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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o současných kamerových systémech, kde je vysvětlen 

princip technologie čipů CCD, CMOS a jejich vlastností. Dále se práce vztahuje na terminologii 

LED svítidel, normativních požadavkům veřejného osvětlení a zaměřuje se na jeho přizpůsobení 

snímacím čipům. Popisuje souvislosti spektrální vyzařovací charakteristiky LED osvětlení  

a citlivostí jednotlivých čipů kamer spolu s viditelným zářením lidského oka. V praktické části 

bakalářské práce jsou uvedeny výsledky měření hlídacího osvětlení a jasové analýzy elektrické 

stanice TR Čechy-střed ve Středočeském kraji na území obce Mochov. Tyto výsledky jsou 

vyhodnoceny a porovnány s normativními požadavky. V poslední kapitole je z těchto měření  

a vyhodnocení záznamů vyvozeno nejideálnější doporučení s ohledem na bezpečnostní kamerový 

systém a normativní požadavky pomocí výpočtového programu. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with current camera system, where is explained the principle 

of CCD and CMOS chips technology and their features. The thesis is also dedicated to the 

terminology of LED lighting normative to the requirements of public lighting and it focuses  

on its customization to scanning chips. It describes connections between spectral radiating 

characteristics of LED lighting and sensitivity of individual camera chips in conjunction with 

visible radiation of human eye. In the practical part of bachelor thesis are mentioned the results 

of measuring surveillance lighting and brightness analysis of electrical station TR Čechy-střed  

in Central Bohemian Region in the area of the municipality Mochov. These results are evaluated 

and compared with normative requirements. In the last chapter those measurements  

and evaluations of reports are used to infer the most ideal recommendation with consideration  

of security camera system and normative requirements, using the calculation program. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

β  [-]  úhel mezi dopadajícím paprskem a plochou 

Φ  [lm]   světelný tok 

Фe [lm]  zářivý tok 

γ [-]  úhel mezi vztažným směrem a paprskem 

Ω  [sr]   prostorový úhel 

dΩ  [sr]   prostorový úhel 

dΦ  [lm]  tok světelného zdroje 

dA [m2]  osvětlenost plošky 

λ  [nm]   vlnová délka 

ρ [%]  činitel odrazu 

E̅ [lx]  průměrná osvětlenost 

E  [lx]   osvětlenost 

Emin [lx]  minimální osvětlenost 

Ehs [lx]  polokulová osvětlenost 

Esc,min [lx]  minimální poloválcová osvětlenost 

Ev,min [lx]  minimální svislá osvětlenost 

GR [-]  oslnění 

GRL [-]  maximální oslnění 

I  [cd]   svítivost 

Iγ [cd]  svítivost úhlu γ 

I0 [cd]  vztažný směr svítivosti 

K [-]  kontrast 

l [m]  délka 

L  [cd·m-2]  jas 

L̅ [cd·m-2] průměrný jas povrchu 

LP [cd·m-2] jas pozadí 

LF [cd·m-2] jas figuranta 

M [lm·m-2] světlení 

P [W]  výkon 

P [W]  příkon 



 

 
 

S [m]  osvětlená plocha 

SR [-]  činitel osvětlení okolí 

t [h]  čas  

TI [-]  prahový přírůstek 

U0 [-]  rovnoměrnost osvětlení 

Ul [-]  podélná rovnoměrnost jasu 

W [Wh]  spotřeba elektrické energie 

16:9   poměr stran obrazu 

4K   ultra vysoké rozlišení 

1080p   počet řádků obrazu 

720p   počet řádků obrazu 

A/D   převodník z analogové veličiny na digitální 

A   třída osvětlenosti 

AHD   analogové kamery 

atd.    a tak dále 

BSI   snímač se zpětným osvětlením 

CCD   snímací čip 

CCTV   zavřený televizní okruh 

CE   třída osvětlenosti 

CEN   evropský výbor pro normalizaci 

CMOS   snímací čip 

CVI   kompozitní video rozhraní 

ČSN   česká státní norma 

DSP   digitální signální procesor 

DVR   zařízení pro zpracování obrazu 

ES   třída osvětlenosti 

EV   třída osvětlenosti 

EN   evropská norma 

FPS   počet snímků za vteřinu 

HD   vysoké rozlišení 

IO   integrovaný obvod 

IP   technologie přenosu 



 

 
 

IR   infračervené záření 

JPEG   formát obrazového snímku 

Kč   Koruna česká 

LAN   lokální počítačová síť 

LED   dioda vyzařující světlo 

ME   třída osvětlenosti 

MEW   třída osvětlenosti 

MF   udržovací činitel 

NVR   zařízení pro zpracování obrazu 

PoE   napájení datovým síťovým kabelem 

PN   přechod diody tvořen polovodiči 

PTZ   otočné kamery s přiblížením 

S   třída osvětlenosti 

TVI   rychlé video rozhraní    

UV   ultrafialové záření 

VO   veřejné osvětlení 
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Úvod 

V dnešní době má bezpečnostní kamerový systém velké využití po celém světě. Slouží 

k ochraně osob a majetku. Používají ho běžní občané pro hlídání svých pozemků, soukromníci velkých 

areálu nebo majitelé skladů. Firmy instalují kamerový systém v obchodech i halách, dopravní podniky 

například v tunelech, na parkovištích, v radarech pro měření rychlosti. Mimo jiné je kamerový záznam 

využívám bezpečnostními složky státu jako důkazný materiál. Díky tomu se při koupi musí dbát na 

podmínky ve kterých bude použit. Pomocí kamerového systému lze pořizovat záznam v reálném čase  

a rovněž ho i archivovat. 

Pro nejlepší obraz za účelem kvalitní identifikace osob a předmětů vybíráme kamery dle 

prostředí. Přes den ideálně využijeme barevnou kameru, zatím co za šera nebo tmy černobílou. Dnes 

existují typy kamer, které zvládají kombinaci obou podmínek. Snímaný obraz je také ovlivněn čipem, 

který je uložen uvnitř kamery. Dnes se můžeme setkat s CCD a CMOS technologií. Obě technologie 

nám nabízí skoro stejné vlastnosti, jenom každá trochu jiným způsobem. Pro kvalitní snímání obrazu je 

nutné přizpůsobit veřejné osvětlení kamerovému systému. 

Důležité je umístění kamery tak, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům a zároveň byly splněny 

normativní požadavky veřejného osvětlení. Dále je vhodné vybrat takový zdroj LED osvětlení, aby jeho 

vyzařovací charakteristika spektra byla co nejshodnější se spektrální citlivosti snímacích čipů. Pro tuto 

kombinaci charakteristik je pak ještě nutno brát v úvahu spektrální citlivost lidského oka. 
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1 Světelně technické parametry současných kamerových 

systémů 

1.1 Světelně technické veličiny 

Světlo je elektromagnetické záření, kdy pomocí zrakového orgánu vybudí zrakový vjem. Oblast 

viditelného záření se vyskytuje v rozmezí vlnových délek 380–780 nm. Viditelné světlo je mezi oblastmi 

infračerveného a ultrafialového záření. Pro odlišnou citlivost oka se používají fotometrické pojmy  

a veličiny, které mají odlišnou vlnovou délku. Důležité základní světelné veličiny pro kamerový systém 

jsou světelný tok, svítivost, osvětlenost, jas a kontrast. [1] 

Světelný tok Ф je tvořen zářivým tokem Фe. Jednotkou je lumen (lm). Světelný tok udává 

velikost světelné energie, kterou zdroj vyzáří do okolí. Zářivý tok nám říká, jak velký výkon se pomocí 

záření přenáší. Je-li záření spojité (není monochromatické), znamená to, že nenabývá jedné vlnové 

délky. U záření, které je složeno z více monochromatických záření lze světelný tok vypočítat tak, že 

spektrum rozdělíme na n úseků o určité šířce. Určí se střední hodnota Фe a světelná účinnost. Poté se 

světelný tok vypočítá jako suma těchto úseků. 

 

Obrázek 1.1: Spektrum vlnových délek [28] 

Hlavní oblast, která nás v této bakalářské práci zajímá tvoří vlnové délky v rozmezí 380 nm až 

780 nm, protože se jedná o sluneční viditelné záření. Maximální světelná účinnost je dosažena při 

hodnotě vlnové délky λ = 555 nm. Při této účinnosti odpovídá přenesený výkon o jednom wattu hodnotě 

683 lumenů. Vlnová délka λ = 555 nm odpovídá fotopickému vidění, což je vidění oka adaptovaného 

(přizpůsobeného) na denní světlo. 

Pro výpočet světelného toku využijeme vztah: 

𝜙 = 683 ∙ ∑ ∆𝑃 ∙ ∆𝑉

780

380

 

kde ΔP je rozdíl všech výkonů a ΔV je rozdíl všech poměrů světelné účinností s maximální 

účinností. Jednotkou je lumen na watt (lm∙W-1).  

Světelný tok se z části pohltí materiálem, projde materiálem a odrazí. Jejich součet je roven 

jedné. Pomocí rozložení světelného toku jsme schopni charakterizovat křivky svítivosti. [1] 



 

3 
 

Svítivost (I) je další fotometrickou veličinou. Jednotkou je kandela (Cd). Svítivost je definována 

pro bodové svítidlo a popisuje rozložení světelného toku do prostoru v odlišných směrech pod úhlem γ. 

Úhel γ vzniká mezi vztažným směrem svítivosti I0 a ostatními úhly svítivosti. Svítivost pro jednotlivé 

úhly Iγ pak počítáme jako násobek vztažné svítivosti s funkcí křivky v daném řezu. Tyto řezy 

(poloroviny) plochy vytváří křivky svítivosti vynášené v polárních souřadnicích. 

 

Obrázek 1.2: Křivka svítivosti v řezu klasické žárovky [1] 

Svítivost zdroje vyzařuje monochromatické záření o intenzitě 1/638 W∙sr-1 a frekvencí 540∙1012 

Hz. Střední hodnotu pak určíme vztahem: 

𝐼 =
𝑑𝜙

𝑑Ω
 

kde dϕ (lm) je světelný tok a dΩ (sr) je úhel do které je světelný tok vyzařován. Označován také 

jako prostorový úhel. [1] 

Světlení M – jedná se o plošnou hustotu světelného toku vyzařovaného z plošky. Jednotkou 

světlení je lumen na čtvereční metr. 

Jas L - jednotka jasu je kandela na čtvereční metr. Jedná se o plochu, která je osvětlena a má 

určitou světlost. Kvůli rozložení jasu v prostoru je ovlivňováno zmenšení a zvětšení zornice oka. Častou 

adaptací (změnou) na odlišný jas narušuje tzv. zrakovou pohodu. To vede k únavě očí. U kamerového 

systému se při nesprávném rozložení jasu dostává kamera do saturace. Používá se také i termín sytost, 

kdy díky histogramu můžeme určit, zda je obraz přesycený (přepálený) nebo nedosycený. 



 

4 
 

 

Obrázek 1.3: Průběh náhodného obrazu v histogramu 

Na obr. 1.3 lze vidět, že snímaný obraz výrazně disponuje červenými prvky. Červený přepal 

obrazu lze snadno řešit pro snímky pomocí kursorů grafických softwarů. Video záznam má složitější 

princip. Tuto problematiku řeší obrazový procesor (kapitola 1.3.4). [2][5] 

Kontrast K - udává rozdíl mezi nejtmavším a nejsvětlejším bodem obrazu. Jeho změna 

způsobuje odlišné vnímání obrazu. Tento vjem je úzce spjatý s pojmem všeobecného indexu podání 

barev Ra. Vyjadřuje stupeň shodnosti toho, jak lze vnímat barvu předmětů pod světelným zdrojem. 

Číselný rozsah indexu podání barev je od 0 do 100, kdy hodnota 100 udává maximální shodnost. [4] 

Odrazivost - k tomuto pojmu se váže spektrální činitel odrazivosti ρ(λ) a závisí na vlnové délce 

dopadajícího záření. Každý materiál toto záření odráží jiným způsobem a směrem. Zrcadlový odraz je 

odraz, kdy dopadající paprsek se odrazí pod stejným úhlem dopadu. Difuzním odrazem dochází  

k rovnoměrnému rozptylu odražených paprsků do prostoru. Maximální svítivost je potom při kolmém 

dopadu paprsku. Sečteme-li činitele zrcadlového a difuzního odrazu, dostaneme smíšený odraz. Ten je 

v praxi nejběžnější. Ke zjednodušení výpočtů se používají materiály s ideálním odrazem a rozptylujícími 

vlastnostmi materiálu. [1] 

Rušivé světlo - je tvořeno umělými světelnými zdroji. Jedná se o rozptýlené elektromagnetické 

záření, které se šíří venkovním prostorem a způsobuje nežádoucí jevy. Mezi tyto jevy patří závojový jas 

oblohy, oslnivé světlo (kapitola 3.1) a světelný přesah. 

Obrázek 1.4: Vznik jevů rušivého světla [1] 

Závojový jas oblohy se skládá ze dvou složek. Složka přímá a odražená světelným tokem ze 

svítidel. Dále se složka odražená dělí na odraženou, pohlcenou a propuštěnou. V době zvýšení jasu 

oblohy se snižuje pozorovatelnost objektů oblohy. Jedná se o interakci (vzájemné působení) světla  

a prostředí. Světelný přesah je světlo, svítící mimo požadovaný prostor. Toto nežádoucí světlo osvětluje 

pozemky nebo místa a narušuje soukromí obyvatel. [20] 
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1.2 Hlavní parametry bezpečnostních kamer 

Parametry kamer mají zásadní vliv na kvalitu zaznamenaného obrazu. Dva nejdůležitější 

parametry jsou rozlišení a citlivost. Především citlivost hraje velkou roli snímaného obrazu. Na trhu se 

setkáme se standartní citlivostí a ultracitlivými kamerami. 

1.2.1 Rozlišení 

Jedná se o základní parametr, udávající počet bodů, které lze zobrazit v TV řádcích. Standartní 

rozlišení se v dnešní době nepoužívá z důvodu nekvalitního obrazu. Technologie se zlepšila a dnes se 

používá ultra vysoké rozlišení nebo analogové technologie. Ultra vysoké rozlišení poskytuje obraz 720p 

až 4K, ale za vysokou cenu. Analogové technologie mají širokoúhlé rozlišení poměru stran 16:9 a patří 

zde například HD-CVI (HD kvalita obrazu přenášená pomocí stávajících koaxiálních rozvodů),  

HD-TVI (využívá přenos videa ve vysokém rozlišení Full HD 1080p po koaxiálním kabelu) nebo AHD 

(nejnovější technologie pro analogový přenos obrazu ve vysokém rozlišení po koaxiálním kabelu). [8] 

1.2.2 Citlivost 

Udává, kdy je kamera schopna snímat obraz. Jedná se o množství luxů při definované 

světelnosti. Standartní citlivost u černobílých kamer je 0,1 lux, zatím co u barevných to je 1 lux. 

Standartní citlivost vyhovuje pro denní světlo. Ultracitlivé kamery jsou vhodnější pro špatné světelné 

podmínky. Černobílé kamery mají citlivost standardně 0,001 až 0,01 luxů a barevné 0,1 luxů a víc. 

Ultracitlivé kamery se instalují v místě šera, umělého pouličního osvětlení nebo při měsíčním svitu. [8] 

Obraz, který kamera zaznamenává se pohybuje v rozsahu vlnových délek, které se liší druhem 

čipu. Pro tyto vlnové délky je kamera citlivá, což nazýváme spektrálním rozsahem kamer, nebo 

spektrální citlivosti, která se liší volbou snímacího čipu. [9] 

1.3 Principy bezpečnostních kamer 

Dnes se používají pouze dva typy čipů ve všech kamerových systémech. Nelze říci, který z nich 

je lepší, neboť oba mají své plusy a mínusy. Proto je používáme v prostředí, jejichž využití bude 

nejefektivnější. Na ploše snímacích čipů se vyskytují fotocitlivé buňky, které snímají světlo. To poté 

převedou na elektrické pulsy do čipu. [6] 

1.3.1 CCD (Charge-Coupled Device) technologie 

Technologie CCD je pro výrobu náročnější. Signály přechází z buněk do řídící elektroniky. 

Informace se čte po jednotlivých řádcích, tudíž čip není schopen dosáhnout rychlého sekvenčního 

snímání. Jsou tedy pomalejší. Odběr elektrické energie je větší než u CMOS, ale dynamický rozsah je 

lepší. Nedochází pak k přepálení snímaného obrazu. [6][7] 
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Obrázek 1.5: Struktura a princip CCD čipu [29] 

Oproti CMOS s BSI (Back-Side Illumination) čipy při nízké citlivosti má technologie CCD 

minimální šum. Pro snížení ztrát se využívá technologie Super HAD CCD. Čip je doplněn o dvojici 

mikro čoček pro každou buňku zvlášť. To umožňuje dopad většího množství světla na čip. [7] 

1.3.2 CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) technologie 

Technologie CMOS má v kamerovém systému využití jako obrazový senzor. V minulosti se 

vyráběla v menším rozlišení s horší citlivostí. Postupem času se vývoj CMOS dostal na úroveň CCD  

i přes to, že je levnější.  Každá buňka má vlastní obvod, pro který se informace přenáší. Ta se čte pro 

každý řádek zvlášť. Plocha citlivá na světlo je proto menší, a tudíž je technologie prostorově méně 

náročná. [6][7] 

Obrázek 1.6 Struktura a princip CMOS čipu [29] 

Díky velké vzdálenosti mezi povrchem čipu a buňkami klesá efektivita CMOS technologie. 

Velká část dopadajícího světla se k buňce nedostane. Tuto problematiku řeší vylepšená verze CMOS 

s BSI čipy, kdy vzdálenost je menší a tím vzroste i citlivost. Při nižší citlivosti vzniká velký šum. [7] 
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1.3.3 Spektrální citlivost snímacích čipů 

Snímače CCD a CMOS pracují v širším spektru, než je schopno pojmout lidské oko. Jejich 

citlivost pracuje zvláště v oblasti infračerveného spektra až po tzv. bandgap (zakázané pásmo - 659 nm). 

Obrázek 1.7: Citlivost v závislosti na spektrálním rozsahu CCD a CMOS čipů [11] 

Na obr.1.7 můžeme vidět zobrazení spektrální rozsahu lidského oka v režimu jasného světla ve 

srovnání s technologií monolitického (jednolitého) křemíku bez povlaku, základního materiálu pro CCD 

a CMOS snímače ve viditelném a blízkém infračerveném spektru. Výroba monolitického integrovaného 

obvodu (IO) na křemíkové destičky je v dnešní době nejběžnější. Z charakteristik lze říci, že CMOS 

technologie vykazuje větší šířku, čímž se rozšiřují o kratší vlnové délky díky jejich struktuře. Ty 

podporují sníženou penetrační hloubku světla s menší vlnovou délkou. V oblasti nižších vlnových délek 

(UV oblast) jsou snímače relativně necitlivé. Šum, který vzniká v čipu se projeví na účinnosti. Ke 

snížení šumu se proto musí čip efektivně chladit. [11] 

Následující obrázek 1.8 zobrazuje obecný spektrální rozsah obou technologií. Charakteristiky 

se v praxi budou s malým rozdílem lišit na typu výroby čipů, nicméně charakteristiky budou vždy 

pracovat vždy v oblastech zobrazených na obr. 1.8. To znamená, že citlivost CMOS technologie je 

převážně v oblasti vyšších vlnových délek a citlivost CCD technologie převažuje spíše pro nižší vlnové 

délky. Tyto průběhy citlivostí, v kterých jednotlivé čipy pracují jsou velmi důležité, neboť se z nich dále 

odvíjí volba světelného zdroje, při kterém bude kamera pracovat. 

Obrázek 1.8: Spektrální citlivost lidského oka (vlevo) a spektrální citlivost čipů (vpravo) [25] 
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1.3.4 Obrazový procesor, snímání a zpracování obrazu 

Světlo, které se dostane přes objektiv na povrch snímače CMOS a CCD, kde jsou umístěny 

fotocitlivé buňky, se převede na elektrické pulsy do čipu jako náboj v jednotlivých buňkách. Z nich se 

náboj dostane na A/D převodník, umístěny ihned za snímačem. Zde se náboj mění v digitální (číselnou) 

podobu. Následuje obrazový procesor, který digitální podobu zpracuje jako obrazový snímek. Procesor 

se podílí na kvalitě obrazu, tj. například na indexu podání barev, na šíři dynamického rozsahu nebo na 

odstranění digitálního šumu při vysoké citlivosti. 

Obrázek 1.9: Blokové schéma bezpečnostní kamery 

Obrazový procesor je schopný zpracovávat velké množství dat najednou. Jeho efektivita je dána 

tím, že se nejedná o univerzální procesor, který se používá k jakýmkoliv operacím. Tento procesor se 

označuje jako DSP (Digital Signal Processor), což je speciální procesor určený ke zpracování signálu. 

Proto může mít vliv pomalejšího zobrazení obrazu na počítači, neboť počítačový procesor má odlišnou 

strukturu. Výsledkem je pak počet snímků ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group)  

za vteřinu. Časté označení jako FPS (Frames Per Second), které nám říká, jak kvalitní obraz je. Čím je 

hodnota větší, tím obrazový procesor poskytuje více snímků za sekundu a obraz je plynulejší. [13] 

Dnes se setkáváme se třemi typy druhů snímání kamer. Barevné, černobílé a kombinace těchto 

dvou snímání. Barevné snímání má výhodu rychlejší orientace v prostředí a jednodušší rozpoznávání 

identity osob a předmětů. Využívají se především pro snímání během dne. V noci nejsou schopny 

rozpoznat mírně barevně odlišené předměty díky jejich nižší citlivosti. Černobílé snímání se využívá 

v prostorech s horšími světelnými podmínkami (noc, šero). To díky větší světelné citlivosti, která je  

o řád vyšší. Jsou využívány více než kamery barevné. Problematiku, zda volit barevnou nebo černobílou 

kameru řeší snímání kombinované. Kombinované kamery se také označují jako kamery den/noc. Během 

dne pracují v barevném režimu. V době poklesu osvětlení pod 1 lux kamera přepne do černobílého 

režimu. Poté pracuje jako ultracitlivá. Tyhle kamery se využívají pro venkovní prostory. V černobílém 

režimu umožnují infračervené (IR) přisvícení. To se využívá při extrémně slabém osvětlení. V pouzdře 

kamery jsou umístěny IR diody, které se automaticky přepínají po setmění. Takto vybavené kamery 

májí citlivost 0 luxů a dokážou snímat i při naprosté tmě. Nevýhodou je však omezení dosvitu IR diod. 

Diody mají dosvit v rozmezí 3-60 metrů. Diody svítí a osvětlují prostor před kamerou, která obraz 

vyhodnotí. Na podobném principu funguje i termokamera nebo korónová kamera, která snímá IR oblast 

vlnových délek. Kamery pracující v oblasti vlnových délek mimo viditelné záření netřeba rozvádět, ale 

stručně ji zde popíšu. [8] 

Termokamera snímá infračervené záření a převádí do čipu kamery. Spektrální citlivost 

termokamery se pohybuje v úzkém rozsahu řádově v jednotkách až desítkách mikrometrů vlnových 

délek v závislosti na použitém detektoru termokamery. Existují dva typy detektoru. Prvním je tepelný 

detektor, který obsahuje mikrobolometrické pole. Infračervené záření dopadající na toto pole způsobuje 
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změnu elektrického odporu a zvyšuje se tak efektivita a množství dopadajícího záření. Druhý detektor 

je fotonový a jeho princip je založený na počítání fotonů, které se uvolňují vyzařováním energie 

z daného tělesa. Aby člověk byl schopen vnímat snímané infračervené záření používá se filtr, který toto 

záření převede na viditelné. Na čočce je nanesená antireflexní vrstva proti odrazu IR záření, ale zároveň 

funguje i jako filtr.  Ten umožní lidskému oku vnímat tzv. termogram (výsledný obraz), což je klasické 

složení pixelů odpovídající povrchové teplotě tělesa v daném bodě. [16] 

Pro oblast nižších vlnových délek se využívají například korónové kamery. Pomocí této kamery 

jsme schopni detekovat kupříkladu částečné výboje. Tyto výboje vznikají v izolační struktuře na vedení 

vysokého napětí. Částečný výboj je doprovázen slabým ultrafialovým zářením, které je za běžných 

podmínek neviditelné. Korónová kamera umožní vizualizaci jevu a tím lze rozhodnout o nápravě 

degradačního procesu na vysokonapěťovém prvku. 

Zpracování obrazu a jeho přenos můžeme rozdělit do tří základních skupin 

• Analogové (CCTV) 

• IP technologie 

• HD-SDI 

Analogové kamerové systémy nejčastěji označeny jako CCTV (Close Circuit Television) jsou 

uzavřené televizní okruhy. Občas se toto označení používá nesprávně pro všechny typy kamer. Princip 

je podobný jako u IP technologie, liší se pouze v odlišných přenosových médiích a použité technologie. 

Videosignál je přenášen koaxiálním kabelem dvojlinky. Po zpracování obrazu následuje tzv. zařízení 

DVR (Digital Video Recorder), který uloží nahraný záznam. Zařízení DVR se vyrábí v řadách podle 

počtu zapojených kamer. Obsahuje speciální harddisk, který je přizpůsoben trvalému provozu. Se 

zařízením DVR může komunikovat připojený monitor, sítě LAN (Local Area Network), mobilní telefon, 

různé programy a aplikace. K napájení CCTV kamer je vhodné použít kabeláž obsahující koaxiální 

kabel a napájecí linku. Analogový přenos je dnes nejběžnější, ale postupně jim konkuruje  

IP technologie. IP přenos je nejnovější a k přenosu se využívá IP síť mezi kamerou a NVR (Network 

Video Receiver) zařízením. Výhodou přenosu je využití přímo počítačové sítě. Nevýhodou je však velké 

množství dat, jenž kamera vysílá a počítač je nutno tyto data zpracovat. Proto je nejideálnější mít vlastní 

kamerovou IP síť a výstup z NVR zařízení připojit do sítě PC. Napájení IP technologie se přenáší 

zároveň s daty pomocí PoE (Power of Ethernet) síťového přepínače (switche). Poslední zmíněny typ 

přenosu HD-SDI (High Definition Seriál Digital Interface) se v minulosti využívala převážně ve 

studiové televizní technice díky licenčním ujednáním. Tento přenos je vysoce kvalitní a jeho rozlišení 

dosazuje až 1920x1080 (1080p) s poměrem stran 16:9. Dnes časté označení jako HD nebo FullHD. 

Videosignál je přenášen koaxiálním kabelem. Toho se využívá pro výměnu technologie CCTV za lepší 

HD-SDI. Díky přenosu koaxiálním kabelem je průběh obrazu plynulý a kvalitní. Doporučená vzdálenost 

pro přenos je od 100 m do 300 m na typu kabelu. U této technologie se jako záznamové zařízení využívá 

rekordér. Rekordéry samostatně detekují typ připojené kamery (1080p, 720p apod.). Přistupovat 

můžeme i pomocí LAN sítě, internetu, mobilních telefonů a programů. Toto záznamové zařízení umožní 

především ovládání otočných kamerových systémů. [22] 
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1.3.5 Konstrukční členění kamer 

Kompaktní kamery - jedná se o kamery, které mají stupeň krytí IP66. Jsou vyrobeny tak, že se 

jejich parametry nedají zpětně změnit, což ovlivní výběr typu kompaktní kamery. Využívají se venku  

i uvnitř za tmy i denního světla. Před jejich aplikací je potřeba brát v úvahu i přísvit IR diod. 

Dome (kopulovité) kamery - aplikují se na strop nebo stěnu. Jejich vzhled je kvůli kopulovité 

konstrukci nenápadný. Kryt je vytvořen kouřovým sklem, tudíž si člověk nevšimne, kterým směrem je 

kamera natočena. Vyrábí se kromě standartního provedení i v provedení, který nelze rozebrat nebo 

jakýmkoliv způsobem zničit. 

Skryté kamery - jsou kamery zabudované v běžných předmětech. Montují se v místě, ve kterých 

je nežádoucí, aby se osoba dozvěděla, že je nahrávána. Často je můžeme objevit ve zvoncích, dveřích, 

brýlích a často se instalují do kouřových čidel ve firmách či skladech. 

Otočné kamery - také se označují jako PTZ (pan-tilt-zoom) kamery, lze pomocí ovládací 

klávesnice otáčet až o 360 stupňů. Zároveň umožnují přiblížení obrazu. PTZ kamery můžeme 

naprogramovat, aby se otáčela automaticky dle naší libosti. Tento druh často využívá městská policie. 

Díky otáčení kamery se snižuje počet instalovaných kamer ve městě. 

Bezdrátové kamery - montují se v místech, na kterých nelze, nebo se obtížně vede kabel. 

Výhodou je tedy nepotřebnost kabelů. Problémem těchto kamer je rušení signálu, neboť se signál přenáší 

například pomocí IP technologie při určité frekvenci. Jedná se tedy o digitální bezpečnostní kamery. 

Umožnuje přenos obrazu pomocí počítačové sítě. Tudíž všude tam, kde je připojení k internetu. [21] 

Obrázek 1.10: Rozdělení kamer podle konstrukce [22] 
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2 Požadavky na veřejné osvětlení 

Pojem veřejné osvětlení (VO) uvažujeme osvětlení veřejných části, prostorů a komunikací. Dále 

osvětlení důležitých objektů, významných předmětů a zón pro chodce a cyklisty. Kvalitním osvětlením 

zabraňujeme častým nehodám, krádežím a vandalismu. Veřejné osvětlení také napomáhá lepší orientaci 

v prostoru. Cílem je instalace veřejného osvětlení s největší účinnosti s minimální spotřebou energie, 

což závisí na využitých svítidel. 

Svítidla pro největší efektivitu VO volíme s účinnosti okolo 80 %. Dále se snažíme instalovat 

svítidla do požadovaného směru, rozložit svítivost do jednotlivých rovin z důvodu potřebné intenzity 

osvětlení a v neposlední řadě volit svítidla se stálýma technickýma parametry. [10] 

Při návrhu veřejného osvětlení pozemních komunikací je nutné určit potřebné parametry. Tyto 

parametry většinou plní podmínky parametrů svítidel bodového typu. U soustavy umělého veřejného 

osvětlení se v daných bodech ověřují hladiny jasů, osvětlenost vodorovné plochy, většinou i svislé 

plochy a často střední nebo poloválcová osvětlenost. Tyto veličiny jsou popsány v kapitole 2.2.1. 

2.1 Základní princip a terminologie LED osvětlení 

LED (Light-Emitting Diode) diody jsou diody vyzařující optické záření. Toto optické záření 

vzniká na přechodu PN. Polovodičem typu N je označována nevlastní vodivost elektronová  

a polovodičem typu P je označována nevlastní vodivost děrová. Po přivedení elektrického napětí 

prochází elektrický náboj přes PN přechod. Dojde k rekombinaci (sloučení) elektronů a děr. Volné 

elektrony poté ztratí energii, která je vyzařována ve formě fotonu. Energie je vyzařována při určité 

vlnové délce v závislosti na použitém materiálu PN přechodu. Existují dva typy PN přechodů: 

• homogenní přechod je tvořen jedním materiálem 

• heterogenní přechod se skládá ze dvou materiálu (mají větší výkon) 

LED lze odlišit i podle vyzařované barvy. Mohou emitovat záření v infračervené, ultrafialové  

a viditelné oblasti. Barvu určují jednotlivé složky materiálů a provedení LED diody. Máme-li červený 

odstín, dochází k uvolňování malé energie, tudíž je výroba nejjednodušší. Vlnová délka takové diody se 

potom pohybuje okolo 635 nm. To díky sloučenině, která tvoří 35 % galiiumarsenidu a 65 % fosforu. 

Modré světlo vzniká uvolňování velké množství energie, a proto je jeho výroba nejnáročnější. Tvoří 

sloučeninu SiC a GaN, přičemž dosahuje vlnové délky přibližně 470 nm. Emitované světlo zelené barvy 

se potom pohybuje uprostřed obou vlnových délek, tudíž okolo 555 nm. [14] 

Důležitý požadavek na LED diody se klade na jejich chlazení. Špatným chlazením může dojít 

k překročení mezních teplot, a tím zhoršením parametrů světelných zdrojů. Dochází k velkému oteplení 

PN přechodu, neboť vzniká ztrátové teplo na malé ploše. Pokud LED dioda dosahuje vysoké teploty, 

snižuje se jev rekombinace. To má za následek poklesu světelného výkonu. Ztrátové teplo jsme schopni 

regulovat proudem protékajícím diodou, provedením odvodu tepla nebo změnou teploty okolí. 

Nejčastějším řešením a zároveň nejjednodušší je použití hliníkového chladiče. Ten odvede teplo  

do okolního prostředí. Dále použitím tepelného výměníku, který ohřívá chladící médium. [17] 

Parametry LED diod můžeme rozdělit na elektrické a světelně technické. Mezi elektrické 

parametry patří například jmenovité napětí, jmenovitý příkon, proud tekoucí diodou. Jako světelně 

technické parametry je označován celkový zářivý tok, index podání barev a teplota chromatičnosti.  
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Náhradní teplota chromatičnosti nebo také označení jako barevná teplota je vyjádření barvy, 

kterou dané LED svítidlo vyzařuje. Dělí se na tři části: 

• teplá (červená) barva 

• studená (modrá) barva 

• denní (bílé) světlo. 

Obrázek 2.1: Závislost odstínu podle teploty chromatičnosti [12] 

Každý odstín má odlišenou teplotu. Ta se udává v Kelvinech (K). Teplo vzniká uvolňováním fotonů 

v závislosti na použitém polovodiči v LED diodě. Modrý odstín vzniká uvolňováním vysoké energie, 

což je okolo 6000 K. Využívá se v místech s nedostatkem denního světla. Červený odstín vzniká 

uvolňováním nízké energie při teplotě přibližně 3000 K a méně. Využívá se například v obývacích 

pokojích, ložnicích apod. Denní světlo se pohybuje v rozmezí 5000-7000 K. Jeho největší teplota 

dosahuje 8000-12000 K při zatažené obloze a úplném vyjasnění. Náhradní teplota chromatičnosti určuje 

spektrální charakteristiku vyzařování svítidla. Modrý odstín se bude pohybovat v oblasti nižších 

vlnových délek a červený odstín v oblasti vyšších. [12] 

Obrázek 2.2: Spektrální vyzařovací charakteristiky LED svítidla modrého (vlevo) a červeného 

(vpravo) odstínu [26] 
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2.2 Normativní požadavky veřejného osvětlení 

Veřejné osvětlení pozemních komunikací je popsáno normou ČSN EN 13201, která se skládá  

z pěti části 1-5. Dále norma ČSN EN 12464 se skládá ze dvou části 1-2 a popisuje osvětlení venkovních 

pracovních prostorů. Část této normy definuje požadované hodnoty udržované osvětlenosti pro prostory 

komunikací ve venkovních pracovních prostorech. Proto norma ČSN EN 12464 je v této práci krátce 

zmíněna v kapitole 3.1, neboť praktická část bakalářské práce se vztahuje na veřejné osvětlení 

pracovního prostoru. Důležitá norma pro teoretickou část je ČSN EN 13201. Podstatná je druhá část 

normy, která popisuje fotometrické požadavky tříd osvětlení pozemních komunikací s ohledem na 

zrakové požadavky uživatelů a zároveň bere v úvahu vlivy na životní prostřední způsobené osvětlením. 

Třídy osvětlení se zavedly za účelem jednoduššího vývoje a používání výrobků pro osvětlení 

pozemních komunikací a údržby v CEN (European Committee for Standardization-evropský výbor pro 

normalizaci). Třídy jsou definovány pro normy veřejného osvětlení pozemních komunikací za účelem 

harmonizovat požadavky v těchto zemí. Existují typy tříd (ME/MEW, CE, S, A, ES, EV), které dále 

představují řadu (např. ME6, ME5, …, ME1). Tyto řady udávají stupeň hodnot, které na sebe navazují. 

Důležitou součást této normy tvoří osvětlování přechodů pro chodce. Využívají se přídavná 

svítidla k upozornění řidičů na přítomnost přechodů a zároveň dostatečného osvětlení chodce v blízkosti 

a na přechodu. Přídavné svítidla se volí tak, aby bylo dosaženého potřebného kontrastu a nedocházelo 

k oslnění řidičů. Pokud je komunikace obousměrná je třeba svítidla umístit v obou směrech jízdy před 

přechodem. Nejvhodnější je volit svítidlo s asymetrickým (nesouměrným) rozložením svítivosti. Je 

potřeba dbát na vyšší vertikální osvětlenost než vodorovná osvětlenost. Zároveň je nutné zajistit 

dostatečnou osvětlenost v místě, kde chodci čekají před vstupem na jízdní pás. 

 

Obrázek 2.3: Osvětlení přechodu pro chodce [27] 

2.2.1 Základní termíny obsažené v normě ČSN EN 13201-2 

Průměrný jas povrchu pozemní komunikace (L̅) je jas povrchu pozemní komunikace v jízdním 

pásu, který vyjadřuje úroveň ovlivňující řidiče. Při nízké úrovni se zrakový výkon úměrně zvýší  

s nárůstem jasu na základě citlivosti a ostrosti. 
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Podélná rovnoměrnost (Ul) je nejmenší z hodnot podélných rovnoměrností v pruzích jízdního 

pásu. Podélná rovnoměrnost je poměr nejnižší a nejvyšší hodnoty (L̅) v podélné ose. Ovlivňuje zrakové 

podmínky na dlouhých úsecích. 

Prahový přírůstek (TI) je míra snížení viditelnosti způsobené oslněním svítidly komunikace. 

Stupeň prahového přírůstku závisí na typu svítidla a popisuje zlepšení zrakových podmínek a taky míru 

omezení oslnění. 

Činitel osvětlení okolí (SR) je poměr průměrné osvětlenosti definovaných pruhů mimo 

komunikaci, které přiléhají k okrajům jízdního pásu a průměrné osvětlenosti definovaných pruhů s nimi 

sousedících. 

Průměrná osvětlenost (E̅) je průměrná vodorovná osvětlenost úseku pozemní komunikace 

Minimální osvětlenost (Emin) značí nejmenší hodnotu osvětlenosti v daném úseku. 

Polokulová osvětlenost (Ehs) značí poměr světelného toku dopadajícího na malou polokouli  

s vodorovnou základnou a plochy povrchu této polokoule. 

Celková rovnoměrnost (U0) udává poměr minimální a průměrné hodnoty. Vyjadřuje, jak 

kvalitní je pozadí pro dopravní značení, předměty a ostatní zúčastněné. 

Minimální poloválcová osvětlenost (Esc,min) je nejmenší hodnota poloválcové osvětlenosti  

v rovině ve výšce 1,5 m nad úsekem komunikace. 

Minimální svislá osvětlenost (Ev,min) udává nejmenší hodnotu svislé osvětlenosti v rovině v dané 

výšce nad úsekem pozemní komunikace. 

2.2.2 Třídy veřejného osvětlení pozemních komunikací 

Norma ČSN EN 13201-2 definuje požadované hodnoty v odlišných situacích. Tyto situace jsou 

rozděleny do tříd. Třída osvětlení ME/MEW se vztahuje na řidiče motorových vozidel silnic a dálnic se 

střední až vysokou (povolenou) rychlostí. Třída osvětlení ME/MEW jako jediná vychází z jasu povrchu 

komunikace. Třídy CE, S a A vychází z osvětlenosti komunikace v daném úseku. Přičemž S a A 

zohledňuje priority při osvětlování. Chceme-li zajistit dostatečné osvětlení pro rozpoznání identity osob 

a předmětů, využijeme třídu ES. Jedná se o doplňkovou třídu, stejně jako EV, což je třída určující 

dostatečnou osvětlenost v křižovatkách a svislých ploch. 

Tabulka 1.1: Definované hodnoty třídy CE 
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Tyto hodnoty platí pro případy, je-li pozorovací vzdálenost do 60 metrů. Dále se využívá třída 

CE v situacích, kde neplatí výpočty jasového povrchu komunikace, nebo je jejich využití v praxi 

neefektivní. 

Rozmístění prvků osvětlovací soustavy může značně ovlivnit vzhled komunikace a životní 

prostředí ve dne a v noci.  Odlišné vnímání vzhledu platí nejen pro uživatele komunikace, ale i pro osobu 

vnímající osvětlovací soustavu s určitým odstupem. Hlediska ovlivňující vzhled: 

1) ve dne: 

• způsob upevnění svítidel (výložník, závěsná lana, montáž na budovu) 

• výška stožárů a nosných prvků v souvislosti k výšce okolní zástavby stromů a jiných objektů 

v zorném poli 

• umístění stožárů 

• barva stožáru 

• vzhled, délka a sklon výložníků 

• sklon a volba svítidel 

2) v noci: 

• barevný odstín světla 

• index podání barev 

• výška a vzhled svítidla 

• vzhled osvětlovací soustavy 

• regulace hladiny osvětlení. [18] 

2.3 Vyhodnocování a měření veřejného osvětlení a jasu 

Měření intenzity veřejného osvětlení se provádí pomocí luxmetru. Tímto zařízením jsme 

schopni měřit všechny typy osvětlenosti dle normy ČSN EN 13201 (tj. poloválcová, rovinná, kulová 

apod.). Pokud není přístroj přesně definovaný na typ, předpokládá se měření osvětlenosti rovinné. 

Luxmetr vyhodnocuje míru hodnot pod kolmým úhlem pro všechny typy osvětlenosti. Tento měřící 

přístroj je vybaven fotometrickou hlavou a difúzním nástavcem. Fotometrická hlava obsahuje filtr kvůli 

spektrálnímu přizpůsobení citlivost. Difúzní nástavec řeší korekci směrové chyby detektoru snímající 

světlo. 

 

Obrázek 2.4: Luxmetr [22] 
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Měřením osvětlenosti ověřujeme rozložení hladin, zda je osvětlovací soustava normativně 

dodržena a rovnoměrnost hladiny vyhovuje. K tomu se využívá již zmíněný luxmetr, který obsahuje 

přijímač s kosinusovým nástavcem a indikátor (analogový nebo digitální) pro vyhodnocení měření. 

Indikátor je opatřen korektorem eliminující chybu šikmého dopadu světla. Máme-li vlastní napájecí 

zdroj, je potřeba kontrolovat napájecí napětí kvůli jeho životnosti, která je za běžného provozu přibližně 

5000 hodin. Luxmetr by měl v každém rozsahu vydržet přetížení 20 % jeho rozsahu po dobu 5 minut. 

Vyhodnocováním luxmetru sledujeme maximálně přípustné chyby, kterých je jedenáct druhů, pomocí 

nichž jsme schopni určit přesnost a nejistotu měření. Třída přesnosti se označuje číslicemi 1 – 4. Pro 

luxmetry laboratorních měření vyhovuje třída přesnosti 1 a 2. Číslo tři je aplikováno pro klasické 

provozní osvětlení. Nedojde-li ke změně nejistoty měření, lze použít třídu přesnosti 4. Pro všechny čtyři 

třídy přesnosti je rozsah frekvence 40 Hz až do 105 Hz. Luxmetr je nutné pravidelně kalibrovat, aby 

nedocházelo ke zkreslení měření, díky fotočlánkům, jejichž parametry se mohou měnit. V provozním 

měřením bývá konstruován se stíněným kabelem spojující fotočlánek s vlastním měřícím přístrojem. To 

kvůli eliminaci zkreslení čtených údajů (např. nechtěné zastínění čidla). 

Vyhodnocování intenzity jasu se provádí jasoměrem, jehož konstrukční uspořádání a princip je 

stejný jako luxmetru. Liší se pouze o optiku, kterou je vybaven. Pomocí optického systému lze posoudit, 

zda je dopadající světlo na čidlo kolmé a popřípadě jasoměr nasměrovat přesně na měřené místo. 

Měřením jasu porovnáváme uměle vytvořený jas (vlastním zdrojem) a neznámý jas vždy 

v zorném poli. Nejběžnější princip je založený na tubusu, který je umístěn uvnitř na fotočlánku a clonou 

zepředu. Díky kruhovému tvaru je dán prostorový úhel, pod kterým dopadají paprsky plochy. Tyto 

paprsky dopadají na fotočlánek jasoměru a tím vyhodnocuje výslednou hodnotu. Všeobecně se 

vyhodnocuje střední hodnota jasu námi posuzované plochy. Tudíž vzdálenost měřené plochy od 

jasoměru by měla být tak daleko, aby zorné pole zabíralo celou měřenou plochu. Na velikosti měřené 

plochy závisí použití vhodného typu přístroje. Je-li obsah snímané plošky malý, používají se jasoměry 

bodového a integračního typu. Bodový typ se používá pro vyhodnocování jasu zrakové pohody 

z důvodu posuzování rozložení jasu v jednotlivých bodech. Posuzování se provádí pro 150 cm (stojící 

osoba) a pro 120 cm (sedící osoba). [22] 

 

Obrázek 2.5: Jasoměr [22] 
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3 Přizpůsobení LED osvětlení kamerovému systému 

3.1 Kamerová, horizontální a vertikální osvětlenost 

Osvětlenost E udává hustotu světelného toku 𝑑𝜙, který dopadá na plošku 𝑑𝐴. Jednotkou je lux. 

Osvětlení můžeme rozdělit na přirozené světlo a umělé osvětlení. Pro přirozené světlo se hodnota udává 

řádově od 0,001 luxů až po 1 000 000 luxů. To záleží na podmínkách, zda bude kamera sloužit při 

slunečním svitu, šeru nebo světlu hvězd. Umělé osvětlení se pohybuje od desítek luxů až po stovky luxů. 

Obchodní domy pro osvětlení 20-75 luxů, schodiště pro přibližně 100-200 luxů a banky nebo montážní 

linky pro osvětlení 200-1000 luxů. Hodnota osvětlení je důležitá především při výběru kamery bez  

IR přísvitu. Každý výrobce uvádí hodnotu v Luxech, kdy je kamera ještě schopna snímat obraz. [1][3] 

Kamerové osvětlení je pojem, kdy kamera snímá jasy osvětlovaných prostor. Kamerový systém 

nejlépe příjme obraz, tj. docílení nejvyššího jasu ve chvíli, kdy dopadá světelný tok na osvětlenou plochu 

ve směru kamery. Je-li světelný tok rovnoběžný s plochou vůči poloze kamery, je osvětlení nulové. Díky 

tomu je vhodné umisťovat kamery co nejblíže svítidel zajišťující kamerovou osvětlenost. Pro barevné 

snímání dosahují kamery citlivosti standardně osvětlení 0,4 luxů a černobílé 0,05 luxů. Jako horizontální 

osvětlenost uvažujeme, kdy světelný tok dopadá na vodorovnou plochu. Poté se dá určit rovnoměrnost 

osvětlené plochy, jako podíl minimální osvětlenosti s udržovanou. Ta lze počítat i pro vertikální 

osvětlenost. Vertikální osvětlenost definuje množství světelného toku dopadající na svislou plochu. 

V souvislosti s veřejným osvětlením bude vždy menší než horizontální osvětlenost. Díky tomu je nutno 

volit svítidla s vhodnou vyzařovací charakteristikou pro splnění norem pro osvětlování. [15] 

Udržovaná osvětlenost Em, je průměrná hodnota osvětlenosti. Jedná se o hodnotu, pod kterou 

nesmí osvětlenost klesnout, například díky nežádoucím vlivům (znečištění svítidla, snížení účinnosti 

zdroje). Měří se většinou co dva roky ke zjištění dostatečného a správného osvětlení v daném místě. 

Hodnotí se v úrovni srovnávací roviny. Srovnávací rovinu dělíme na horizontální a vertikální. Například 

norma ČSN EN 12464-1 (první část) definuje požadované hodnoty Ēm pro jednotlivé činnosti zobrazené 

v tab. 3.1. 

Tabulka 1.3: Udržovaná osvětlenost dle normy ČSN EN 12464-1 pro prostory komunikací ve 

venkovních pracovních prostorech [19] 

Druh prostoru, úkolu nebo činnosti Ēm [lx] U0 GRL Ra Poznámky 

Cesty vyhrazené pro pěší 5 0,25 50 20  

Prostranství pro pomalu jedoucí 

vozidla (max. 10 km/h), např. jízdní 

kola, nákladní auta a rypadla 

10 0,4 50 20  

Stálý provoz vozidel (max. 40 km/h) 20 0,4 45 20 

V loděnicích a 

v docích může 

být GRL = 50 

Cesty pro pěší, otáčení vozidel, 

místa 

pro nakládání a vykládku 

50 0,4 50 20  
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Nezmíněnou veličinou je GRL. Ta udává maximální hodnotu oslnění. Oslnění GR je důležitá 

veličina pro venkovní osvětlovací soustavy, ovlivňující zrakový výkon člověka. U venkovních soustav 

kontroluje omezující oslnění a dochází k němu díky rozptýleného světla uvnitř oka. Omezení oslnění je 

omezení jasu svítidla vnímané pozorovatelem například pomocí filtrací, kdy dojde k odstranění části 

spektra vyzařovaného svítidla. Omezující oslnění se posuzuje pro světelné soustavy pozemní 

komunikace tzv. prahovým přírůstkem (kap. 2.2.1), který udává zvýšení prahu rozlišitelnosti jasu. To 

se využívá při návrhu veřejného osvětlení k eliminaci oslnění řidičů. [2] 

3.2 Přizpůsobení LED osvětlení čipům 

Chceme-li zobrazovat co nejkvalitnější obraz kamery, musíme efektivně vybrat vhodné LED 

osvětlení. Proto je potřeba, aby se jejich spektrální charakteristiky co nejvíce podobaly. To znamená 

spektrální složení světla a spektrální citlivost snímacího čipu. Zároveň je potřeba brát v úvahu spektrální 

rozsah lidského oka, které by ideálně mělo tyto charakteristiky prolínat. Z předchozích teoretických 

charakteristik (obr.1.8) lze říci, že CMOS technologie pracuje především v pravé části (IR oblast) 

vyšších vlnových délek.  Vyzařovací spektrální charakteristika LED svítidel se liší barvou odstínu. V 

pravé části vyšších vlnových délek pracuje světelný zdroj teplého odstínu. Tudíž pro kamery  

s instalovaným čipem CMOS technologie je vhodné vybrat svítidlo s nižší hodnotou náhradní teploty 

chromatičnosti. Snímací čipy CMOS je vhodné instalovat i do termokamer, neboť jsou schopny 

efektivněji snímat infračervené záření. Technologie CCD má charakteristiku pro nižší vlnové délky 

oproti CMOS. Zároveň vykazuje hodnoty vlnových délek v rozsahu spektrální citlivosti lidského oka. 

Díky tomu je lidské oko schopno pojmout lépe kameru obsahující CCD čip. Pro tento typ je vhodné 

volit LED svítidla se studeným odstínem. Technologie CCD je vhodná i pro korónové kamery. Tyto 

kamery snímají vlnové délky ultrafialového záření. Jednotlivé charakteristiky čipů se kromě jejich 

technologie mohou nepatrně lišit i druhem použitého materiálu při výrobě. Rozsah spektra lidského oka 

se nedá ovlivnit. Technologie čipů se dá ovlivnit minimálně. Nejvhodnější je tedy přizpůsobit svítidla. 

Známe-li tyto dvě spektrální charakteristiky, tak poté pro výpočet přenosu mezi LED svítidlem 

a kamerovým čipem tyto dvě charakteristiky vynásobíme. Získáme výslednou křivku přenosu  

a počítáme integrál plochy pod křivkou, nebol-li obsah pod křivkou. Výpočtem zjistíme zjednodušeně, 

kolik toho mají společného a která LED nejvíce vyhovuje dané spektrální charakteristice zvoleného čipu 

kamery. To je našich 100 % a vypočtený přenos určí, kolik procent tomu odpovídá.

Každý výrobce kamerového systému dodává katalogový list, který obsahuje požadovanou 

kamerovou osvětlenost, při které je kamera schopna ideálně snímat. Tato hodnota osvětlenosti se liší na 

druhu výrobce a její struktuře. Teoretická kamerová osvětlenost se udává přibližně 0,001 luxů. Veřejné 

osvětlení je instalováno tak, aby dle normy byl splněný horizontální požadavek normy Eh v jednotkách 

až desítkách luxů. Dále nám zajistí vertikální osvětlení osoby nebo předmětu. Této osvětlenosti říkáme 

kamerová osvětlenost. Předpokládáme, že se od dané osoby nebo předmětu odrazí část energie zpět na 

čip kamery. Energie se odráží pomocí difuzní odrazivosti, tudíž odraz musí být co nejlepší do 

požadovaného normálu (standardní odrazivost je okolo 18 %). Kameru je tedy potřeba umístit  

v maximální výšce, kvůli dominantní distribuci světelného toku kamery. Zároveň volba osvětlovací 

soustavy se volí tak, aby vyzařovala v rámci celého požadovaného úseku a plnila potřebnou kamerovou 

osvětlenost. 
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4 Vyhodnocení praktického měření 

4.1 Teoretický rozbor praktického měření 

Předmětem měření je posouzení světelně-technických parametrů venkovního a hlídacího 

osvětlení v elektrické stanici TR ČECHY STŘED. Měření bylo provedeno dne 20. 2. 2018 v čase od 

19:00 do 24:00. Měřila se kamerové a horizontální osvětlenosti hlídacího osvětlení v areálu na 

referenčních úsecích 2A, 2B a 2C. Dále se v těchto úsecích vyhodnocovala jasová analýza figuranta ve 

třech pozicích kritických míst a hlídacího osvětlení. 

 

Obrázek 4.1: Hlídací úseky 2A, 2B a 2C 

Ovlivňujícím faktorem jsou podmínky, při nichž se měřilo. Během měření převládalo jasné 

počasí bez přítomnosti mlhy, vozovky a měřené úseky byly suché, bez vrstvy sněhu. Teplota se 

pohybovala od 0 °C do 1,5 °C. Fázové napětí sítě bylo 232 V ± 1 V. Použité přístroje jsou uvedeny 

v následující tabulce (tab. 4.1). 

Tabulka 4.1: Měřící přístroje 

Název Rozsah Výrobce Sériové číslo Přesnost 

Digitální luxmetr HK-

01 

0,001 lx ÷ 120 klx ve 

3 rozsazích 

VŠB TU 

Ostrava 
f. 093053 ± (2 % MH) 

  Rozsah 
Třída 

přesnosti 

Sériové číslo 

kamera 

Sériové číslo 

objektiv 

Jasový analyzátor 

LMK Mobile 

Advanced (EOS450D) 

0,3 cd/m2 ÷ 100 

kcd/m2  
L   2380521307 1001550 

  Rozsah Výrobce Výrobní číslo   

Voltmetr MX 44 750 V~ 
ITT 

instruments 

92 50 4988 

0166 
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4.2 Horizontální, vertikální osvětlenosti a jasové analýzy 

Při měření osvětlenosti se nejdříve vzhledem k normativním požadavkům měřila horizontální  

a vertikální osvětlenost úseků hlídacího osvětlení. Pomocí digitálního luxmetru se vyhodnotila průměrná 

udržovaná osvětlenost (Ēm) a rovnoměrnost osvětlení (U0). V již zmíněné tabulce 3.1 (kap. 3.), která 

definující hodnoty podle normy ČSN EN 12464-2 v pracovních prostorech, můžeme vidět požadované 

hodnoty v prostranství pro pomalu jedoucí vozidla (max. 10 km/h), např. jízdní kola, nákladní auta  

a rypadla. Toho bychom využili při vyhodnocování osvětlení příjezdové komunikace rozvodny. Pro 

úseky 2A, 2B a 2C využijeme spíše tabulku (tab. 4.2), která určuje hlídací osvětlení v rozvodně. Veškeré 

pravidla a požadavky na osvětlení venkovních rozvoden jsou shrnuty v technické normě ČEPS, a.s. 

TN/59/2010 pod názvem Venkovní osvětlení v elektrických stanicích přenosové soustavy. 

Tabulka 4.2: Požadované hodnoty pro venkovní rozvodny 

Druh prostoru, úkolu nebo činnosti 
Ēm 

[lx] 

U0 

– 

GRL 

– 

Ra 

– 

Venkovní rozvodny 10 0,40 45 20 

 

Naměřené hodnoty byly násobeny udržovacím činitelem 0,70 dle výpočtu osvětlení. Udržovací činitel 

MF je podíl průměrné udržované osvětlenosti Ēm a průměrné osvětlenosti Ē0. Nejistota měření je ± 10 

procent a index podání barev 22. 

Tabulka 4.3: Naměřené hodnoty hlídacího osvětlení 

Při měření jasů v úseku hlídacího osvětlení pohledy jasového analyzátoru odpovídají možným 

pohledům bezpečnostních kamer. Tyto pohledy jsou voleny jako nejkritičtější možné pohledy 

bezpečnostních kamer. Pro vyhodnocení jasové analýzy byli použiti figuranti s různými odraznostmi 

oděvů, kteří postupně měnili pozice v rozteči přibližně 5 m. Pro každý referenční úsek hlídacího 

osvětlení byla jasová analýza zhotovena pro 4 pozice figuranta. 

Osvětlenosti Úseky 
Vypočtená Ēm [lx] + chyba 

nejistoty ± 10 % 

Vypočtená U0 [-] + chyba 

nejistoty ± 10 % 
Výsledek 

Horizontální 

osvětlenost 

ÚSEK 2A 17,3 ± 1,73 0,70 ± 0,07 vyhovuje 

ÚSEK 2B 16,9 ± 1,69 0,63 ± 0,063 vyhovuje 

ÚSEK 2C 17,8 ± 1,78 0,85 ± 0,085 vyhovuje 

Kamerová 

osvětlenost 

ÚSEK 2A 7,8 ± 0,78 0,24 ± 0,024 nevyhovuje 

ÚSEK 2B 7,7 ± 0,77 0,19 ± 0,019 nevyhovuje 

ÚSEK 2C 7,4 ± 0,74 0,24 ± 0,024 nevyhovuje 
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Obrázek 4.2: Pozice figuranta pro měření jasové analýzy 

Pomocí jasového analyzátoru se vyhodnotil průměrný jas pozadí, průměrný jas nalevo a napravo 

od figuranta. Dále vertikální a průměrná horizontální osvětlenost. 

Tabulka 4.4: Naměřené hodnoty úseku 2A 

Tabulka 4.5: Naměřené hodnoty úseku 2B 

ÚSEK 2B 

Průměrný jas 

figuranta 

vlevo [cd/m-2] 

Průměrný 

jas figuranta 

vpravo 

[cd/m-2] 

Průměrný 

jas pozadí 

[cd/m-2] 

Vertikální 

osvětlenost 

figurantů na 

pozici [lx] 

Průměrná 

horizontální 

osvětlenost 

úseku [lx] 

Vzdálenost 

[m] 

Pozice 1 0,4 0,17 0,32 5,5 24,1 0 

Pozice 2 1,14 0,31 0,33 25 24,1 5 

Pozice 3 0,26 0,11 0,35 6 24,1 10 

Pozice 4 0,37 0,15 0,35 4,6 24,1 15 

Tabulka 4.6: Naměřené hodnoty úseku 2C 

ÚSEK 2C 

Průměrný jas 

figuranta 

vlevo [cd/m-2] 

Průměrný 

jas figuranta 

vpravo 

[cd/m-2] 

Průměrný 

jas pozadí 

[cd/m-2] 

Vertikální 

osvětlenost 

figurantů na 

pozici [lx] 

Průměrná 

horizontální 

osvětlenost 

úseku [lx] 

Vzdálenost 

[m] 

Pozice 1 0,34 0,16 0,3 4,8 25,4 0 

Pozice 2 1,16 0,34 0,27 22 25,4 5 

Pozice 3 0,36 0,16 0,26 6 25,4 10 

Pozice 4 0,36 0,18 0,26 4,5 25,4 15 

 

Naměřené hodnoty v tabulkách jsou zakresleny do grafů níže (grafy 4.1, 4,2 a 4,3) a vyjadřují 

závislost měřených veličin na posuzované vzdálenosti. Z měření na referenčních úsecích 2A, 2B a 2C 

ÚSEK 2A 

Průměrný jas 

figuranta 

vlevo [cd/m-2] 

Průměrný 

jas figuranta 

vpravo 

[cd/m-2] 

Průměrný 

jas pozadí 

[cd/m-2] 

Vertikální 

osvětlenost 

figurantů na 

pozici [lx] 

Průměrná 

horizontální 

osvětlenost 

úseku [lx] 

Vzdálenost 

[m] 

Pozice 1 0,36 0,19 0,38 6,2 24,7 0 

Pozice 2 1,06 0,31 0,35 21 24,7 5 

Pozice 3 0,27 0,125 0,33 5,5 24,7 10 

Pozice 4 0,37 0,26 0,35 4,8 24,7 15 
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podle tabulek je zřejmé, že nejvyšších hodnot jasů a rovněž i vertikálních osvětleností nabývají figuranti 

na pozici 2. Figuranti na pozici 3 nabývají nejnižších hodnot. To může být zapříčiněno distribucí 

světelného toku svítidel hlídacího osvětlení.  

 

Graf 4.1: Jasová analýza úseku 2A 

 

Graf 4.2: Jasová analýza úseku 2B 

 

Graf 4.3: Jasová analýza úseku 2C 
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Změřené jasy na všech úsecích jsou skoro stejné, což z logického hlediska znamená, že měření 

proběhlo úspěšně. Jas pozadí všech pozic v podstatě nabývá stejných hodnot v celém měřeném rozsahu. 

Figuranti s rozlišným oblečením nabývají však hodnot odlišných. Figurant na levé straně oblečen do 

červeně zbarvené bundy má vyšší jas, než figurant vpravo, který je oblečen do černé bundy. Tato 

skutečnost se projevuje nejvíce na druhé pozici (5 metrů). Od deseti metrů a dál jsou jasy vůči sobě 

mírně odlišné. Následující obrázky ze záznamu kamer tuto vlastnost dokazují. Vybral jsem úmyslně 

pozice figurantů, mezi nimiž je rozdíl vzdálenosti 5 metrů. Na levé straně je vyhodnocen jas a na pravé 

straně černobílý záznam bezpečnostní kamery. 

 

Obrázek 4.3: Druhá pozice na úseku 2C 

 

Obrázek 4.4: Třetí pozice na úseku 2C 

V určitých případech je rozeznání osoby v zorném poli kamery obtížné. Pozice osob na 

obrázcích 4.3 a 4.4 je odlišná ve vzdálenosti pouze 5 metrů. I přes tak krátkou vzdálenost už na 

vzdálenější pozici nelze identifikovat obličej a detaily osoby. To je zapříčiněno nízkých hodnot 

kontrastů mezi figurantem a pozadím. Ukázka vypočtu kontrastu: 

𝐾 =
|𝐿𝐹 − 𝐿𝑃|

𝐿𝑃
=

|0,36 − 0,38|

0,38
= 0,05 

K … kontrast mezi figurantem a pozadím 

LF … jas figuranta 

LP … jas pozadí 
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Tabulka 4.7: Vypočítané kontrasty 

Kontrasty 

Kontrast 

figurant 

vlevo/pozadí 

Kontrast 

figurant 

vpravo/pozadí 

Kontrast 

figurant 

vlevo/pozadí 

Kontrast 

figurant 

vpravo/pozadí 

Kontrast 

figurant 

vlevo/pozadí 

Kontrast 

figurant 

vpravo/pozadí 

ÚSEKY ÚSEK 2A ÚSEK 2A ÚSEK 2B ÚSEK 2B ÚSEK 2C ÚSEK 2C 

Pozice 1 0,05 0,5 0,25 0,47 0,13 0,47 

Pozice 2 2,03 0,11 2,45 0,06 3,3 0,26 

Pozice 3 0,18 0,62 0,26 0,9 0,38 0,38 

Pozice 4 0,06 0,26 0,06 0,57 0,38 0,31 

  

Kontrasty jsou minimální a pouze pozice 2 nabývá hodnot, při kterých je osoba stojící vlevo 

lépe rozeznatelná. Velký problém nastává ve chvíli, kdy kontrast je skoro nulový. Takový stav může 

mít katastrofální následky. Téměř nulových hodnot dosahují pozice 1,3 a 4 především na úseku 2A, což 

je vzhledem k bezpečnostní kameře nejvzdálenější měřený úsek. Největší kontrast nastává na pozici 2 

úseku 2C (nejbližší měřený úsek vzhledem k bezpečnostní kameře), kdy nabývá hodnot 3,3. Z grafu 4.3 

lze pozorovat velký rozdíl obou průběhů v tomto bodě a na obrázku 4.3 je tento jev důkazem. 

 Z grafu 4.4 všech úseků osvětleností můžeme určit, v které části se vyskytuje daný druh složky. 

Všechny průběhy mají podobný průběh s drobnými odlišnostmi. To znamená, že měření bylo provedeno 

správně. Vertikální osvětlenost, která dosahuje maximálních hodnot je místo, v kterém figurant je vidět 

nejlépe. 

 

Graf 4.4: Měření vertikální osvětlenosti úseků 

Ve vzdálenosti od 0 metrů do 10 metrů se vyskytuje přímá složka, která dosahuje maxima přesně 

na druhé pozici. Podle křivky svítivosti do druhé pozice roste, poté klesá. Okolo 10 metrů začíná vznikat 

nepřímá složka, která je pravděpodobně způsobená difuzním odrazem hlíny. Při tomto odrazu dochází 

k rovnoměrnému rozptylu odraženého záření do celého prostoru. Abychom viděli vliv jasů na odraznosti 

v daném bodě, využijeme pro výpočet rovnici: 

𝜌 ∙ 𝐸 = 𝜋 ∙ 𝐿 

kde ρ je činitel odrazu, E označuje osvětlenost a písmenem L je označen jas. 
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Figurant oblečen do světlejšího oděvu nabývá větší odrazivosti než figurant v oděvu tmavém. 

Výpočtem se také stanovil difuzní odraz v závislosti na jejích pozici vůči kameře. V době, kdy osoby 

stojí na pozici 4, tzn. pod zdrojem světla, nabývá odraznost nejvyšších hodnot. Okolo 25 % pro figuranta 

vlevo a průměrně 13 % pro figuranta vpravo. To platí i pro pozici 1 (22 % odrazivosti pro figuranta 

vlevo a 10 % figuranta napravo), což je také pod zdrojem světla a zároveň i pod kamerou. Stojí-li osoby 

mezi oběma zdroji světla, pak je odrazivost výrazně nižší. Druhá pozice vykazuje průměrně 15,5 % 

figuranta nalevo a 4,5 % figurant napravo. Třetí pozice má procentuální zastoupení v podstatě stejné. 

 

Obrázek 4.5: Difuzní odraz [1] 
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5 Řešení problematiky hlídacího osvětlení rozvodny  

Doporučení pro návrh osvětlovací soustavy tak, aby splňovala normativní požadavky, je ve 

využití svítidel s širší distribucí světelného toku. Pokud možno s plochým sklem a bez vyklopení 

z důvodu potencionálního oslnění hlídacích kamer. Řešením může být volba svítidel s vyzařovací 

charakteristikou podobnou jako u osvětlení komunikace. Komplikovanější možností je změna výšky 

svítidel. Dá se uvažovat i o vyšším umístění kamer. Ideální je vhodná volba svítidel, jejichž spektrální 

vyzařovací charakteristika bude shodná s charakteristikou čipů instalovaných v kamerovém systému. 

Určitě není vhodná výměna bezpečnostní kamery, neboť se problém kamerové osvětlenosti nevyřeší. 

Stejně tak volba svítidla s větší intenzitou osvětlení nebude mít vliv na kamerovou osvětlenost, nýbrž 

na horizontální osvětlenost. Chceme-li objektivně posoudit hlídací osvětlení je vhodné toto posouzení 

provádět pomocí instalované kamery. Nejkvalitnější záznam bude tehdy, jestliže světelný tok dopadá na 

osvětlovaný objekt z pohledu kamery. Pro řešení problému lze využít výpočtových programů (Wils, 

Relux, Dialux). Tyto výpočty stačí provádět pouze na jednom měřeném úseku (v našem případě úsek 

2C). V programu Relux jsem namodeloval reálnou situaci tohoto úseku o rozměrech 15x3 metrů (viz 

obr. 4.1). Na začátku a konci úseku jsou umístěny svítidla stejného typu, jako jsou použity v rozvodně. 

Jedná se o svítidlo MYRA určený pro sodíkové výbojky. 

 

Obrázek 5.1: MYRA a jeho vyzařovací charakteristika [23] 

Nejdříve je potřeba uvést reálně naměřené hodnoty s výpočtovým programem. Bereme v úvahu chybu 

nejistoty ±10 %. Výpočtový program je schopen vypočítat osvětlení v každém bodě úseku, zatímco 

v reálu se měřilo bodů výrazně méně. To má za následek, že se mohou hodnoty od sebe lišit. 

Tabulka 5.1: Porovnání hodnot 

 

Z tabulky můžeme vidět, že se hodnoty mírně liší. Počítáme-li s chybou nejistoty a reálným měřením 

vůči výpočtovému programu, dá se tento rozdíl tolerovat. Nyní je nutné si položit otázku, zda je potřeba 

měnit svítidlo. Vliv na osvětlenosti úseku mají například změny: 

Reálně naměřené hodnoty Hodnoty výpočtového programu 

Průměrná horizontální osvětlenost všech úseků Průměrná horizontální osvětlenost všech úseků 

17,4 lx 19,5 lx 

Průměrná kamerová osvětlenost všech úseků  Průměrná kamerová osvětlenost všech úseků  

7,63 lx 6,6 lx 
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1) snížení výšky z 6 m na 4 m 

• průměrná horizontální osvětlenost - 26,5 lx 

• průměrná kamerová osvětlenost - 10,1 lx. 

Normativní požadavek na osvětlenost je 10 luxů, to znamená že tato změna má vyhovující výsledek  

v rámci osvětlenosti. Rovnoměrnost osvětlení má požadavek 0,4 na daném úseku. Výpočetní program 

však vykazuje 0,07. Tudíž nelze vycházet ze změny výšky. Další změnou, která má vliv je: 

2) naklonění svítidla o 15° 

• průměrná horizontální osvětlenost - 17,3 lx 

• průměrná kamerová osvětlenost - 5,7 lx. 

Nakloněním svítidla není ideální změna, neboť průměrná kamerová osvětlenost na daném úseku 

nepřesahuje 10 luxů. To ani v případě, je-li naklonění větší/menší nebo kladné/záporné. Výrazně 

nevýhodnou možností je posunutí svítidel v ose x nebo y: 

3) posunutí po ose x – nelze dosáhnout požadované kamerové osvětlenosti 

4) posunutí po ose y – nelze dosáhnout požadované kamerové osvětlenosti. 

Nejoptimálnější volbou je však změna typu svítidla, které má jiné parametry. Především je vhodné volit 

svítidlo s širší vyzařovací charakteristikou. Respektujeme-li finanční náklady, je ideální instalovat 

svítidlo, které splňuje normativní požadavky na osvětlenost, ale zároveň tyto hodnoty extrémně 

nepřesahuje. Takový světelný zdroj může stát okolo dvaceti tisíc a více. Tato cena se na počtu deseti 

svítidel (celý úsek hlídacího osvětlení) značně projeví. Vybral jsem tedy svítidlo VOLTANA 4  

s počtem 32 LED diod a instalovanou výškou mezi 4 – 12 metrů. Díky tomu se může zachovat původní 

výška 6 metrů. 

 

Obrázek 5.2: Svítidlo VOLTANA 4 a jeho vyzařovací charakteristika [24] 

Umístěním takového světelného zdroje do stejné výšky dosahuje úsek odlišných hodnot, které splňují 

normativní požadavky. Cena tohoto výrobku se pohybuje okolo deseti tisíc v závislosti na prodejci. 

Další změnou tedy je: 

5) volba svítidla VOLTANA 4 

• průměrná horizontální osvětlenost je 27,5 lx 

• průměrná kamerová osvětlenost je 11,4 lx. 
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V konečném výsledku řešit problematiku nízké kamerové osvětlenosti na úsecích 2A, 2B a 2C 

nelze na základě snížením původních svítidel MYRA o dva metry níže. Jedinou možností je změna 

svítidla za VOLTANA 4, kterou se kamerová osvětlenost dosáhne snadněji. Nutno říci, že rovnoměrnost 

osvětlení U0, což je poměr minimální osvětlenosti k průměrné osvětlenosti nabývá hodnoty 0,45. Norma 

definuje minimální hodnotu 0,40. Díky tomu je splněna i druhá podmínka nevyhovující veličiny. 

 

Graf 5.1: Srovnání horizontální osvětlenosti  

 

Graf 5.2: Srovnání kamerové osvětlenosti 

 Z grafu 5.1 vidíme, jakým způsobem se změnila horizontální osvětlenost výměnnou svítidla 

během celého úseku. Oba průběhy dosahují požadovaných hodnot, nicméně VOLTANA 4 vykazuje 

přibližně o 10 – 15 luxů více. Graf 5.2 ukazuje, jakým způsobem se mění kamerová osvětlenost, 

změníme-li svítidlo. Do 3 metrů se v podstatě průběhy překrývají. V této vzdálenosti do maximálního 

zlomového bodu dosahuje MYRA. To je zároveň i nejkvalitnější obraz bezpečnostní kamery  

k rozeznání osoby stojící v této vzdálenosti tohoto svítidla. Poté průběh značně klesá k hodnotě 2 lx. Ve 

vzdálenosti 3 metrů svítidlo VOLTANA 4 stále nabývá osvětlenosti. Maximální bod okolo 16 luxů, kdy 

je osoba nejlépe rozeznatelná je na vzdálenosti 5 – 10 metrů. Poté mírně klesá, ale stále s rozdílem  

6 luxů oproti MYRA. Graf zobrazující srovnání kamerové osvětlenosti je vyobrazen na dvou úsecích  

za sebou (tj. 30 metrů). To z důvodu, aby byl zobrazen přechod na patnácti metrech, v kterém kamerová 
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osvětlenost nabývá odlišných hodnot v porovnání se začátkem úseku. Na prvních dvou metrech od 

kamery bude mít operátor kamerového systému problém danou osobu rozeznat. To z důvodu nízké 

osvětlenosti, která je způsobena umístěním kamery. 

 V poslední řadě je potřeba brát v úvahu i jiné okolnosti změnou než pouze splněné požadavky 

normy. Důležitá je energetická náročnost, kterou je potřeba porovnat. Z katalogových listů svítidel tedy 

porovnáme příkon obou svítidel. Instalované svítidlo MYRA 12/V 70 má podle katalogového listu 

příkon 70 W (světelný tok 5600 lm). Díky tomu jsem mohl ideálně volit změnu s podobným příkonem. 

Řada VOLTANA 4 má rozmezí svítidel této řady 36 – 110 W, které vyzařují světelný tok 3700 – 12700 

lm. Vzhledem k zachování energetické náročnosti jsem zvolil takový světelný zdroj řady VOLTANA 

4, aby jeho příkon byl co nejshodnější s MYRA. Jedná se o označení 32 LG Innotek 3535 Gen4 700 

mA NW 230 V s příkonem 75 W a světelným tokem 9011 lumenů. To znamená, že obě svítidla jsou si 

příkonem velmi blízko. VOLTANA 4 má větší příkon o 5 W a světelný tok o 3411 lm. Pro volbu 

strategie při vypracování návrhu úsporného opatření veřejného osvětlení můžeme například použít  

vztah, který vyjadřuje spotřebu elektrické energie pro osvětlení za určité časové období. Bereme 

v úvahu, že doba zapnutého osvětlení je 12 hodin (např. od 19:00 hodin do 7:00 hodin). 

• MYRA s příkonem 70 W po dobu 12 hodin: 

𝑊 = 𝑃 ∙ 𝑡 = 70 ∙ 12 = 840 𝑊ℎ 

• VOLTANA 4 s příkonem 75 W po dobu 12 hodin: 

𝑊 = 𝑃 ∙ 𝑡 = 75 ∙ 12 = 900 𝑊ℎ 

S průměrnou cenou 4,20 Kč za kWh (kilowatthodina) se cenově pohybujeme u MYRA okolo 3,528 Kč 

na jedno svítidlo za jeden den. Z obrázku 4.1 na kterém je zobrazeno počet 10 svítidel hlídacího úseku 

je cena 35,28 Kč za den. Ročně se celková cena pohybuje okolo 12 877 Kč. VOLTANA 4 za den činí 

3,78 Kč, tudíž pro deset svítidel je cena 37,8 Kč za den. Cena za rok je poté 13 797 Kč (pouze hlídací 

osvětlení). V konečném výsledku je rozdíl tedy 920 Kč. Taková cena se dá během roku zanedbat. 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce je seznámení s principy bezpečnostních kamer a jejich funkčností 

v souvislosti s osvětlovací soustavou. Na veřejné osvětlení jsou kladeny vysoké normativní požadavky 

pro jejich spolehlivost a především bezpečnost. Předpokladem splnění těchto požadavků je potřeba 

správně navrhnout osvětlovací soustavu a respektovat vůči ní parametry bezpečnostních kamer. Kvalita 

pořizovaného záznamu totiž nezáleží pouze na koupené kameře, ale také na umístění kamery. Zároveň 

je potřeba brát v úvahu, aby sledována scéna byla v zorném poli kamery a nevznikaly nežádoucí vlivy 

jako je například oslnění. 

Přínosem této práce je v první řadě chápaní podstaty světla a světelně technických parametrů, 

které výrazně ovlivňují vnímání světla. V druhé části teorie je v rámci bezpečnostních kamer vysvětlen 

jejich princip, vlastnosti a funkčnost. Toto téma je velmi diskutabilní, neboť se technologie výrazně 

vyvíjí. Třetí část obsahuje principy LED svítidel, neboť tyto svítidla dominantně nahrazují žárovky. 

Především výroba LED diod není náročná a jejich účinnost je vysoká. Důležitou části bakalářské práce 

jsou normativní požadavky, které je nutno dodržovat. Proto je potřeba se obeznámit s normou  

ČSN EN 13201 popisující veřejné osvětlení pozemních komunikací. Krátce je v teoretické části zmíněna 

norma ČSN EN 12464. Ta klade požadavky na osvětlení venkovních pracovních prostorů, což je využito 

v praktické části. 

Měřením se vyhodnocovalo hlídací osvětlení elektrické stanice TR Čechy-střed ve 

Středočeském kraji na území obce Mochov. Z navržené osvětlovací soustavy jsou získány hodnoty 

horizontálních, vertikálních či kamerových osvětleností a jasové analýzy čtyř pozic figurantů na třech 

úsecích. Jeden úsek je vždy na vzdálenosti patnácti metrů mezi dvěma světelnými zdroji. To znamená 

že na první a čtvrté pozici jsou figuranti pod zdrojem světla. Jedná se o dva figuranty s odlišnými oděvy 

pro přesnější vyhodnocení. Z naměřených výsledků se na úsecích dosahuje požadovaných hodnot 

horizontální osvětlenosti. Problém nastává u kamerové osvětlenosti, neboť nedodržuje normativní 

požadavky. Norma ČSN EN 12464 definuje průměrnou udržovanou osvětlenost 10 luxů. Všechny úseky 

však nabývají hodnot od 7,4 až 7,8 luxů. Ve vzdálenosti 10 až 15 metrů vzniká u vertikální osvětlenosti 

nepřímá složka způsobena difuzním odrazem hlíny. Jasovou analýzou figurantů se stanovil kontrast 

mezi pozadím a osobou. Z výsledku lze říct že kontrast, který dosahuje téměř nulových hodnot není 

ideální (tab. 4.7). 

Dalším přínosem bakalářské práce je řešení problémové kamerové osvětlenosti a rovnoměrnosti 

osvětlení pomocí výpočtového programu Relux. Aby se vyřešila nedostatečná kamerová osvětlenost 

požadovaná normou, je potřeba udělat efektivní opatření. Tyto kroky jsou popsány v kapitole 5, která 

se soustředí právě na řešení tohoto problému. Namodelováním situace lze zjistit, jaký postup je 

nejideálnější v rámci finančních prostředků a z hlediska instalované kamery. První možností je snížení 

původních svítidel o dva metry níže, kdy dojde k dosažení potřebných hodnot kamerové osvětlenosti. 

Rozdíl mezi průměrnou a minimální osvětlenosti na úseku je značný. Díky tomu se nesplňuje 

rovnoměrnost osvětlenosti U0. Snížením o dva metry je U0 = 0,07 (norma definuje U0 = 0,4). Přičemž 

průměrná kamerová osvětlenost nabývá skoro minimální požadovanou normativní hodnotu. Daleko 

lepším řešením dosažení hodnot je vhodné změnit svítidlo MYRA za VOLTANA 4. I při zachování 

výšky šesti metrů tento světelný zdroj vyhovuje v rámci rovnoměrnosti osvětlení úseku, horizontální  

a kamerové osvětlenosti. Důkazem jsou grafy (5.1 a 5.2) srovnávající tyto světelné zdroje. V rámci 
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horizontální osvětlenosti se dá říci, že v oblasti 5 – 10 metrů, kdy svítidlo MYRA nabývá malých hodnot, 

svítidlo VOLTANA 4 dosahuje přibližně o 12 luxů více. Z grafu lze vidět, že hodnot, kterých nabývá 

MYRA přímo pod zdrojem světla, dosahuje VOLTANA 4 mezi světelnými zdroji. V oblasti pod 

svítidlem je hodnota o 5 – 6 luxů větší. Podle průběhů z grafu 5.2, je zřejmé, že pokud bychom pořídili 

snímky bezpečnostní kamery již s nově instalovanými světelnými zdroji VOLTANA 4, rozeznání osob 

by bylo kvalitnější. To by se především projevilo ve vzdálenosti mezi 5 – 10 metrem, kdy kamerová 

osvětlenost nabývá maximálních hodnot. Energetická náročnost svítidel se liší minimálně, neboť jejich 

příkon je pouze o 5 W rozdílný. To znamená, že v konečném výsledku je VOLTANA 4 nákladnější 

celkem o pouhých 920 Kč za rok, bereme-li v úvahu všech deset svítidel hlídacího osvětlení. Výsledkem 

bakalářské práce je tedy vyhodnocen stávající problém hlídacího osvětlení a následně doporučeno 

ideální řešení. Toto řešení je porovnáno se současnou situací a graficky doloženo.
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