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Anotace 

          Bakalářská práce je orientována na problematiku využití CCTV systémů pro 

realizaci komplexní bezpečnosti objektu. V úvodních kapitolách je proveden stručný 

popis jednotlivých prvků systému a jejich charakteristika. Získané poznatky jsou využity 

pro alternativní návrhy systémů CCTV ve zvoleném objektu.  

 

Klíčová slova: CCTV systém, přenosová cesta, cenové porovnání, návrh kamerového 

systému 

 

 

Annotation 

          This thesis is focused the envolvement and usage of CCTV systems in complex 

designs of overall security of the object in question. The opening chapters summarize brief 

descriptions of each element of CCTV systems, and their characteristics. Information and 

conclusions made in opening chapters are then applied on several CCTV-using design 

alternatives for a specific, chosen object. 

 

 

Key words: CCTV system, transfer path, finantial comparing, concept of monitoring 

system  
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1. Úvod 

Bezpečnost je stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším 

a vnitřním hrozbám, které jej mohou ohrozit. K zajištění bezpečnosti a s ní spojeného 

pocitu bezpečí je nutno provést opatření k zajištění stability. V současné době je stabilita 

podniku ohrožena z mnoha směrů. Mimo jiných faktorů jako jsou ekonomická situace, 

politická situace, to mohou být události nečekané, ať už přírodní, či antropogenní. Jednat 

se může o havárie, nebo například krádeže. Další skupinou hrozeb ohrožující podnik tedy 

může být jednání vzniklé na základě trestné činnosti. A proti této činnosti pachatelů 

můžeme s využít různých forem ochrany majetku. A to s využitím mechanických 

zábranných systémů, fyzické ostrahy, organizačních opatření a také formy technické 

ochrany. Technickou ochranou je pro účely této práce myšlen systém PZTS případně 

systém CCTV. Druhá varianta nám poskytuje moderní a v současné době velmi intenzivně 

využívaný způsob ochrany. Uplatnění nalezne v případě perimetrické, plášťové i 

prostorové ochrany.  

Možnosti využití CCTV systému v objektu jsou tedy značné, patří mezi ně schopnost 

monitorování oblasti a to se záznamem, či bez něj. Dále mají tyto systémy možnost 

spouštět různé formy poplachů pro různé podněty. To může kupříkladu být změna obrazu, 

tedy zaznamenání pohybu, nebo může jít například o vyhodnocení, že obrazu v je otevřený 

oheň. Takových příkladů by se dalo nalézt spousta. Všechny tyto podněty mohou při 

vhodném propojení CCTV a PZTS popřípadě i EPS spouštět další činnosti, jejichž výčet je 

takřka nevyčerpatelný. Jedná se například o odeslání zprávy na mobilní telefon o spuštění 

poplachu, dále pak ovládání světel, hasicího zařízení, akustického hlásiče, nebo spuštění 

záznamu.  

Tato široká škála možností, variant konstrukce a způsob použití je popsán níže. Další 

částí práce je pak následné uplatnění teoretických vědomostí v návrhu zpracovaném pro 

logistické centrum.  
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2. Rešerše 

Bakalářská práce se zabývá, problematikou současného stavu v oblasti využití systémů 

uzavřených televizních okruhů pro realizaci bezpečnostních opatření vedoucích ke snížení 

hmotných i nehmotných škod vzniklých v důsledku protiprávního jednání. Pro účely 

bakalářské práce bylo využito informací z řady zahraničních i domácích publikací. Mezi 

nejdůležitější, které byly při řešení dané problematiky využity lze zařadit především 

následující: 

NILSSON, Frederik, AXIS Communications. Intelligent network video understanding 

modern video surveillance systems. Boca Raton: CRC Press, 2009, 389 s. ISBN 978-142-

0061-574. Publikace přináší ucelené informace o současném stavu z oblasti realizace a 

využití uzavřených televizních okruhů využívajících technologie internet protokolu. Při 

zpracování bakalářské práce byly využity především informace týkající se záznamových 

zařízení. 

KŘEČEK, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 3. S.l.: Cricetus, 2006, 351 s. 

ISBN 80-902-9382-4. Publikace svým obsahem pokrývá problematiku poplachových 

zabezpečovacích systémů (PZTS), systémů uzavřených televizních okruhů (CCTV) a 

elektrické požární signalizace (EPS). V omezené míře se věnuje i problematice kartových 

přístupových systémů (ACS), systémů místního rozhlasu a evakuačních systémů, ochraně 

automobilů i mechanických zábranných systémů (MZS). Pro potřeby bakalářské práce 

byly využity především informace týkající se kamer, záznamových zařízení a způsobu 

ochrany dat a informací.  

BERRY, Richard. Chosing and using CCD camera. Richmond ,Virginia, USA: Willman-

Bell Inc., 1992. ISBN 0-943396-39-5. V této publikaci je popsáno po jednotlivých krocích 

jak postavit svou vlastní kameru napojenou na dalekohled určený pro pozorování hvězd. 

Z publikace jsem použil údaje především o CCD čipech.  

ZLÁMAL, Zdeněk. Využití CCTV kamerových systémů v požární ochraně. Bakalářská 

práce, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne 2011, 68 s.  Bakalářská práce se zabývá 

využitím CCTV kamer pro detekci požáru. V teoretické části se zaměřuje na popis 

videodetekce kouře i plamene a na poznatky o CCTV kamerách z hlediska využití pro 
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dané účely. Dále shrnuje výhody, nevýhody a perspektivu metod videodetekce při 

identifikaci požárů. V rámci praktické části jsou následně prezentovány praktické poznatky 

získané při využití vybrané kamery pro účely detekce požáru. Ze zmiňované práce byly 

využity převážně informace týkající se technologie výroby snímacích prvků kamer.  
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3. Teoretická část 

V teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé prvky systémů CCTV z hledisek jenž 

nám usnadňují výběr. Proto jsou podrobně rozebrány kamery, přenosové cesty, a způsoby 

uložení dat. O možnostech zobrazovacích zařízení se práce zmiňuje okrajově.  

3.1. Systémy CCTV 

Systémy uzavřených televizních okruhů (dále jen CCTV) představují pokrokovou a 

v současné době i často využívanou alternativu realizace technické ochrany v oblasti 

ochrany osob i majetku. Z pohledu struktury systému CCTV je systém v případě základní 

konfigurace tvořen jednou nebo několika kamerami, přenosovou cestou a zobrazovacím 

zařízením. Pro efektivnější využití získaných informací bývá v převážné většině případů 

instalací navíc doplněn o prvky umožňující záznam i následnou selekci dat. Schématický je 

základní konfigurace systému CCTV zobrazena na Obr. 1.  

 

Obr. 1 – Struktura kamerových systémů 

 

 Systém CCTV obecné slouží k zachycení obrazových informací v oblasti zorného 

úhlu kamery, jejich transferu prostřednictvím přenosové cesty do zobrazovacího zařízení, 

které umožňuje monitorování zájmové oblasti uživatelem. V případech, kdy je systém 
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doplněn o záznamové zařízení přináší rovněž možnost uložení na použité záznamové 

médium. Z hlediska přenosových cest můžeme systémy CCTV rozdělit podle celé řady 

kritérií. K nejčastěji využívaným patří např. dle typu přenosové cesty a to CCTV 

využívající metalického vedení, CCTV využívající bezdrátových forem přenosu signálu 

případně systémy s přenosem po optickém vedení.  Ve smyslu praktického dělení se lze 

však mnohem častěji setkat s alternativou rozdělení podle typu přenášeného signálu a to na 

systémy analogové (signál spojitý v čase i amplitudě) a digitální (signál diskrétní v čase i 

amplitudě). V následujících kapitolách jsou podrobněji popisovány jednotlivé základní 

komponenty systému CCTV. 

3.2. CCTV kamery 

 Kamera je komponentem systému CCTV , které umožňuje převést obrazové 

informace získané ze sledované zájmové oblasti prostřednictvím snímacího prvku na 

elektrický signál. Ten pak je následně zpracován elektronikou kamery a dále odesílán, ať 

již v analogovém, či digitálním formátu. Díky tomu můžeme monitorovat prostory, které 

by například strážný při výkonu služby jen stěží obešel a tím zvýšit efektivitu celého 

strážního systému. Také lze kamery v dnešní době využít nejen k monitorování, ale i 

k detekci pohybu, takže svou obsluhu upozorní v případě pohybu ve snímaném prostoru. 

V současné době lze kamery také zavést jako plnohodnotnou náhradu systému požárního 

zabezpečovacího systému ve smyslu snímání požáru.   

Kamera je pak tvořena několika důležitými částmi. Ty jsou rozebrány v 

následujících kapitolách podrobněji.  

 Zejména to jsou [2]:  

 Objektivy 

 Snímače 

 Elektronika 

 Z hlediska výběru kamer, v rámci budování systémů CCTV, můžeme kamery rozdělit 

do několika skupin podle základních parametrů výběru, tedy například si musíme zvolit, 
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zda se bude jednat o kameru s digitálním výstupem dat na bázi konektoru RJ45 po 

kroucené dvoulince, fungující v síti pomocí IP, jestli si vybereme analogový přenos po 

koaxiálním kabelu, či zvolíme cestu bezdrátové komunikace, jež může být buď analogové, 

nebo digitální. V rámci digitální kamery je důležité také vybrat vhodný typ kódování dat 

pro přenos i pro ukládání dat, v případě nevhodného výběru nebude záznam ze systému 

z důvodu nízké kvality videa použitelný pro rozpoznání pachatele, v případě opačném 

bude systém příliš robustní. Tento výběr nám určí strukturu dalších prvků systému CCTV. 

Dalším parametrem pro výběr kamery určitě může být typ snímače a jeho velikost. 

Kamery se snímačem CCD nemají stejné vlastnosti jako kamery se snímačem EMCCD a 

nebo CMOS.  

 Z hlediska uživatelského komfortu je vhodné výběr kamery posoudit podle potřeby 

tzv. funkce zoom pro objektiv, v našem případě se pak nabízejí možnosti fixního, 

variofokálního zoomu a motorzoomu. Samozřejmostí v nabídce kamer je v dnešní době 

možnost volit mezi černobílým a barevným výstupním obrazem. Dále podle možnosti 

polohování kamery, tedy její možnosti zvětšit úhel záběru pohybem kamery. Rozdělit 

kamery je možné i podle samotného krytu kamery ten může být proveden ve skrytém 

provedení, ve venkovním provedení s vyhříváním, nebo v provedení tzv. antivandal, které 

se vyznačuje odolností proti mechanickému poškození.  

 To vše jsou určující faktory při výběru kamery pro bezpečnostní aplikace, a proto jsou 

popsány v dalších kapitolách. 

 

3.2.1. Objektivy 

Objektiv je čočka, nebo soustava čoček vytvářející opticky změněný obraz. V případě 

kamerových systémů mají objektivy vlastnosti a parametry, které bychom měli vzít 

v úvahu ve smyslu výběru celku kamery, objektivu a snímané oblasti.   
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Ohnisková vzdálenost je vzdálenost mezi středem konce optické soustavy a rovinou 

na níž se promítají přímky vcházející do soustavy. (tedy v praxi vzdálenost mezi koncem 

objektivu a snímačem). 

Zoom je možnost proměnlivé ohniskové vzdálenosti (pro optický zoom), či 

možnost výpočtu pravděpodobného obrazu pomocí matematických metod (pro digitální 

zoom). V běžné praxi se používá hodnocení zoomu pomocí násobku minimální ohniskové 

vzdálenosti ku maximální. Např. Pro objektiv s ohniskovou vzdáleností 12-60mm je 

označení zoom 5x.  

Clona je mechanismus, který je schopen měnit velikost otvoru kterým prochází 

světlo do objektivu. Díky tomu dokážeme regulovat množství světla, jež dopadá na 

snímací jednotku. K zjištění ideální míry clony se používá tzv. Clonové číslo, jehož 

hodnotu lze stanovit na základě rovnice 1.  

F= f / D                                                                          (1) 

  

Kde: F……clonové číslo 

 f ……ohnisková vzdálenost [mm] 

 D ……průměr clony [mm] 

 

To se vypočítá podílem ohniskové vzdálenosti a průměru clony jak je uvedeno ve 

vzorci 1. Ohnisková vzdálenost je pak vzdálenost mezi středem optické soustavy a, 

v našem případě, snímacím senzorem. Průměr clony je pak reprezentován velikostí otvoru, 

kterým prochází světlo skrz soustavu. To můžeme vidět v jednoduchém Obr. 2. Základní 

clonová čísla, u kterých se pak mění množství světla dopadajícího na senzor dvakrát se 

zvyšujícím se číslem, je: 1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 atd. 
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Obr. 2 – Clonové číslo [13] 

 

V současné době je také možnost využívat tzv. „elektronickou clonu“, která funguje 

na principu vyhodnocení síly signálu ze snímače obrazu a na jeho základě pak upravit 

citlivost snímání. Do jisté míry je tedy možnost použít clony elektrické jako náhradu clony 

mechanické.  

Hloubka ostrosti je vzdálenost mezi nejbližším a nejvzdálenějším objektem ostrým 

pro lidské oko. S hloubkou ostrosti můžeme pracovat pomocí změny ohniskové 

vzdálenosti, ohniskového čísla a také závisí na vzdálenosti předmětu.  

K tomu abychom mohli porozumět systému, jako celku je nejprve vhodné rozebrat 

jednotlivé jeho součásti. Objektivy můžeme rozdělit podle možností optického zoomu na 

fixní a variofokální a s funkcí motorzoom.  

Fixní objektivy jsou s pevnou ohniskovou vzdáleností a díky tomu mají neměnný 

zoom (resp. Jejich zoom se rovná jedné). Jejich výhodou je to, že nejsou složité na údržbu 

ani montáž. Velkou nevýhodou, ale je nemožnost přiblížení si obrazu. Dále máme 

objektivy variofokální. Ty mají nastavitelnou ohniskovou vzdálenost. To je velká výhoda. 

Můžeme přesně upravit pole, do kterého se kamera dívá, resp. jaký má úhel záběru. 

Nejvhodnějšími pro pozorování velkých prostranství jsou ale kamery s tzv. Funkcí 

motorzoom. Jsou to kamery s objektivem kde je ohnisková vzdálenost seřizována 

motorem, který je ale ovládán na dálku z řídícího centra.  
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Společně s proměnlivou ohniskovou vzdáleností je nutné pracovat s clonou. Zde 

můžeme opět provést rozdělení dle druhu clony. Tentokrát na manuální a automatickou 

clonu. Jak již z názvu vyplývá, u manuální clony ji nastavíme ručně a dále s ní není možné 

pracovat. Ač se to nezdá pravděpodobné i takové objektivy najdou uplatnění (např. Při 

monitoringu stále osvětlených vnitřních místností výroby atp.) V případě automatické 

clony se jedná o systém konstrukčně složitější, uživatelsky však jednodušší. V dnešní době 

máme dva nejpoužívanější systémy funkce automatické clony a to jsou video drive (VD) a 

direct control (DC).  

Starší video drive využívá převodníku videosignálu zabudovaného v objektivu. Ten 

převádí sílu signálu na ovládací napětí pro funkci clony. Oproti tomu systémy DC drive, 

mají tento převodník umístěn v kameře. Na většině objektivů se pak dá přepnout mezi 

systémy VD a DC.  

Dalším důležitým bodem je montáž objektivů na samotnou kameru. I zde můžeme 

objektivy i kamery rozdělit na typ C a typ CS. Typ C je konstruován pro objektivy, jejichž 

vzdálenost mezi obrazovým snímačem a koncem optického zařízení je 12,5mm (0,492 in). 

Oproti tomu je typ CS postaven pro zařízení se vzdáleností 17,526mm (0,69 in) 

IR korekce - IR spektrum má jinou vlnovou délku (tedy dochází k jinému lomu 

světla) a tím pádem by docházelo k nepříjemnému rozostření obrazu (jeho ohnisková 

vzdálenost se posouvá za snímač).  Tomu lze předejít použitím speciálních materiálů, které 

lom IR spektra upravují do správné ohniskové vzdálenosti [2]. 

3.2.2. Snímače 

Snímače jsou prvkem kamery, na kterém se obrazová informace převádí do 

elektrického signálu, který je pak následně zpracováván elektronikou kamery. Snímače 

dělíme dle použité technologie do dvou základních skupin. 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) je typ snímače, jenž byl 

vyvinut z paměťových čipů. Bohužel je až 10krát méně citlivý než CCD senzor, jeho 

spolehlivou funkci můžeme předpokládat okolo 10 lux. Jejich efektivní hladinu osvětlení 

bychom mohli považovat mezi 6 a 15 lux.  Při klesnutí osvětlení pod 10 lux se obraz již dá 
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použít s obtížemi, obsahuje mnoho šumu. Je zde možnost použití přísvitu, ale pro aplikace 

s nižším osvětlením je výhodnější použití CCD čipů. Nicméně jsou to velice rychlé čipy a 

tak se dobře hodí pro použití například ve vysokorychlostních kamerách. Další jejich 

výhodou je malá velikost. Spotřeba energie je stejná nebo větší než u CCD čipů [2]. 

CCD (Charge Coupled Device) je typ snímače, který byl zkonstruován přímo pro 

použití v digitálních kamerách a fotoaparátech. Je citlivější než předchozí typ, je funkční i 

v rozmezí 0.1 až 3 lux pro moderní verze jako jsou EMCCD [2].  

Protože samotné čipy (ať CCD nebo CMOS) nedokáží zachytit barevný, ale pouze 

černobílý obraz, je nutné použít tzv. Bayerův filtr schematicky zobrazený na Obr.3. Ten 

filtruje světlo dopadající na plochu čipu, jeho rozdělení barev jsou červená (25%), modrá 

(25%) a zelená (50%).  Zelené obsahuje nejvíce z toho důvodu, že lidské oko je na ní 

nejvíce citlivé a tak je nutné z této části spektra dostat více informací [4]. 

 

Obr. 3 – Byaerův filtr [11] 

 

Dalším parametrem, podle kterého bychom měli postupovat při výběru kamery a 

tedy v ní zabudovaném snímači je jeho velikost. Při volbě kamery s menším snímačem než 

pro kterou je nastaven objektiv (např. Typ C ve své ohniskové vzdálenosti zobrazuje obraz 

s úhlopříčkou 1/2”) dojde k zobrazení jen části obrazu, protože zbytek optických informací 

se zobrazí mimo čip. To by se dalo teoreticky považovat za dobrou situaci, protože výbrus 

optiky je ke středu nejpreciznější. Oproti tomu máme situaci, kdy použijeme čip moc velký 

a tak se ve výsledném obrazu objevují černé okraje. Nejvhodnější je samozřejmě vybírat 

čipy i objektivy vzájemně odpovídajících úhlopříček [2] [3]. 

Nejběžnější úhlopříčky CCD čipů můžeme vidět v Tabulce 1:  

 



 

 20 

Tabulka 1 - Rozměry CCD čipů [8] 

Typ čipu Úhlopříčka čipu [mm] Šířka [mm] Výška [mm] 

1/6“ 3 2,4 1,8 

1/4“ 4 3,2 2,4 

1/3“ 6 4,8 3,6 

1/2“ 8 6,4 4,8 

2/3“ 11 8,8 6,6 

 

3.2.3. Elektronika kamery 

Elektronika kamery slouží k převádění signálu vznikajícího na čipu, na požadovaný typ 

signálu. Současné kamery také obsahují funkce, které usnadňují jejich užívání a zlepšují 

jejich funkčnost.  

Důležitými pro CCTV aplikace jsou funkce den/noc a funkce detekce pohybu. Funkce 

den/noc zajišťuje přepnutí kamery z barevného režimu do černobílého v případě snížení 

úrovně osvětlení, demonstraci můžeme vidět na Obr. 2. To se děje po vyhodnocení 

impulzu ze snímacího senzoru. Elektronika je vybavena ochranou, aby nedocházelo 

k přepnutí při změně oblačnosti, nebo jiných dějů. Na Obr. 2 vidíme, v části A kameru 

v denním režimu. V části B pak v režimu nočním, kdy je přepnuta do citlivějšího 

černobílého snímacího režimu. V části C je pak ta stejná kamera, zapnutá v noci v režimu 

pro den. Druhou důležitou funkcí je tedy detekce pohybu. V obrazu se nastaví výřez, a 

pokud kamera zachytí pohyb ve výřezu, je schopna dát impulz k předem nastavené akci 

což může být sepnutí nahrávání, spuštění poplachu přes ústřednu PZTS atp. 
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Obr. 4 – Demonstrace funkce den/noc [12] 
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 Schopnost elektronické závěrky pracovat automaticky, ať při skokové změně 

osvětlení, či plynulém přechodu, umožňuje v určitém rozmezí použít objektiv s levnější 

ručně nastavovanou clonou. 

 Další funkcí je pak kompenzace protisvětla známá pod zkratkou BLC, to nám 

umožňuje částečně vyloučit negativní dopady nevhodného umístění kamery s pohledem do 

silného zdroje světla, tím že objekty mimo zdroj světla jsou zobrazeny jako kontrastnější. 

V některých případech je elektronika schopna bílý zdroj silného světla nahradit černým, 

popřípadě stupněm šedi pro pohodlnost obsluhy. Na funkci BLC navazuje funkce WDR, 

což je široký dynamický rozsah. Tato funkce umožňuje kombinovat dva snímky v jeden. 

Prvním snímkem je snímek s vysokou rychlostí závěrky, pro vyhodnocení jasných oblastí. 

Pro tmavé oblasti se pak používá druhý snímek s delší závěrkou, dohromady jsou pak 

složeny ve výsledný snímek.  

 Nezávislé řízení citlivosti v nízkých hladinách osvětlení (AGC/DNR) omezuje 

zobrazený šum na minimum. Tím pádem můžeme docílit provozu kamery bez přísvitu.  

 Výhodnou vlastností kamerové elektroniky je funkce privátních zón, kameru 

nastavíme tak, aby nepřenášela obraz z oblastí nastavených uživatelem.  

Další možností funkce elektroniky v případě kamer s digitálním výstupem je 

kódování dat. To může probíhat formou hardwarového kódování, kdy je systém navržen 

tak, že kódování probíhá pomocí hardwarových součástek. Druhou možností je softwarové 

kódování, které využívá programu k dosažení stejného cíle. Kódování video dat, též 

nazývané komprese, je používáno ke snížení kapacitní zátěže diskových a jiných jednotek 

zpracovávajících signál. Kdybychom posílali neupravený signál z kamery o 25 snímcích za 

vteřinu, při dodržení analogové normy CCIR (tzn. 440 000 obrazových bodů, 1024 stupňů 

šedé, 1024 barevných odstínů), tak nám datový tok signálu dosáhne hodnoty 220Mbps pro 

jedinou kameru.  
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Což přesahuje možnosti datové propustnosti některých sítí už při jedné kameře 

(JTS, EURO ISDN, širokopásmová ISDN, LAN). Při potřebě uložit takovýto signál z 

jedné kamery bychom pak mohli postupovat například srovnáním 3hodinové analogové 

VHS kazety. Zde je uloženo 540 000 snímků. Každý z nich by na digitálním médiu zabíral 

8,8Mbit. To znamená 4,6GB dat na 3 hodiny vysílání z jedné kamery. V dnešní době by se 

mohlo zdát, že takový objem dat není velký. Je třeba uvažovat nad většími systémy s např. 

32-mi kamerami, kde zákazník požaduje uchování dat 3 roky. V tomto případě by se 

jednalo o objem přibližně 1272TB.  

A proto jsou v dnešní době zavedeny různé algoritmy pro úpravu videosignálu. 

Tyto nám odstraňují jak redundantní tak irelevantní informace z obrazu.  

Za redundantní považujeme informace vícenásobně se v obrazu vyskytující. Může 

se jednat o popis barevnosti bodů, jež se opakuje napříč obrazem jen s drobnými 

obměnami. Pokud je algoritmus vhodně nastaven je možno tyto drobné změny zanedbat, 

aniž by to pozorovatel zaznamenal.  Např. lze tohoto jevu dobře využít, pokud kamera 

zabírá prostor, kde nedochází často ke změně obrazu. V takových případech pak zařízení 

porovná předchozí a současný snímek, a odešle informaci o tom, že se nic nezměnilo. Tím 

je možno značně redukovat datové toky.  

Jako zbytečné informace můžeme označit jako ty, jež můžeme vynechat ze signálu 

z důvodu vlastností lidského zraku (ostrý tvar rychle se pohybujícího předmětu není 

nutný), nebo jsou prostě mimo oblast zájmu pozorovatele (vysoké množství barevných 

odstínů v pozadí). Vzhledem k nedokonalostem v klasifikaci jednotlivých typů informací 

algoritmy pak dochází ke zkreslení signálů. To pak znamená nástup tzv. artefaktů - chyb 

při kódování. Tyto se projeví při zpětném dekódování obrazu. 

Každý algoritmus pro kódování má určitý kompresní poměr. To je poměr velikosti 

mezi komprimovaným a nezkomprimovaným videosnímkem. Tento parametr bývá 

nastavitelný v určitém rozmezí, čímž umožňuje ovlivnit nejen velikost datového toku a 

skladovaných dat, ale samozřejmě i následnou kvalitu obrazu po dekompresi, protože ať se 

jedná o chyby v algoritmu, či vynechání důležitých dat, dojde ke ztrátě informací.  

Kódování přenášených a ukládaných dat probíhá obvykle v těchto formátech: 
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 JPEG 2000, M-JPEG, M-JPEG 2000 - JPEG kódování bylo původně určeno pro 

fotoaparáty a tím pádem nebere v úvahu posloupnost jednotlivých snímků, či jejich 

změnu, je tedy vždy méně účinné než kódování pro vytvořené již pro tento účel. 

Jeho velkou výhodou, ale bezesporu je konstantní kvalita obrazu pro každý 

jednotlivý snímek. Rozdíl mezi JPEG a M-JPEG je v efektivitě. Při stejné kvalitě 

má M-JPEG až o 20% menší velikost na snímek. To je ale vyváženo jeho větší 

náročností RAM paměti související se zpracováním algoritmu.  

 H.261, H.263, H.264, H.323 - Je datově nenáročný způsob kódování, jež byl 

původně navrhnut a používán pro videokonference přes internet. Díky tomu dnes 

najde uplatnění v aplikacích stylu WAN, nebo například pokud je přenosová cesta 

více vytížena jinými zařízeními. Výhodou tohoto algoritmu je minimální zpoždění, 

což je vhodné při ovládání kamer pomocí funkce motorzoom.  

 MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 , MPEG-7, MPEG-21- Je vhodné použít jej tehdy 

pokud je vyžadována maximální kvalita a plynulost videa. Původně byl tento 

algoritmus vyvinut pro vysílání satelitní televize, následně byl použit například pro 

DVD. Využití tohoto algoritmu je vhodné až při datových tocích od 2Mbit/s tedy 

pro sítě typu LAN.  Velkou výhodou může být skladování metadat v .XML souboru 

a také možnost připojení časového kódu k snímkům a tudíž rychlá zpětná 

dohledatelnost v čase [2]. 

Konstrukce elektroniky kamery také rozhoduje o výstupním formátu dat. Výstup dat 

z kamery je v současné době možné realizovat pomocí tří základních možností: 

 Digitální výstup – Pomocí různých konektorů (např. pomocí konektoru RJ45), nebo 

svorek je kamera připojena do datové sítě a je jí přidělena vlastní IP adresa. IP 

kamerové systémy jsou plně digitalizované a fungují na principu místní sítě. 

Kamera jako taková je tedy prvkem sítě, který komunikuje skrze přepínač s PC 

serverem, ten pak provádí správu dat.  

 

 Analogový výstup – jedná se stále o standardně rozšířený způsob přenosu signálu 

z kamer do záznamového, nebo zobrazovacího zařízení. Jeho výhodou může být 

velká vzdálenost dopravy signálu bez potřeby opakování. 
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 Bezdrátový výstup – jedná se o systém, v němž je komunikace prováděna pomocí 

elektromagnetického vlnění o specifické vlnové délce. Vlnění může přenášet jak 

digitální signál, tak i signál analogový. Záleží na typu použité komunikace. 

 

3.3. Typy přenosových cest 

Přenosové cesty jsou nezbytnou součástí každého kamerového systému, bez jejich 

správné funkce se data z kamer nemohou dostat k zobrazovacímu zařízení anebo být 

uložena. Pokud vybíráme prvky přenosové soustavy, otevírá se před námi v dnešní době 

široké pole možností. Můžeme využít metalické vedení a to buď digitální – TP kabely. Ale 

také analogový přenos – koaxiální kabely. Dále můžeme využít převodníků signálu a 

optických kabelů nebo přenést signál bezdrátově pomocí optických, či rádiových vln. 

Každý z těchto systémů má své výhody a nevýhody, které jsou rozebrány níž. 

3.3.1. Metalické vedení 

Přenos v rámci metalického vedení můžeme rozdělit na analogovou, dříve používanou, 

a digitální novější technologii. Přestože je analogový přenos starší a zdálo by se, že je 

v dnešní době překonán, má stále některé podstatné výhody oproti digitálnímu přenosu.  

Digitální přenos je v dnešní době často realizován po čtyřech párech kroucené 

dvojlinky. Pro ni se podle typu kabelu a samotných párů používají zkratky UTP, STP a 

FTP. Tyto páry vodičů jsou symetrické, ani jeden z vodičů není spojen se zemí. UTP je 

nestíněný kabel, odpovídá označení Cat1 až Cat6e, což odpovídá komunikačním šíři pásma 

od 0,4MHz až po 500MHz. Pokud bychom potřebovali z důvodu nízké přenosové kapacity 

použít větší šíři pásma tedy od 500MHz do 1200MHz je nutno použít STP, nebo FTP 

kabely. V pro tyto šíře pásma se používají tedy kabely s označením Cat7, Class F a Class 

Fa. V STP kabelu je stíněna každá dvojlinka zvlášť, pro FTP je přidáno ještě stínění kolem 

všech dvojlinek navíc. Stínění je používáno jak z důvodu ochrany zdraví a ovlivňování 

dalších elektronických zařízení (vyzařování při přenosu), tak z důvodu rušení přenosu jak 

vnějšími tak vnitřními (dvojlinkami mezi sebou) elektromagnetickými vlivy zvláště u 

vyšších frekvencí. Maximální vzdálenost pro spoje prováděné UTP, STP nebo FTP kabely 
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je 100m, při vzdálenostech větších je třeba pro zajištění přenosu signálu použít aktivní 

prvky opakující signál. U některých kamer lze využít takzvaného PoE, což je zkratka pro 

Power over Ethernet – Energie přes Síť. V praxi to znamená, že nevyužijeme veškeré 

vodiče pro datovou komunikaci, ale jeden případně dva páry vodičů využijeme k přivedení 

nízkého stejnosměrného napětí.  

Přes veškeré své výhody, kterými mohou být snadná montáž, cenová dostupnost, 

jednoduchá údržba, musíme mít bohužel na paměti, že komunikace po síti není zcela 

realtime. V průběhu komunikace může docházet ke zpoždění nepatrnému (v řádu ms), 

pokud je ale systém složen z více prvků (switche, repeatery, odesílání dat skrze internet) 

může docházet ke zpoždění obrazu až v řádu několika sekund [6].  

Nejen v situacích, kdy bylo zpoždění vzniklé datovou komunikací nevhodné pro 

správnou funkci, se dnes stále jako vhodná alternativa využívají analogové systémy na bázi 

koaxiálního kabelu. Ten je tvořen jádrem – měděným drátem a stíněním. Jedná se o 

asymetrický kabel, u nějž je pro přenos informací používáno napětí od 1V (špička-špička). 

Koaxiálních kabelů existuje spousta velikostí a druhů, zmiňuji zde dva nejčastější pro 

použití v CCTV systémech.  

Typickou impedancí vodičů je 75 ohmů. To odpovídá tloušťce kabelu 0,5 palce 

(12,7mm), tento je pak schopen bez dalších opakovacích prvků přenášet signál až na 

vzdálenost 500m. Můžeme však narazit i na systémy s impedancí 50 ohmů. Zde je kabel 

tenčí – 0,25 palce (6,35mm). Díky svým vlastnostem dokáže signál kvalitně přenést na 

necelých 200m. Tyto jsou využívány pro standart digitální komunikace. Nevýhodou tohoto 

vedení může být vyšší pořizovací cena než u klasického UTP kabelu, přesto je však 

rozšířeno.  

Původně byla tato rychlost definována i pro Ethernet, což je synonymum souboru 

technologií dohromady tvořících LAN, který využíval TP kabely, optické vodiče a 

koaxiální kabely. Následně ale pro digitální formy komunikace začal být používán Fast 

Ethernet s rychlostí 100Mbps dle normy IEEE 802.3u. Ten se stal v dnešní době 

standardem. Původně pro optická vlákna byl vytvořen Gigabitový Ethernet, ten je ale 

provozován střídavě s plným duplexem (z důvodu plného vytížení kroucené dvojlinky) 

jelikož vychází ze stejného rámce, jako předchozí norma - IEEE 802.3ab. V dnešní době je 
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poslední standardizovanou verzí 10Gb/s Ethernet, ten definuje normu IEEE 802.3an. Tento 

systém komunikuje vždy zcela duplexním režimem. Jako médium se převážně používají 

optická vlákna.  

3.3.2. Bezdrátový přenos 

Bezdrátové sítě můžeme klasifikovat do dvou skupin podle jejich struktury. Jsou to: 

Point to Point (především pro optické bezdrátové sítě) a Point to Multipoint (především pro 

sítě založené na rádiovém signálu). Point to point styl přenosu funguje přenosem dat mezi 

dvěma body sítě. To je v bezdrátových aplikacích řešeno zejména optickým přenosem ve 

vysokých frekvencích (řádově stovky THz). Takové řešení sice neumožňuje mobilitu 

přijímacího ani vysílacích zařízení, ale právě proto je tak vhodné pro svou bezpečnost. 

K odposlechu by muselo dojít v blízkosti přijímacího (či vysílacího) zařízení, protože 

samotný paprsek nevyvolává minimální interference s okolím a díky tomu je jeho rozptyl 

podstatně menší než u rádiových vln, také je většinou ve vysoké výšce. Další možností 

jsou pak IR sítě, které mají dosah přibližně 2m a to v úhlu 30°. Takové vysílání pak 

Obr. 5 – Rozložení sítě struktury Point to Point a Point to Multipoint 
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neopustí místnost, ve které je vysíláno, a je tedy velice bezpečné. [9] 

Na schématickém zjednodušeném Obr. 5 můžeme vidět nahoře topologii sítě Point 

to Point a dole poté Point to Multipoint. 

Oproti tomu Point to Multipoint systém funguje jako více směrové vysílání 

signálu více bodů k jednomu bodu ve stejném čase. Toto rádiové vysílání má s nižší 

vlnovou délkou větší dostupnost, chová se totiž jako povrchové vlny, které kopírují povrch 

země. S frekvencemi GHz a vyššími se vlny stávají přímými a platí pro ně omezení 

optickým horizontem.   [9] 

 Dalším dělení těchto sítí může být dle jejich dosahu: 

 WPAN (Wireless Personal Area Network) – bezdrátové osobní sítě (do 10 m) 

 WLAN (Wireless Local Area Network) – bezdrátové místní sítě (do 100 m) 

 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) – bezdrátové metropolitní sítě (do 

50km) 

 WWAN (Wireless Wide Area Network) – bezdrátové rozlehlé sítě (100+ km) 

Tabulka 2 porovnává bezdrátové rádiové technologie:  

Tabulka 2 - Seznam používaných rádiových technologií [9] 

technologie spektrum 
maximální 

kapacita 
dosah rušení bezpečnost 

WPAN 

802.15.3a 7,5 GHz 
110-

480Mbit/s 
10 m ne vysoká 

WLAN 

802.11b 

(WiFi) 

2,4 GHz 

bezlicenční 
11 Mbit/s 100+ m ano potřeba WPA/802.11i 

802.11g 
2,4 GHz 

bezlicenční 
54 Mbit/s 100 m ano potřeba WPA/802.11i 

WMAN 
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802.16 

WiMAX 
2-11 GHz 75 Mbit/s 50 km omezené vysoká 

technologie spektrum 
maximální 

kapacita 
dosah rušení bezpečnost 

802.16e 2-6 GHz 30 Mbit/s několik km - - 

bezdrátový mobilní přístup 

802.20 

MBWA 
licenční 16 Mbit/s několik km - - 

WWAN – mobilní sítě 

2,5G: EDGE 1,9 GHz 348kbit/s do 7 km - - 

3G: UMTS 1,92-1,98 GHz 2 Mbit/s do 7 km omezené vysoká 

3G: 

cdma2000 

450; 800; 900; 

1700; 1800; 

1900; 2100 MHz 

do 2,4 Mbit/s do několika km - - 

 

Vzhledem k velikosti cílového objektu se nás nejvíce dotýká norma 802.11 a 

802.11g. Tyto normy pracují na frekvenci 2.4 GHz, která je bezlicenční. To bohužel 

znamená velké množství zařízení pracující na této frekvenci a to mohou být například 

mobilní telefony, mikrovlnné trouby anebo zařízení nazývané jammer používané záměrně 

útočníky.  

Výhodami těchto systémů může být například snadná instalace v místech, kde není 

možné vést kabeláže (např. památkově chráněné objekty).  

Nevýhodami rádiových sítí pak jsou jednoznačně pořizovací cena, kolísání dosahu, 

možnost rušení, možnost odposlechu a stále se jedná o digitální přenos, je zde tedy 

možnost zpoždění.  V případě optických sítí se jedná o složitou montáž, údržbu a 

v neposlední řadě pak o vysokou pořizovací cenu [9][10] . 

3.3.3. Optické vedení 

V současné době nejsou ještě rozšířeny kamery s konektorem pro optickou přípojku. 

To se však dá vyřešit umístěním převodníku a to ať už z analogového koaxiálního kabelu, 

či z digitálního TP kabelu.  
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Přes svoji relativně vysokou cenu v rámci CCTV systémů, složitou montáž a hůře 

dostupný servis se dají optické přenosové soustavy považovat za výhodné, pokud 

požadujeme systém, který není odrušitelný elektromagnetickým zářením. Také optické 

vedení nezpůsobuje žádné rušení, či interakce s elektronickými přístroji [7].  

To tento systém předurčuje k montáži v místech s velkým rušivým signálem (např. 

průmyslové provozy, elektrárny) nebo v areálech kde by se délka kabeláže pohybovala 

v kilometrech. 

I přes výhody této technologie, je nutno říct že funguje stále na systému LAN a tedy i 

zde má IP protokol zpoždění jako u TP kabelů. Tedy od několika ms v případě 

nevytížených sítí až po několik s v extrémních případech.  

3.4. Zobrazovacích zařízení 

Zobrazovací zařízení slouží k interpretaci kamerového signálu pro uživatele. Ten 

pak může sledovat aktuální, či zaznamenaný obraz. Nejčastěji využívané zařízení pro 

zobrazení signálu systému CCTV je jednoznačně monitor. V dnešní době jsou 

nejpoužívanější monitory typu LCD svými menšími rozměry a energetickou úsporností 

vytlačily dnes již zastaralé CRT monitory.  

3.5. Záznamová zařízení 

Na začátku devadesátých let začal být používán DVR (digital video recorder). Jeho 

výhodou je záznam dat v digitální podobě a tak tedy možnost jejich uložení v této podobě 

na pevný disk, nebo disk na DVD. Nahrávání sice stále probíhalo obvykle kamerami 

s analogovým výstupním signálem a přenášelo se tak analogově až do DVR, tam však 

došlo k následné digitalizaci dat pomocí analogově-digitálního převodníku. Uživatelsky 

nezbytná byla možnost využití více kamer a tak předstupněm převodníku musel být 

kvadrátor, či multiplexor.  

V počátečních dobách byla nutná speciální ztrátová komprese videa z důvodu 

nedostatku místa na discích. To se však změnilo s postupem času, kdy se technologie disků 

zlepšovala. Následně i výrobci upustili od firemních a nestandardních algoritmů a zavedli 

rozšířené kompresní algoritmy jako např. MPEG-4.  
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Samozřejmě se nabízela možnost data nejen místně ukládat, ale i posílat uživatelům 

na vzdálené rozhraní pomocí internetu. Díky pomalým modemům však video bylo moc 

komprimované, nebo mělo nízký počet snímků za vteřinu (fps), či rozlišení [1]. 

Vzhledem k výhodnosti použití vzdáleného rozhraní byla nakonec přenosová 

rychlost dat po síti DVR systémů zvýšena zabudováním ethernet portu. Díky tomu vznikly 

systémy, které dokáží odesílat data na vzdálený počítač i na blízký monitor a zároveň je 

nahrávat. Již se objevila možnost analogové kamery ovládat a to se pak dělo pomocí 

speciálních programů. Tyto byly časem zaimplementovány do webových stránek a tak je 

již není nutné je instalovat [1]. 

V současnosti můžeme v podstatě využít jednu z možností, kdy DVR může být 

kdykoli nahrazen PC videoserverem, proto je dále požívána jen zkratka DVR: 

 DVR jež ukládá data na DVD-R, či DVD-RW 

 DVR jež posílá data na interní disk 

 DVR jež posílá data na interní, či externí diskové pole 

První možnost je v době, kdy DVD disky dosahují kapacity až 17,1 GB v případě 

DVD-18. Standardní jsou ale disky DVD-9 o kapacitě 8,5GB. Tyto disky mohou být stylu 

nepřepisovatelného i přepisovatelného média. Tato kapacita může být vhodná, pokud 

chceme zaznamenávat relativně krátkou dobu, z několika kamer, nebo systém záznamu 

spouštíme až po spuštění alarmu, například funkcí detekce pohybu.  

Druhou možností je poslat data na interní pevný disk DVR, ten v dnešní době může 

mít běžně kapacitu 2TB.  V některých DVR jsou malá datová pole (maximálně jednotky 

TB), ty jsou obvykle řazeny do RAID 0, či RAID 1.  

Poslední možností je možnost odesílat na datová pole, jež zajišťují nejen větší 

kapacitu pro uložení záznamu, ale zároveň i větší bezpečnost uložených dat. Ukládání 

probíhá redundantně minimálně do dvou míst v diskových polích (v případě RAID 1), 

v případě havárie jsou pak ztracená data nahrazena kopií. Tyto pole mohou dosahovat 

obrovských kapacit v rámci tisíců TB. Jde jen o požadavky na systém a ochotu klienta 

investovat do zařízení.   
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3.6. Doplňující zařízení 

CCTV systémy mohou být doplněny řadou zařízení, které usnadňují, nebo umožňují 

provoz. Jedním z prvních zařízení, které začaly doplňovat CCTV systémy, byly zařízení 

pro práci s analogovým signálem: kvadrátory a multiplexery. 

Kvadrátor měl tu funkci, že ze čtyř vstupních analogových signálů udělal jeden 

výstupní analogový signál. Výsledná obrazovka pak byla rozdělena na čtvrtiny, ve kterých 

se zobrazovaly data z kamer. Multiplexor měl funkci totožnou, pouze pro více vstupů. 

 V provozech kde je prašné prostředí, kde je kamera vystavena venkovnímu 

prostředí, nebo vandalům se kladou speciální požadavky na kryty kamery. Podle těchto 

požadavků je můžeme rozdělit na: 

 Kamery skryté – kryt kamery je proveden tak aby splynul s okolím 

 Kamery venkovní – kryt musí být vodotěsný, popřípadě vytápěný 

 Kamery vnitřní – kryt je ve standardním provedení bez zvýšených nároků 

 Kamery tzv. „antivandal“ – provedení se zvýšenou výdrží proti mechanickému 

namáhání 

 Kamery tzv. „dome“ – provedení speciálního krytu umožňující rozhled 360° 

pomocí polohovatelné kamery 
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4. Praktická část 

V praktické části se práce zabývá popisem objektu společnosti. Na tomto objektu je 

pak demonstrována cenová relevantnost návrhů jednotlivých CCTV systémů. V závěrečné 

fázi práce je pak obsaženo zhodnocení, který z návrhů by byl pro objekt nejvhodnější.  

 

4.1. Infrormace o společnosti 

 Firma se v minulosti zabývala vnitrostátní logistikou, díky velké prosperitě však 

mění pole působnosti i na mezinárodní dopravu. S tím souvisí nutnost zvětšení přepravní 

kapacity a tak bylo vybudováno nové logistické centrum. Tato firma zaměstnává 82 

administrativních pracovníků.  

4.1.1. Popis areálu 

Budova nově vybudovaného logistického centra je umístěna v areálu situovaném na 

okraji malého města s přístupem k mezinárodní komunikaci. K objektu pak vede jediná 

přístupová komunikace, které se na severovýchodní straně objektu dělí na příjezdovou 

cestu pro kamiony, ta vede k bráně situované uprostřed východní strany objektu, a na cestu 

vedoucí na parkoviště zaměstnanců, které je situováno v severozápadním rohu. Na této 

straně areálu také můžeme najít administrativní budovu, pro níž bude navržena CCTV 

systém. V lokalitě je nezaměstnanost a kriminalita v relativním průměru typickém pro ČR. 

Areál samotný je velký 200 x 180m, perimetrická ochrana je zajištěna 3m vysokými ploty 

s ostnatým drátem.  

4.1.2. Popis objektu 

´ Budova je nově postavená a jedná se o železobetonovou konstrukci tvořenou 

nosnými sloupy o rozměrech 30x30cm, vyzdívka obvodových zdí je realizována cihlami 

značky YTONG šíře 23cm. V rámci pláště budovy bylo realizováno zateplení o tloušťce 

5cm. Vnitřní příčky budovy jsou zděny pálenými cihlami firmy POROTHERM o 

tloušťkách 10 až 25cm.  
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Objekt je 36,7x18,8 metrů velké logistické centrum. Je tvořeno dvěma patry. 

V každém patře tvoří zhruba 75% plochy administrativní pracoviště, velké kancelářské 

místnosti s množstvím počítačů. Zbytek půdorysu pak vyplňují sociální zařízení, společná 

kuchyně, šatny a chodby. Podrobnější informace jsou uvedeny v půdorysech, ty jsou 

umístěny v rámci této práce jako přílohy č.1 a č.2 

 Potenciální vstupní body, okna a dveře, ty jsou plastové, od firmy EUROPLAST, 

vybavené bezpečnostní fólií. Všechny prvky odpovídají bezpečnostní třídě 3, dle normy 

ČSN P ENV 1627. 

 

4.2. Stávající zabezpečení 

Pokud máme zvolit míru zabezpečení ve smyslu PZTS, je vhodné postupovat podle 

normy ČSN EN 50131- 1. Ta nám definuje čtyři stupně pro zabezpečení objektu pro účely 

PZTS. Pro náš objekt pak odpovídá stupeň 2 - pachatelé mají určité znalosti o PZTS, 

používají základní sortiment nástrojů. Typickým objektem je obchodní dům, výrobní 

prostor, nebo administrativní budova. 

Kategorii objektu tedy podle této normy může posoudit sám zákazník, jehož 

rozhodnutí záleží na poměru ceny a uplatnitelnosti systému. Další možností je, že buď 

pracovník zabezpečovací agentury, nebo třetí osoba stanoví na základě praktických 

zkušeností a analýz bezpečnosti nejvhodnější typ zařazení s ohledem na velikost 

chráněného majetku. Velká většina objektů však spadá do kategorie 1 a 2.  Jelikož je 

systém PZTS na objektu již uplatněn není potřeba se jím již dále zabývat.  

Klient se z důvodu opakovaných pokusů o krádeže obává trestné činnosti, a proto chce 

navýšit zabezpečení o systém CCTV. Mezi jeho požadavky patří zabezpečit vnitřní 

prostory ve dne i v noci nahráváním. Přes den pak bude probíhat kamerování zaměstnanců 

v hlavních místnostech. Ve smyslu uchování dat byla stanovena doba minimálně čtrnácti 

dnů. Po konzultaci cenového rozpětí a míry uplatnění systému bylo stanoveno, že cena 

systému z hlediska nákupu jednotlivých prvků by neměla překročit 230 tisíc Kč. 

Výslovným přáním zákazníka byla nezávislost CCTV a PZTS systémů.  
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4.3. Návrh opatření, jejich porovnání 

Návrhy jsou rozděleny dle přenosových cest v našem objektu a to konkrétně na: 

systémy využívající komunikaci analogovou po koaxiálním kabelu, systémy digitálního 

datového přenosu po UTP kabelu a systémy využívající bezdrátové komunikace v rámci 

2,4GHz WiFi sítě. Jelikož je přemístění kamer nevhodné z důvodu zachování účinnosti 

systému je zvoleno jedno umístění, které nejlépe odpovídá požadavkům zmíněných 

zadavatelem a zároveň cenové relevantnosti návrhu. Kamery budou v případě nutnosti 

vybaveny IR přísvitem. Zároveň pokud dojde k zaznamenání pohybu ve vnitřních 

prostorách objektu v nočním režimu dojde ke spuštění záznamu. 

 

4.3.1. Návrh založený na analogové komunikaci 

V této variantě bylo použito 12 kamer s analogovým výstupem. Kamery spojuje 200 

metrů koaxiálního kabelu. Detailnější informace o umístění kamer je zakresleno v příloze 

č.3 a č.4. V místnosti ředitele podniku je umístěno pouze zobrazovací a ovládací zařízení. 

Zjednodušené schéma zapojení vidíme na Obr. 6 : 

 

Obr. 6 – Schéma zapojení analogového systému 
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Pořizovaná kamera není standardně osazena objektivem již při prodeji. Proto jsme 

přistoupili k variantě využívající objektivů pro úhlopříčku čipu 1/3“ s ohniskovou 

vzdáleností 2,8 – 11mm a automaticky řízenou clonou pomocí systému DC drive. 

Jako výchozí byla zvolena vnitřní boxová kamera firmy HikVision. Tato kamera má 

senzor typu CCD II firmy Sony velikosti 1/3“. Který jí poskytuje možnost snímat 

spolehlivě při velmi nízkých hladinách osvětlení (pro černobílý režim 0.0001Lux). To je 

důvod proč jsme nepořizovali IR přísvit, zbytkové osvětlení z parkoviště umístěného po 

straně objektu postačuje k nahrávání. Kamera má deklarované vnitřní rozlišení 700TVL a 

zvládá, jak formát PAL tak i NTSC. Zvolena byla výstupní obrazovou norma PAL (D1) 

kde obraz vystupuje v rozlišení 576 řádků a 720 sloupců. Výstupním konektorem je pak 

BNC konektor pro připojení koaxiálního kabelu. Napájení je vyvedeno ze dvou externích 

zdrojů na 12V stejnosměrného napětí umístěných v místnosti s DVR.  

Koaxiální kabel byl zvolen s impedancí 75 ohmů na metr a průřezem 0,5 palce. Je 

oddělitelně spojen s dvojlinkou o průřezu 2 x 0,5mm
2 

pomocí které je realizováno napájení 

kamer. 

DVR byl zvolen od firmy HikVision a to konkrétně typ DS-7316HWI-SH s 16ti BNC 

vstupy pro možnost zapojení všech kamer bez nutnosti použít externí kvadrátor. Tento 

DVR podporuje uložení dat ve formátu WD1, což znamená datový tok od 768 kbps do 

1536 kbps pro jeden vstup. Vzhledem k instalaci 12ti kamer v systému je potřeba uložit až 

2,304MB za sekundu. Při kapacitě 4TB interního hardisku, je možné obraz archivovat až 

20dní. Záznamové zařízení po naplnění disku bude automaticky pokračovat v nahrávání a 

začne zároveň mazat nejstarší záznam. Je potřeba zdůraznit, že ne po celou dobu záznamu 

bude datový tok maximální a proto dojde k prodloužení doby záznamu. Toto DVR má také 

3 USB porty, z nichž jeden je využit k bezdrátovému připojení klávesnice a touchpadu 

umístěných ve vedlejší místnosti. Dalším výstupem je pak VGA konektor.  

Z něj je signál veden pomocí kabelu do místnosti ředitele, kde je jako zobrazovací 

zařízení použit 15“ LCD monitor. 

V tabulce 3 můžeme vidět cenové rozvržení analogového systému:  
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Tabulka 3 – Cenové rozvržení návrhu analogového systému 

výrobce prodejce položka cena počet suma 

 euroalarm.cz Objektiv 2391 Kč 12 28 692 Kč 

HikVision euroalarm.cz Kamera 3708 Kč 12 44 496 Kč 

HikVision euroalarm.cz DVR 18 011 Kč 1 18 011 Kč 

 Gme.cz RG-59 + 2x0,5mm 24 Kč 200 4 800 Kč 

 Gme.cz BNC konektor 54 Kč 24 1 296 Kč 

HikVision euroalarm.cz Držák kamer 250 Kč 12 3 000 Kč 

  Pomocný materiál 5000 Kč 1 2 000 Kč 

Pulsar euroalarm.cz zdroj 3376 Kč 2 6 752 Kč 

  napájecí konektor 12 Kč 12 144 Kč 

BenQ Alza.cz monitor 1999 Kč 1 1 999 Kč 

Logitech Alza.cz klávesnice + touchpad 889 Kč 1 889 Kč 

Roline Alza.cz VGA kabel 519 Kč 1 519 Kč 

Celková cena 

systému     115 598 Kč 

 

4.3.2. Návrh založený na digitální komunikaci 

I v tomto návrhu bylo použito 12 kamer tentokráte však s digitálním přenosem dat po 

UTP kabelu. Detailnější informace o umístění kamer je zakresleno v příloze č.5 a č.6. 

Topologii sítě vidíme na Obr. 7: 

 

Obr. 7 - Schéma zapojení UTP digitálního systému 
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Kamera vybraná pro toto zapojení má již pevně umístěný objektiv s fixním úhlem 

záběru 69,4°. To však nepředstavuje žádnou komplikaci. Kamera je vybavena čipem 

CMOS a to o úhlopříčce 1/3“. Elektronika kamery může kódovat data do formátu MJPEG 

a H.264, který byl vybrán pro tuto aplikaci. Velmi důležitou možností pro úsporu financí a 

snazší montáž je u této kamery možnost napájení pomocí PoE. 

Přenosová soustava se skládá v tomto případě ze standartních UTP kabelů 

zakončených konektory RJ45 a switche stavěného pro napájení 12ti kamer a zároveň 

správy jejich datové komunikace. Přepínač je vybaven 24-mi porty pro instalaci kamer, 

tyto porty 10/100Base-TX poskytují dostatečnou přenosovou kapacitu. Switch je pak 

následně připojen opět UTP kabelem k NVR pomocí rozhraní 1000Base-T.  

To NVR umožňuje komunikaci až rychlostí 1Gb/s. I toto NVR obsahuje 4Tb 

diskového prostoru, což je i v tomto případě plně dostačující. Kamery totiž v tomto případě 

mohou posílat až 2MB za sekundu, což po přepočtu na dobu záznamu vychází jako 23dní.  

Propojení NVR a zobrazovacího zařízení je jako v předchozím případě realizováno VGA 

kabelem k LCD 15“ monitoru. Vedle něj je pak umístěna bezdrátová ovládací klávesnice 

s touchpadem.  

V tabulce 4 můžeme vidět cenové rozvržení UTP digitálního systému:  

Tabulka 4 - Cenové rozvržení návrhu UTP digitálního systému 

výrobce prodejce položka cena počet suma 

HikVision euroalarm.cz kamera 4015 Kč 12 48 180 Kč 

switch express-alarm.cz switch 8780 Kč 1 8780 Kč 

Airlive CoreNVR euroalarm.cz NVR 6647 Kč 1 6647 Kč 

HikVision euroalarm.cz Držák kamer 250 Kč 12 3000 Kč 

  Gme.cz UTP 24 Kč 200 4800 Kč 

Pomocný mteriál     5000 Kč 1 2000 Kč 

  Ges.cz RJ45 2,60 Kč 26 67,60 Kč 

Benq Alza.cz Monitor 1999 Kč 1 1999 Kč 

Logitech Alza.cz klávesnice + touchpad 889 Kč 1 889 Kč 

Roline Alza.cz vga kabel 519 Kč 1 519 Kč 

Celková cena         79 881,60 Kč 
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4.3.3. Návrh založený na bezdrátové komunikaci 

Poslední varianta zmíněná v této práci je realizována za pomoci bezdrátové WiFi 

komunikace v pásmu 2,4Ghz. Detailnější informace o umístění kamer je zakresleno 

v příloze č.7 a č.8. Schématické rozvržení systému vidíme na Obr. 8: 

 

Obr. 8 - Schéma zapojení bezdrátového digitálního systému 

Kamera HikVision DS-2CD854F-EW není od výrobce osazena objektivem a proto 

jsme přistoupili k volbě objektivů s úhlopříčkou 1/3“ a  DC drive. Kamera byla nastavena 

pro kompresi do formátu H.264 a je schopna odesílat data v datových tocích od 32Kbps až 

do 16Mbps.   

Dalším prvkem sítě je router firmy ACER typ RT-AC68U, jež je schopný data přijímat 

rychlostí až 1Gb/s. Ten je pak připojen opět UTP kabelem k NVR HikVision DS-7616NI-

SE/P. Úložná kapacita 4TB umožňuje uchovávat až 23dní záznamu. Pokud záznam naplní 

disk bude automaticky zahájeno nahrávání v prostoru vzniklém vymazáním nejstaršího 

záznamu. Celý systém je opět pomocí portů USB a VGA konektoru propojen s 15“ 

monitorem a bezdrátovou klávesnicí s touchpadem používanou k ovládání NVR. 

Tabulka 5 zobrazuje rozvržení cenového návrhu pro digitální bezdrátovou komunikaci:  
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Tabulka 5  - Cenové rozvržení návrhu bezdrátového digitálního systému 

výrobce prodejce položka cena počet suma 

HikVision euroalarm.cz kamera 12 451 Kč 12 149 412 Kč 

  euroalarm.cz Objektiv 2391 Kč 12 28 692 Kč 

HikVision euroalarm.cz NVR 6747 Kč 1 6747 Kč 

ASUS alza.cz Router WIFI 5199 Kč 1 5199 Kč 

HikVision euroalarm.cz Držák kamer 250 Kč 12 3000 Kč 

Pomocný mteriál     5000 Kč 1 2000 Kč 

  Ges.cz UTP + RJ 45 100 Kč 1 100 Kč 

Benq Alza.cz Monitor 1999 Kč 1 1999 Kč 

Logitech Alza.cz klávesnice + touchpad 889 Kč 1 889 Kč 

Roline Alza.cz vga kabel 519 Kč 1 519 Kč 

Pulsar euroalarm.cz zdroje kamer 203 Kč 12 2436 Kč 

Celková cena         203 993 Kč 

 

 

4.4. Výsledky a diskuze 

Pokud porovnáme výsledné ceny zobrazené v grafu 1, můžeme si všimnout, že 

jednoznačně nejdražším systémem pro montáž v objektu logistického centra je systém 

využívající WiFi. Jeho cena je způsobena vysokou cenou kamer, jež jsou schopny vysílat 

signál v rámci technologie WiFi. Pokud jejich cenu porovnáme v grafu 1 s ostatními 

kamerami, zjistíme, že v případě digitální kamery s fixním objektivem pro UTP systém se 

jedná až o čtyřnásobek. Což jej společně s velkou nebezpečností WiFi přenosu dělá 

relativně nevhodným řešením pro objekt logistického centra. 
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Graf 1 – Cenové srovnání celkové ceny CCTV systémů 

 

 Systémem, který byl cenově střední variantou, byl analogový systém. Tento systém 

těží ze své relativně jednoduché konstrukce a relativně nejbezpečnějším systémem přenosu 

dat. Bohužel nevýhodou tohoto systému je nutnost montáže dvou dodatečných zdrojů, jenž 

napájejí kamery. Jak tento tak předchozí systém využívají kamery bez IR přísvitu, které 

mají vysokou citlivost a díky tomu jsou schopny zaznamenávat téměř stejně kvalitně jako 

kamery s IR přísvitem.  

 Systém, který ale v tomto objektu z cenového hlediska vyhrál, by byl systém 

založený na digitální komunikaci přes UTP kabely kombinovaný s možností Power over 

Ethernet. Tato možnost napájení kamer sice zvedá cenu síťového zařízení, to je ale 

vyváženo úsporou za napájecí zdroje jednotlivých kamer a instalaci dalších vodičů. Systém 

komunikující na bázi LAN poskytuje díky jednoduché montáži, relativně levným dílům a 

spolehlivé technologii nejvhodnější řešení z hodnocených systémů pro objekt logistického 

centra. 
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Graf 2 – Srovnání prvků CCTV systému 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo popsat aktuální stav v oblasti komponent CCTV systémů 

a jejich vlastnosti s ohledem na výběr parametrů pro danou situaci. V části praktické jsou 

tyto teoretické vědomosti použity při návrhu cenově nejlevnějšího systému CCTV pro 

objekt logistického centra a to z hlediska nákupu jednotlivých komponent.  

Z hlediska samotného procesu navrhování CCTV systémů je třeba mít na paměti, že 

osoba zodpovědná za návrh musí mít povědomí jak o technických parametrech 

jednotlivých prvků systému, tak i o jejich významu a dopadu v rámci navrhovaného 

systému. Tento požadavek v praxi znamená správnou volbu technických parametrů na 

základě vyhodnocení podmínek v zabezpečované oblasti. Z nich pak nutně vyplývají 

jednotlivé nároky na vlastnosti systému. 

Pro dosažení stanoveného cíle byly zpracovány tři varianty zapojení systému v objektu: 

systém využívající komunikaci analogovou po koaxiálním kabelu, systém digitálního 

datového přenosu po UTP kabelu a systém využívající bezdrátové komunikace v rámci 

2,4GHz WiFi sítě. Tyto varianty návrhů byly pak následně porovnány z cenového hlediska 

ve smyslu ceny komponent jednotlivých částí systému. Součástí porovnání bylo i shrnutí 

základních vlastností systémů.   

Z výsledků provedeného průzkumu vyplynulo, že nejméně vhodným byl systém 

využívající bezdrátové komunikace v rámci 2,4GHz WiFi sítě. Jeho vysoká cena a nízká 

bezpečnost datového přenosu s vysokou možností odrušení jsou pro tento objekt 

výraznými nevýhodami. Jako systém se středními výsledky skončil systém využívající 

komunikaci analogovou po koaxiálním kabelu. Tento systém umožňuje relativně kvalitní 

záznam, ale nemá výhody digitální datové komunkace. Nejlevnějším a zároveň 

nejvhodnějším systémem pro tento objekt při stanovených parametrech je systém 

digitálního datového přenosu po UTP kabelu.  

Ve smyslu poznatků získaných z této práce lze konstatovat, že systémy digitálního 

datového přenosu po UTP kabelu mají velký potenciál a jejich instalací získáváme oproti 

systémů analogovým v stejné cenové kategorii mnoho výhod. Těmi mohou být připojení 



 

 44 

záznamového zařízení k síti internet z čehož vyplývá například možnost sledovat data ze 

vzdáleného místa, či například využívat chytré funkce kamer. 
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6. Slovník pojmů 

Pojem Překlad 

A-D Analogově-digitální 

Cat 1-7 (Category) Kategorie 

CCD (Charged-Coupled Device) Zařízení s vázanými náboji 

CCIR (Comité consultatif international pour la radio/Consultative Committee on 

International Radio) Sdružení konzultantů mezinárodního rádiového přenosu 

CCTV (close circuit television system) uzavřený kamerový systém 

CMOS (Complementary Metal-Oxid-Semiconductor) Doplňující se kov-oxid-polovodič 

CRT (Catode Ray Tube) 

D-A Digitálně-analogový 

DC (Direct Control) 

DVR (digital video recorder) digitální videonahrávač 

fps (frames per second) snímků za sekundu 

FTP (Foil-sreened twisted pair) Fólií chráněná, stíněná kroucená dvojlinka 

IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers) Institut pro elektrotechnické a 

elektronické inženýrství 

IP (Internet protocol) Internetový komunikační protokol 

IR (Infra red) Infračervený 

ISDN (Integrated Services Digital Network) Digitální síť integrovaných služeb 

JPEG Joint Photographic Experts Group 

JTS Jednotná telefonní síť 

LAN (Local Area Network) Místní síť 

LCD (Liquid Crystal Display) 

M-JPEG Motion - JPEG 

PIR (Pasiv Infra Red detector) Pasivní infračervený detektor 

PZTS Poplachově zabezpečovací a tísňový systém 

PZTS Protipožární zabezpečovací systém 

RAID (Redundant Array of Indepdent Discs) Pole nezávislých disků s redundatním 

ukládáním dat 

RAM (Random Access Memory) Paměť s přímým přístupem 

STP (Shielded Twisted Pair) Stíněná kroucená dvojlinka 

TP (Twisted Pair) Kroucená dvojlinka 

TVL (Television Lines) Televizní řádek 

ÚOOU Úřad na ochranu osobních údajů 

USB (Universal Serial Bus) Univerzální sériová sběrnice 

UTP (Unshielded Twisted Pair) Nechráněná kroucená dvojlinka 

VD (Video Drive)  

WAN (Wide Area Network) Síť širší oblasti 

WiFi (Wireless Fidelity) Bezdrátová věrnost (slovní hříčka vzniklá na bázi Hi-Fi) 

XML (eXtended Markup Language) Rozšířený značkovací jazyk 
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