielkim pomieszczeniu 
w siedzibie straży miejskiej poza terenem 
inwestycyjnym oraz główny projektant – ar-
chitekt parku – nie zgadzał się na dodatko-
we słupy do instalacji kamer i na instalację 
szafek teletechnicznych na słupach oświe-
tleniowych. Fakt – takie skrzynki szpecą 
park. Człowiek obcujący z zielenią, architek-
turą parkową każde urządzenie techniczne 
traktuje jak intruza. 

Kamery też nie są miłe dla oka, i to z kil-
ku powodów. Po pierwsze ich obecność 
w miejscu służącym odpoczynkowi nasuwa 
niemiłe myśli: ja tu odpoczywam, ziewam, 
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dłubię w nosie, a tam facet w czapce mnie 
obserwuje. Po drugie biel kamer (najbar-
dziej typowy kolor urządzenia) kontrastuje 
z kolorami parkowymi i rzuca się w oczy 
psując spokój. 

Następne problemy: rozłożyste drzewa 
z gałęziami opadającymi aż do ziemi zasła-
niają pole widzenia kamer, oświetlenie par-
kowe zainstalowane na stylizowanych słu-
pach, z takimiż kloszami wymusza staranną 

konstrukcję mocowania kamer. Trzeba było 
szczegółowo uzgadniać projekt z projek-
tantem zieleni, architektury parkowej i ko-
niecznie z projektantem oświetlenia. 

I problem zasadniczy: jak zasilić kamery 

Pawilon szachowy

Rejon „Światowida” w parku różaneczników

Próby fontann widziane z kamery obrotowej
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i jak przesłać sygnały z kamer do centrum 
dozoru w tak gęsto zadrzewionym tere-
nie. Transmisję radiową wykluczyliśmy 
więc, pozostała do dyspozycji transmisja 
kablowa. Linie napowietrzne to oczywi-
ście absurd architektoniczny, kanalizacja 
ze studniami też byłaby trudna do prze-
forsowania. Pozostały więc rurociągi bez 
studni lub kable ziemne. Zdecydowaliśmy 
się na rurociągi kablowe z zakopywanymi 
w newralgicznych miejscach zasobnikami 
PVC. Trasy rurociągów z rur HDPE 40 mm 
w większości zbieżne z trasami oświe-
tlenia parkowego. Zasilanie kamer miały 
zapewnić dedykowane kable prowadzone 
w tych samych wykopach. Z obliczeń wy-
nikało, że do kamer trzeba doprowadzić 
napięcie 230 V, bo w razie zasilania 24 V 
połowa energii pozostanie w kablach.

Wbrew pozorom, wykopy liniowe 
w parkach nie są łatwym przedsięwzię-
ciem. Co prawda nie było problemów 
z odtwarzaniem nawierzchni, bo wszyst-
kie nawierzchnie i trawniki miały być 
nowe, ale, jak to w parku, drzew i korzeni 
było co niemiara. A to przecież najwięk-
szy skarb każdego parku pilnowany przez 
inspektorów nadzoru i ekipę dendrolo-
gów. Każdy korzeń jest cenny i musi być 
ominięty lub odpowiednio zabezpieczony. 

Jaki typ kabli wybrać jako 
medium dla sygnałów wideo

Ze względu na odległości kable 
koncentryczne zostały wykluczone jako 
pierwsze. Pozostały w rozważaniach kable 
typu skrętka 5e żelowana lub kable świa-

tłowodowe. Duże odległości (w skrajnym 
przypadku około 2 km) oraz przyszłe 
ewentualne wykorzystanie sieci do in-
nych celów przeważyły o wykluczeniu 
kabli miedzianych i postawieniu na kable 
światłowodowe. Kable miedziane mo-
gły ewentualnie znaleźć zastosowanie 
na krótkich odgałęzieniach.

Pozostała jeszcze sprawa, jak połączyć 
teren parku z centrum dozoru. Jak zwykle 
były dwie możliwości. W przypadku Po-
lanicy-Zdroju z parku do centrum dozoru 
jest około 300 m, więc udało się dojść 
światłowodem za pomocą istniejącej ka-
nalizacji teletechnicznej Telekomunikacji 
Polskiej. TP SA zgodziła się i udostępniła 
miejsce w kanalizacji. 

Jak wspomniałem, projektant parku 
nie zgadzał się na skrzynki kablowe przy 
kamerach. Powstał więc problem, jak 
połączyć kable światłowodowe z kamera-
mi bez skrzynek na urządzenia aktywne. 
Długo szukaliśmy. Udało się znaleźć kon-
wertery polskiego producenta – Elektronik 
Art z Lublina. Firma ta jako jedyna produ-
kuje tak małe konwertery, że udało się je 
zmieścić w obudowie kamery stacjonarnej 
lub w… słupie oświetleniowym w przy-
padku kamer obrotowych. I to łącznie 
z zasilaczem 12 V.

Zasilanie awaryjne kamer. Ponieważ 
kable energetyczne miały się rozchodzić 
z dwóch miejsc, zasilanie awaryjne zapro-
jektowaliśmy w tych dwóch miejscach, 
tzn. w szafach kierowania oświetleniem 
parkowym.

Problemy kablowe i osprzętu liniowe-

go zostały więc rozwiązane. Teraz można 
było przystąpić do wyznaczenia newral-
gicznych obszarów i obiektów, które trze-
ba strzec. Tutaj została przyjęta zasada, 
iż niewielkie a cenne elementy parkowe 
i ważne pod względem bezpieczeństwa 
miejsca będą strzegły kamery stacjonar-
ne, a rozległe tereny będą obserwowały 
kamery obrotowe. Problemem były oczy-
wiście liczne drzewa, które na mapach 
wyglądały jak małe kółeczka, a w rzeczy-
wistości przybierały najdziwaczniejsze 
kształty i rozmiary. Mapa w przypadku 
projektu monitoringu parku jest mało 
przydatna. Dlatego wizje w terenie i fo-
tografie muszą być bardzo liczne. Bardzo 
ważna jest też pora roku, w której wyko-
nuje się projekt. Dla nas na szczęście było 
to lato, ale mogliśmy trafić gorzej i później 
mocno się dziwić, że kamera, którą zapro-
jektowaliśmy, nic nie widzi, bo drzewo, 
które składało się z kilku gałęzi, latem jest 
wielką zieloną kulą, przez którą słońce nie 
może się przebić.

Po dwóch-trzech miesiącach i kilku 
poprawkach inwestor zatwierdził projekt 
modernizacji parku, w tym projekt monito-
ringu.

Minął rok
Późną jesienią 2009 r. ogłoszono przetarg 
na realizację zadania. Obserwowaliśmy 
przetarg, nie będąc w niego bezpośred-
nio zaangażowani (monitoring to raptem 
2% finansów całego zadania). Zwycięzca 
zwrócił się do nas z propozycją wykona-
nia naszej części projektu. Formalnych 
przeciwwskazań nie było, więc jakoś się 
dogadaliśmy i zostaliśmy podwykonaw-
cą. Niewdzięczna to rola, ale cóż, tak 
to w naszej branży często bywa. 

Początek prac był piorunujący. Kilka-
dziesiąt hektarów parku generalny wyko-
nawca ogrodził w ciągu kilku dni wiosny 
2010 r. Przygotowaliśmy harmonogram 
swoich robót. Dostarczyliśmy go gene-
ralnemu. Gdyby inwestor nie ingerował 
w harmonogram prac, nie byłoby pro-
blemu. Ale zażyczył sobie, by monitoring 
działał co najmniej 3 miesiące przed za-
kończeniem całości projektu parkowego! 
Było to podyktowane potrzebą chronienia 
cennych instalacji parkowych oraz cen-
nych nasadzeń już na etapie budowy.

W trakcie realizacji oczywiście poja-
wiły się problemy z harmonogramami. 
Układ naszej sieci wymuszał instalację 
w kolejności linii kablowej: centrum do-
zoru – linia światłowodowa, park Józefa – 
park różaneczników – pawilon szachowy 
– park szachowy. A tymczasem generalny 
wykonawca ułożył (zapewne z ważnych 
przyczyn) inną kolejność: park szachowy, 



park Józefa, pawilon szachowy i na końcu 
park różaneczników. Tak więc środek na-
szej sieci (park różaneczników) miał być 
wykonywany na samym końcu! Jak w ta-
kim razie uruchomić system monitoringu 
w ostatnim w sieci parku szachowym, 
który miał być wykonany jako pierwszy? 
Trzeba było wyprzedzająco wykonać sieć 
w parku różaneczników, licząc na to, 
że następni wykonawcy nie zniszczą jej, 
wykonując prace ziemne. 

Późną jesienią 2010 r. udało się 
uruchomić system w parku szachowym 
i parku Józefa. Pracowało 7 kamer z 15 
zaprojektowanych. Dodatkowo, czego nie 
ujęto w projekcie i umowie, wykonaliśmy 
połączenie 2 Mb do baraku biura budowy 
i zimą ochrona placu budowy mogła ko-
rzystać z systemu monitoringu jako klient. 

Wiosną prace ruszyły na nowo: zmon-
towaliśmy i uruchomiliśmy cały system 
do końca marca i oddaliśmy go do eks-
ploatacji. Prace ziemne w parkach trwały, 
w parku różaneczników były zainstalowa-
ne jedynie te słupy oświetleniowe, na któ-
rych pracowały kamery. W nocy panowały 
egipskie ciemności. Wtedy zauważyliśmy 
nasz pierwszy błąd – brak promienników 
podczerwieni. Co prawda wyliczenia 
na etapie projektu pokazywały, że oświe-
tlenie parkowe powinno bez kłopotu 
wystarczyć do poprawnej pracy kamer, ale 
wtedy tego oświetlenia jeszcze nie było. 

Latem 2011 r. wszystko już w parku 
działało, ale przez kilka miesięcy nie byli-
śmy pewni, czy rano zastaniemy w parku 
wszystkie kamery. Nie były też chronione 
materiały budowlane i rośliny – oczywi-
ście poza ochroną solidnym ogrodzeniem 
i jednym pracownikiem ochrony.

Ach, jeszcze policja!
Po zakończeniu naszego zadania bur-
mistrz Polanicy-Zdroju zaproponował, 
by system monitoringu wizyjnego 
udostępnić policji. Wcześniej na etapie 
projektu nie pomyślano o tym z różnych 
powodów, również formalnych (pro-
jekt – jako dofinansowany ze środków 
unijnych – rządzi się podobno swoimi 
prawami). 

W lipcu 2011 r. udało się wykonać 
połączenie światłowodowe do komisa-
riatu policji (około 1 km) i zainstalować 
tam centrum dozoru. Ponieważ Straż 
Miejska nie dysponuje całodobową ob-
sadą, rozwiązanie to bardzo poprawiło 
efektywność systemu, który jest teraz 
wykorzystywany w czasie rzeczywistym 
przez całą dobę. Jeszcze przed odbio-
rem końcowym wszystkich prac w parku 
system był dostępny dla policjantów.

Sposób montażu kamer 
na latarniach parkowych
Na koniec zostawiłem temat, który 
według mnie jest najbardziej specy-
ficzny dla instalacji parkowych. Chodzi 
o sposób montażu kamer na latarniach 
parkowych. Bardzo chcieliśmy, by moco-
wanie kamer wyglądało jak najbardziej 
estetycznie i by kamery nie raziły swoim 
wyglądem. Projektant narzucił warunek, 
by kamery były w tym samym kolorze, 
co słupy oświetleniowe, na których się 
będą znajdować. Oczywiście producen-
ci obudów kamer nie dostarczają ich 
w dowolnym kolorze, co zmusiło nas 
do rozbierania kamer i obudów oraz 
proszkowego ich malowania. 

Największym problemem był sposób 
instalacji kamer na słupach. Przejrze-
liśmy całą ofertę uchwytów i nic go-
towego oraz godnego naszego parku 
nie znaleźliśmy. Musieliśmy więc za-
projektować coś oryginalnego. Udało 
dogadać się z producentem słupów, 
firmą Art.-Metal, by kilkanaście słupów 
przystosowano już u nich do instalacji 
kamer. Art.-Metal dospawał do słupów 
zaprojektowany przez nas element (rur-
ka o odpowiedniej średnicy i długości), 
zabezpieczył przed korozją i całość po-
malował. Na tym elemencie mogliśmy 
instalować kamery stacjonarne, korzy-
stając z przerabianych wysięgników 
Boscha. Dlaczego Bosch? Bo jako jedyny 
produkuje wysięgniki o przekroju okrą-
głym. 

A kamery obrotowe? Tu trzeba było 
zlecić robotę zaprzyjaźnionym ślusa-
rzom, którzy wyprodukowali kilka es-
tetycznych uchwytów. Jak to wszystko 
wyszło, widać na zdjęciach.

Kamera na kładkę widokową 
w parku różaneczników

Mocowanie kamery do latarni

Wizualizacja instalacji kamery stacjonarnej w par-
ku zdrojowym w Jeleniej Górze-Cieplicach

Park zdrojowy 
w Jeleniej Górze-Cieplicach
Mając już doświadczenie w instalacji kamer 
na słupach parkowych, śmiało podjęliśmy 
się instalacji kamer w kolejnym parku, tym 
razem w parku zdrojowym w Jeleniej Gó-
rze-Cieplicach. Ale czekała nas tutaj niespo-



Z praktyki instalatora
Ważne doświadczenie: przerabianie słu-
pów u producenta nie jest rozwiąza-
niem najlepszym. W trakcie instalacji 
słupów oświetleniowych okazało się, 
że w transporcie kilka uległo zniszcze-
niu i wymagały wymiany. O ile ponowna 
dostawa słupów typowych trwa 2-3 
tygodnie, o tyle dostawa słupów dedy-
kowanych to 4-6 tygodni. Gdyby więc 
uległ uszkodzeniu słup przerabiany, mo-
głoby to spowodować poważne opóź-
nienie robót i dodatkowe koszty. Zresztą 
w trakcie kilkunastoletniej eksploatacji 
parku może powstać potrzeba wymiany 
jakiegoś słupa – wandale nie próżnują. 
Wydaje się więc, że lepszym rozwiąza-
niem są jednak projektowane indywidu-
alnie obejmy do słupów typowych. 

Dosyć istotna sprawa – wysokość, 
na jakiej są zainstalowane kamery. 
Ograniczeniem jest wysokość słupa. Słu-
py parkowe mają przeważnie wysokość 
około 4,5 metra. Oznacza to, że kamera 
będzie wisiała na wysokości około 4 me-
trów. Nie za wysoko. Ale są też zalety: 
ponieważ kamery są zainstalowane nie-
co poniżej kloszy, źródła światła latarni 
nie oślepiają kamer. Gdyby kamery były 

Kamera obserwuje budowę parkingu na Wyspie Piaskowej w Kłodzku

Kłodzko: szafa z urządzeniami sieciowymi dostosowana stylistycznie do otoczenia

dzianka. Co prawda zaprojektowane słupy 
oświetleniowe były od tego samego 
producenta i wyglądały podobnie, ale 
ich konstrukcja była zgoła odmienna. 
Art.-Metal odmówił tym razem ich prze-
rabiania w poprzedni sposób i zapropo-
nował dorobienie obejm ekstra. Według 
ich propozycji wykonaliśmy obejmy, 
które pozwalają estetycznie instalować 
kamery na słupach oświetlenia parko-
wego. To zadanie trwa, park jest jeszcze 
w budowie. 

Wyspa Piaskowa 
w Kłodzku
I jeszcze jeden obiekt o charakterze 
parkowym – Wyspa Piaskowa w Kłodz-
ku. Tutaj z kolei słupy pochodzą od fir-
my Rosa. Ponieważ są metalowe, ale 
pokryte tworzywem, spawanie wysię-
gników nie było możliwe. Firma Rosa 
zaproponowała i wykonała kilka obejm 
z uchwytami. Zdjęcia pokazują, jak 
to wygląda.

Kłodzko, ul. Matejki



instalowane ponad lampami – w polu 
widzenia miałyby wszystkie okoliczne 
latarnie, co zmniejszałoby czytelność 
obrazów. Dobrze jest konsultować 
z projektantem oświetlenia typ pro-
jektowanych kloszy i wybierać takie 
klosze, aby światło nie biło ku górze 
i by nie wpadało wprost do obiektywu 
kamery. Ważne jest też odpowiednie 
zaprojektowanie trzech elementów: 
położenia kamery, obiektu chronione-
go i okolicznych lamp. 

Na koniec gorąco polecam wyciecz-
kę do Polanicy. Pobyt w parku to praw-
dziwy odpoczynek i ciekawa wyciecz-
ka. Szczególnie w maju i czerwcu, gdy 
kwitną w nim różaneczniki. Widok jak 
z bajki. Cała Kotlina Kłodzka jest zresz-
tą godna kilkudniowego pobytu. 

Kłodzko: inny wykonawca instaluje kamery na ścianie, wady tego rozwiązania

Kamera na krótkim wysię-
gniku ściennym ma małe 
pole obserwacji, ograniczone 
rynnami i uskokiem muru

Kamera zainstalowana 
powyżej lamp będzie 
przez nie oślepiana

Instalacja kamery w tym 
miejscu eliminuje obie 
powyższe wady


