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Abstrakt: 

 
Diplomová práce se zabývá optimalizací kamerových systémů z hlediska jasových poměrů. 

V práci jsou uvedeny základní rozdělení dnešních nejvíce používaných kamerových systémů nejen 

jako celek, kdy se jedná o IP kamerové systémy nebo analogové, ale také popsány jako samostatné 

součásti, jako je například kamera, objektiv, nahrávací zařízení a další. Práce dále zahrnuje návrh 

kamerového systému včetně jeho důležitých součástí a světelných podmínek. Závěrem práce jsou 

provedena měření jasů v různých světelných podmínkách a umístěních pro vnitřní a venkovní prostor 

a zhodnocení jejich vlivu na kamerový záznam. Z těchto měření a vyhodnocení záznamů je nakonec 

vyvozeno doporučení pro nastavování citlivosti kamer.  
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Abstract: 

 
This thesis deals with the optimization of CCTV systems in terms of brightness ratios. The 

thesis presents basic division of today’s most used camera systems not only as a whole, when it comes 

to IP or analog camera systems, but they are also described as separate components, such as a camera, 

a lens, a recording equipment and more. The thesis further includes the design of the camera system 

including its important parts and light conditions. Final part of this thesis contains measurements of 

brightness in different lighting conditions and locations for indoor and outdoor space and evaluation of 

their impact on CCTV recording. Recommendations for adjusting the sensitivity of the cameras are 

drawn out of these measurements and evaluation records. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 
 

Φ  [lm]  světelný tok 

ɷ  [sr]  prostorový úhel 

Ω  [sr]  prostorový úhel 

A  [cd]  velikost svítící plochy viditelné pozorovatelem 

dΩ  [sr]  prostorový úhel 

dΦ  [lm]  tok světelného zdroje 

E  [lx]  osvětlenost 

EN  [lx]  normálová osvětlenost 

I  [cd]  svítivost 

L  [cd.m
-2

]  jas 

r  [m]  poloměr 

S  [m
2
]  plocha 

Sp  [m
2
]  viděná svítící plocha 

V  [λ]  spektrální citlivost 

AES    automatické řízení expozice 

AGC    automatické řízení zisku zesilovače 

AI    automaticky řízená clona objektivu 

ALC    automatické řízení úrovně 

ATW    automatické vyvážení bílé barvy u barevných kamer 

AWB    automatické vyvážení bílé barvy 

BLC    kompenzace protisvětla 

BNC    konektor pro videosignál 

CCD    polovodičový snímací prvek citlivý na světlo 

CCIR    systém přenosu černobílého videosignálu 

CCTV    uzavřený televizní okruh 

CMOS    snímací čip 

CMS    software zajišťující správu dokumentů, hlavně webového obsahu 

ČR    Česká republika 

DC    stejnosměrné napájení 

DI    digitální vstup 

DIS    digitální stabilizace obrazu 

DNR    funkce řízení citlivosti 

DO    digitální výstup 



 

 

DVR    digitální záznamové zařízení 

EI    elektronická clona 

EPS    elektronická požární signalizace 

EZS    elektronický zabezpečovací systém 

Full HD   zpravidla označení televizorů s rozlišením 1920x1080 bodů 

GSM    globální systém mobilní komunikace 

HD    vysoké rozlišení 

HDMI    nekomprimovaný obrazový a zvukový signál v digitálním formátu 

HD-SDI   systém pracující s rozlišením Full HD nebo HD 

ICR    odnímatelný infračervený filtr 

IP    krytí světelně činné části/Internet Protocol 

IR    infračervené záření 

LAN    lokální počítačová síť 

LED    světelná dioda 

NTSC    systém přenosu barevného videosignálu s amplitudovou modulací 

NVR    síťové záznamové zařízení 

OSD    zobrazení menu na monitoru 

PAL    systém přenosu barevného videosignálu s kvadraturní modulací 

PoE    napájení po datovém síťovém kabelu 

PTZ    Pan Tilt Zoom (panoramatická kamera) 

SPZ    státní poznávací značka 

STP    stíněná kroucená dvojlinka 

UTP    nestíněný kroucená dvojlinka 

VDC    videodekodér 

VGA    počítačový standard pro zobrazovací techniku 

WAN    rozlehlá počítačová síť 

WDR    široký dynamický rozsah 

Wi-Fi    komunikační standard pro bezdrátový přenos dat 
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1 Úvod 

Kamerové systémy jsou dnes velmi využívaným odvětvím v ochraně osob a majetku. Je to 

zapříčiněno tím, že nám velmi usnadňují práci při dohlížení nad naším majetkem, a to v podstatě za 

rozumnou cenu, pokud se bavíme o kamerových systémech pro běžné uživatele a nepatříme zrovna 

k těm lidem, co za každou cenu musí mít právě vycházející novinku na trhu v oblasti kamerových 

systémů. Kamerové systémy nám umožňují, jak zpětný pohled do doby kdy došlo k nějakému 

problému, který byl zachycen v zorném poli kamery, tak i aktuální přehled pro obsluhu kamerového 

systému, která provádí dohled nad střeženým místem, jako jsou například parkoviště, tunely, areály a 

budovy podniků, tak také například dozor v supermarketech či čtení SPZ aut, měření jejich rychlosti a 

spousta dalších aplikací. Jednodušeji řečeno se s kamerovým systémem dnes setkáváme na každém 

rohu, jsou hojně využívány a denně spousta instalací přibývá. 

Kamerové systémy jsou také velmi žádaným doplňkem elektronického zabezpečovacího 

systému, který je u nás znám pod zkratkou EZS. Jedním z důvodů, proč je o tyto systémy dnes takový 

zájem, je také to, že jdou stále kupředu s novými trendy a každým dnem se vyrábí lepší komponenty 

pro lepší výkonnost jakéhokoliv kamerového systému. Tím je myšleno, že se objevují stále lepší 

objektivy  (s rychlejšími clonami a větším rozlišením), větší kapacity harddisků pro pořízení delších 

záznamů z kamer, nové napájecí možnosti kamer, pro zmenšení počtu propojovacích tras, jako jsou 

v poslední době takzvané PoE switche a další inovace. Tato diplomová práce se zabývá optimalizací 

kamerových systémů z hlediska jasových poměrů. V práci jsou tedy popsány základní veličiny světla, 

světelné podmínky pro kamerový systém, základní principy kamerových systémů, jejich návrh a 

základní rozdělení kamerových systémů (podle zpracování obrazu) na analogové, IP a HD-SDI 

kamerové systémy. V praktické části je pak práce zaměřena na měření jasu, osvětlenosti a jejich vliv 

na pořízené záznamy ze tří vybraných a porovnávaných kamer. Závěrem práce je poté doporučení pro 

nastavování kamer z hlediska jasových poměrů 
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2 Základní veličiny světla 

Viditelné světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce 400–750 nm. Vlnové délky světla 

leží mezi vlnovými délkami ultrafialového záření a infračerveného záření. V některých oblastech vědy 

a techniky může být světlem chápáno i elektromagnetické záření libovolné vlnové délky. Tři základní 

vlastnosti světla jsou svítivost (amplituda), barva (frekvence) a polarizace (úhel vlnění). [23] 

 

2.1 Svítivost 

Svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Svítivost lze 

určit pouze pro bodový zdroj, tj. pro zdroj, jehož rozměry jsou zanedbatelné v porovnání se 

vzdáleností zdroje od kontrolního bodu. [23] 

Svítivost I ve směru určeném úhlem γ je rovna: 

                                                                                                                        (1) 

kde dΩ je prostorový úhel, jehož osa leží ve směru určeném úhlem γ a dΦ je tok světelného 

zdroje vyzařující do prostorového úhlu dΩ. [23] 

 

2.2 Intenzita osvětlení 

Intenzita osvětlení (též osvětlenost) je fotometrická veličina definovaná jako světelný tok 

dopadající na jednotku plochy. Je tedy podílem světelného toku (v lumenech) a plochy (v metrech 

čtverečních). [23] 

Značí se E. 

Její jednotkou je lux (lx). 

               (2) 

V případě bodového zdroje o svítivosti I a paprsků dopadajících pod úhlem α k normále 

plochy, vzdálené od zdroje r, pak 

                                                                                                                  (3) 

Osvětlení je tedy nepřímo úměrné čtverci vzdálenosti a je tím slabší, čím šikměji paprsky 

dopadají. [23] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nanometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%ADtivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amplituda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frekvence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polarizace_(elektrodynamika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bteln%C3%BD_tok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdroj_sv%C4%9Btla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C3%A1lenost
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostorov%C3%BD_%C3%BAhel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bteln%C3%BD_tok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostorov%C3%BD_%C3%BAhel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotometrick%C3%A1_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bteln%C3%BD_tok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plocha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lumen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lux_(sv%C4%9Btlo)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%ADtivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norm%C3%A1la
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Jednotkou osvětlení je lux (lx), což je osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím 

na plochu 1 m². 

Běžná hodnota osvětlení ve vnitřních prostorách se pohybuje v rozmezí 100–2000 lx. Ve 

slunečný letní den na volném prostranství lze naměřit hodnoty větší než 70 000 lx (v zeměpisné šířce 

ČR). Jasná měsíční noc při úplňku představuje osvětlenost do 0,5 lx. [23] 

 

2.3 Jas 

Jas je měřítkem pro vjem světlosti svítícího nebo osvětlovaného povrchu. 

Jas [L] = cd.m
2
 (kandela na metr čtvereční) [23] 

 

 

  Obr. 1  Modelový obrázek pozorovatele vůči odrazné ploše [23] 

Definice jasu: 

PS

I
L 

 (cd.m
-2
; cd, m

2
)  (4) 

SP - viděná svítící plocha  

 

 

(5) 

                     





cos


S

I
L

 (6)
 

Jas svítidel 

Jas svítidla je definován jako podíl svítivosti v daném směru a velikosti průměru svítící plochy 

do roviny kolmé k uvažovanému směru. [23] 


NEL 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lux_(sv%C4%9Btlo)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lumen
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cos


A

I
L   [cd.m

-2
; cd, m

2
] (7) 

 

I   ... je svítivost svazku světelných paprsků (svítící plochy)  

A ... je velikost svítící plochy viditelné pozorovatelem 

γ ... je velikost svítící plochy viditelné pozorovatelem 
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3 Světelné podmínky pro kamerový systém  

 

Důležitým parametrem pro kamerový systém jsou světelné podmínky. Převážně u kamer, jež 

jsou umístěny ve venkovním prostředí, dochází ke změně světelných podmínek, a to ať už k pomalým 

změnám či k změnám náhlým. Tyto změny jsou způsobeny přechodem mezi dnem a nocí, měnících se 

ročních období, vysvitnutí slunce, zatažením oblohy, či náhlým odrazem světla od sněhu, který je na 

pozadí sledované scény a mnohonásobně zvýší intenzitu světla. 

 Intenzita přirozeného denního světla se pohybuje řádově v hodnotách 10 000 až 150000 lx. 

V interiéru se hodnoty intenzity osvětlení pohybují běžně v rozmezí 100 až 1000 lx. Intenzita osvětlení 

se zmenšuje a je nepřímo úměrná kvadrátu vzdálenosti od zdroje světla. Žárovka se 100 W příkonem 

osvítí prostor ve 20 metrové vzdálenosti s intenzitou světla cca 3 lx, v 50 metrech už jen 0,5 lx a v 100 

metrové vzdálenosti, je hodnota intenzity osvětlení pouhých 0,1 lx. 500 W žárovka má intenzitu 

osvětlení 3,4 lx v 50 metrové vzdálenosti, po 100 metrech je hodnota osvětlení na úrovni 0,8 lux. 

Velmi jasná měsíční noc při úplňku představuje osvětlenost max. 0,5 lx. Lidský zrak je natolik 

adaptabilní, že dokáže vnímat určité světelné podněty ještě při hladině 0.001 lx, samozřejmě bez 

možnosti rozlišovat jakékoliv předměty. [4] 

Současné kamery disponují zcela běžně minimální citlivostí v úrovních desetin až setin luxů. 

Na expoziční automatiku kamer má ve dne rovněž vliv orientace kamer vzhledem ke světovým 

stranám a v noci se venkovní kamery musí vyrovnat s umělým osvětlením snímaného prostoru. 

Moderní kompaktní CCTV kamery nabízejí ve venkovním prostředí automatické spínání 

infračervených IR LED diod, které snímanou scénu nasvětlí. Maximální dosvit IR LED diod je vždy 

uváděn v technické specifikaci kamer. V tomto případě rovněž platí, že ne vždy větší hodnota dosvitu 

IR LED znamená lepší viditelnost v noci. I když se infračervené světlo šíří prostorem jinak než světlo 

ve viditelném spektru, naddimenzovaný světelný zdroj může naopak ve výsledném obraze zbytečně 

přesvětlovat blíže stojící objekty či subjekty. Má-li zákazník zahradu s délkou 50 metrů od plotu 

k nemovitosti, a je jeho zájmem střežit především prostor v bezprostředním okolí nemovitosti, je zcela 

zbytečné osvětlovat celou délku zahrady, protože případný zloděj stejně musí dojít ke střeženému 

objektu, a tam ho bude sledovat kamera s 10 nebo 20 metrovým přisvětlením. U přídavných 

samostatně instalovaných světlených zdrojů, je nutné ohlídat vyzařovací úhel, který by neměl být 

podstatně užší než zorný úhel kamery. [4] 

 

V interiéru jsou zdrojem nežádoucího protisvětla především okna, prosklené vstupní dveře, 

skleněné výplně či světlíky. Proto by měly být CCTV kamery orientovány pokud možno ve směru 



 

6 

 

zdroje světla, nikdy přímo proti světlu. Interiérové prostory bývají zpravidla osvětleny z části umělým 

osvětlením, s podílem přirozeného slunečního osvětlení (tzv. sdružené osvětlení). Umělé osvětlení 

žárovky nebo zářivky má jinou barevnou teplotu chromatičnosti než osvětlení přirozené, v tomto 

případě by mohlo kvůli „nerozhodnosti“ kamery docházet k nežádoucímu posunu barevného podání 

obrazu a nepřesné reprodukci výsledných barev. Současné moderní barevné bezpečnostní CCTV 

kamery jsou dostatečně citlivé na min. osvětlení, disponují automatickým přepínáním do IR režimu 

s infračerveným přisvětlením IR LED a nabízejí celou řadu integrovaných funkcí k potlačení výše 

uváděných nežádoucích projevů. CCTV kamery potlačují velké jasové rozdíly v obraze a díky 

inteligentnímu dynamickému zpracování expozice WDR (Wide Dynamic Range) poskytují vyvážený 

obraz bez značných jasových rozdílů a omezení světelných špiček. Moderní bezpečnostní kamery 

věrně reprodukují barvy díky pokročilým funkcím balance bílé s 12bitovým zpracováním AWB 

(Automatic White Balance) a ATW (Automatic Tracking Balance) s rozsahem až 2000-10000 K. 

K vysoké ostrosti obrazu přispívá kromě excelentního rozlišení (přes 600 TV řádek, bez vadných 

pixelů) i digitální redukce šumu 3D-DNR (Digital Noise Reduction) v obraze (s 3D filtrem) a vysoký 

odstup signálu od šumu. Špičkové kamery nabízejí rovněž polygonální víceúrovňové vymaskování 

privátních ploch v obraze, detekci obličejů s rozlišením tváří, stranové převracení obrazu, integraci 

světla a mnoho jiných nastavitelných funkcí pomocí OSD menu. [4] 
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4 Základní principy kamerových systémů 

V dnešní době patří kamerové systémy k jednomu z nejrozsáhlejších odvětví pro ochranu osob 

a majetku. Můžeme díky nim totiž monitorovat a mít kontrolu nad střeženými oblastmi. Mezi tyto 

střežené oblasti patří takřka cokoliv, a to od monitorování vstupních prostor do domu, monitorování 

silnic nebo tunelů, ale také například monitorování výrobních procesů.  Kamerový systém nám 

poskytne přenos informací z hlídaného prostoru do místa, kde je umístěna obsluha tohoto kamerového 

systému nebo se jen pořizuje záznam, který může být dále zpracováván. V některých případech po 

nainstalování takovéhoto systému dojde k eliminaci krádeží. Kamerové systémy jsou dnes na vzestupu 

a patří k nerozsáhlejším odvětvím pro ochranu osob a majetku, to má za následek fakt, že se jejich 

technologie stále rozvíjí kupředu a vlastnosti kamer jsou každým dnem lepší. Je to hlavně díky 

příchodu IP technologie, kdy je obraz přenášen pomocí počítačové sítě. Dnešní kamerové systémy 

jsou tedy díky tomu, že jsou budovány na platformě počítačových systémů, schopny inteligentních 

analýz. Inteligentní analýzou se rozumí to, že mohou dnes rozpoznávat SPZ aut, mají funkce hlídání 

odcizení předmětu nebo zanechání předmětu a sledování osob v obraze nebo detekci pohybu v obraze 

atd. Těmito možnostmi mohou tedy v dnešní době kamerové systémy nahrazovat některé z prvků EZS 

(elektronický zabezpečovací systém)  

 

4.1 Rozdělení kamer podle konstrukčních provedení 

Standardní kamery 

Tento typ kamer se využívá často a to díky své kompaktnosti. Tato kamera je totiž běžně 

dodávána bez objektivu, tudíž si zákazník sám určí, jakou scénu chce vidět a podle toho zvolí, který 

objektiv je pro něj nejlepší. Dále je také vhodná jak do vnitřních, tak i do venkovních prostor s tím 

rozdílem, že pro použití do venkovních prostor je její konstrukce nedostačující, proto se tato kamera 

v exteriérech montuje do kamerového krytu, který kameru ochrání před povětrnostními vlivy. 

Takovéto boxy mají běžně možnost zapojení i vyhřívání samotného krytu, aby nedocházelo k jeho 

případnému zamrznutí. Na zadní straně kamery jsou připojovací konektory pro videosignál a napájení, 

a také alarmové vstupy nebo výstupy podle typu kamery. 
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Obr. 2  Standardní kamera [5] 

Kompaktní kamery 

U tohoto typu kamer je třeba si dopředu vyjasnit, k jakému účelu bude sloužit, jakou scénu má 

nahrávat a kde bude tato kamera umístěna. Tyto typy kamer se totiž dodávají v kompletním sestavení 

a na jejich parametrech se nedá dále nic měnit. 

 
Obr. 3  Kompaktní kamera [6] 

Dome kamery 

Tyto kamery jsou hojně využívány firmami, jež montují kamerové systémy. Je to z toho 

důvodu, že jsou dosti nenápadné a lidé si jich často ani nevšimnou. Pokud si kamery okolní lidé 

všimnou, je pro ně velmi obtížné zjistit, kterým směrem je kamera natočena a jakou scénu právě 
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nahrává. Jsou vhodné pro montáž na strop a do míst kde máme strach z odcizení samotné kamery, 

protože se tyto kamery prodávají i v provedení antivandal a je obtížné se do nich dostat.  

 
Obr. 4  Dome kamera [7] 

PTZ otočné kamery 

PTZ (Pan Tilt Zoom) kamery, kterým se také říká Speed Dome kamery jsou využívány díky 

svým špičkovým možnostem převážně v takových aplikacích, kde se provádí stálý dohled pomocí 

obsluhy kamerového systému. Z praxe se setkávám s takovýmito kamerami převážně v různých 

supermarketech a hypermarketech, kde obsluha pomocí těchto kamer hlídá prodejnu proti krádeží. 

Tyto kamery také ve velké míře využívá v dnešní době městská policie. Městská policie díky umístění 

této kamery například na roh vysokého bytového domu, může mít pod dozorem obrovské území, 

jelikož tato kamera je pomocí ovládacího zařízení otočná o 360° a má možné přiblížení až 36x.  

 

  
Obr. 5  PTZ otočná kamera s ovládáním [8]                          
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Deskové kamery 

Desková kamera je vhodná díky své velikosti k umístění tak, aby člověk ani netušil, že je 

vůbec monitorován, případně nahráván. Tento typ kamer se často instaluje do bytových zvonků, nebo 

kukátek, ale také se používají ke kontrole výrobních procesů v průmyslu.  

 
Obr. 6  Desková kamera [9] 

Bezdrátové kamery 

Tento typ kamer se používá v případech, kdy se jedná o přenos signálu na malou vzdálenost 

nebo dopředu víme, že dojde k pozdější změně umístění kamer. Jak vypovídá název, jedná se o 

instalaci kamerového systému bez drátového propojení, tedy přenos signálu je zde zprostředkováván 

pomocí Wi-Fi technologie. K tomu je zapotřebí, aby tento kamerový systém byl vybaven modulem, 

který přenáší videosignál. Je možný také přenos dat v pásmu GSM pro potřeby přehrávání záznamu na 

počítač nebo mobilní telefon. 

 
Obr. 7  Bezdrátová kamera s přijímačem [10] 

 

Skryté kamery 
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Skrytých kamer se využívá všude tam, kde je pro nás nežádoucí, aby se člověk dozvěděl, že je 

vůbec monitorován. Takovéto kamery často slouží k odhalení například zlodějů a jiných pachatelů. 

Montují se do domovních zvonků, kukátek, brýlí, tašek, kouřových čidel a podobně.  

                      

           Obr. 8  Skrytá kamera v maketě PIR čidla a maketě kouřového čidla [11] 

4.2 Rozdělení kamer z hlediska typu snímání obrazu 

Černobílé kamery – jsou podstatně citlivější na snímání obrazu v noci, proto se hodí 

všude tam, kde potřebujeme v noci pořídit velmi dobrý záznam. Tyto kamery jsou však vytlačovány 

kamerami, jež mají automatické přepínaní den/noc. 

 Barevné kamery – mají nižší světelnou citlivost, než jakou mají kamery černobílé.  

Kamery kombinované – je kombinací černobílé a barevné kamery. V jakém je kamera 

zrovna režimu, je řízeno úrovní intenzity osvětlenosti, která určuje, do kterého režimu se kamera 

přepne. 

4.3 Snímací čipy kamer  

Obrazový snímač kamery je odpovědný za převod světla do elektrických signálů. 

Když se navrhuje kamera, je na výběr ze dvou technologií obrazových snímačů: 

 

CCD (Charged Coupled Device) 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 

 

CCD a CMOS snímače představují klíčové součásti, které slouží jako "digitální film" kamery. 

CCD snímače jsou vyráběny pomocí technologie vyvinuté speciálně pro kamerový průmysl, zatímco 
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CMOS snímače jsou založeny na standardní technologii, která se hojně využívá při výrobě 

paměťových čipů - např. uvnitř počítače. [12] 

Dnešní nejkvalitnější kamery většinou používají CCD snímače, a ačkoli nejnovější modely 

CMOS snímačů snižují jejich náskok, stále nejsou vhodné pro kamery, od kterých se požaduje 

nejvyšší kvalita obrazu. Nicméně, CMOS snímače mohou být ideální pro základní řadu síťových 

kamer, kde jsou rozhodující velikost a cena. [12] 

Technologie CCD snímače 

CCD snímače jsou používány v kamerách už více než 20 let a mají oproti CMOS snímačům 

řadu výhod, mezi které patří kupříkladu lepší světelná citlivost. Lepší světelná citlivost se projeví v 

lepší kvalitě obrazu při špatném osvětlení. CCD snímače jsou ale dražší, protože se vyrábí 

nestandardním procesem a je složitější zabudovat je do kamery. Pokud se v záběru objeví velmi světlý 

objekt (jako přímé sluneční světlo), může se CCD snímač částečně roztéct, což vytvoří pruhy pod a 

nad objektem. Tomuto jevu se říká skvrna (smear). [12] 

              

           Obr. 9  Principiální struktura CCD čipu [14] 

 

Technologie CMOS snímače 

Pokroky v technologii CMOS snímačů je kvalitou obrazu přiblížili CCD snímačům, ale stále 

nejsou vhodné pro kamery, od kterých požadujeme nejvyšší možnou kvalitu obrazu. CMOS snímače 

umožňují nabídnout nižší cenu za kameru, protože obsahují vše, co je potřeba pro vytvoření kamery 

kolem nich. Umožňují vytvořit menší kamery. K dispozici jsou velké snímače, které přináší 

megapixelová rozlišení síťovým kamerám. [12] 
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Špatná citlivost na světlo ještě stále představuje omezení pro využití CMOS snímačů. Tato 

nevýhoda není problém, pokud potřebujete kameru pro dobře osvětlené prostředí. V případě špatně 

osvětleného prostředí (třeba i chodbu v budově), může být rozdíl v kvalitě obrazu zřetelný. Výsledkem 

je velmi tmavý obraz plný šumu. [12] 

 

            Obr. 10  Schématické znázornění jedné buňky CMOS senzoru [15] 
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5 Rozdělení kamer podle zpracování obrazu 

 

Kamerové systémy můžeme rozdělit do těchto základních skupin: 

1. CCTV (analogové) 

2. IP 

3. HD SDI 

Označení CCTV (Close Circuit TeleVision) v překladu znamená "uzavřené televizní okruhy", 

jedná se o označení analogových kamerových systémů. V České republice se někdy používá označení 

CCTV pro kamerové systémy obecně. Princip fungování kamerového systému je u analogových a IP 

systémů podobný. Změny jsou jen v použitých technologiích a přenosových médiích. Princip je 

zobrazen na obrázku níže. [3] 

 

 

           Obr. 11  Princip CCTV  [16] 

 

5.1 Analogové kamerové systémy 

Analogové kamerové systémy jsou dodnes nejvíce používané systémy, nicméně je v poslední 

době začínají nahrazovat IP kamerové systémy. Ty jsou ale o poznání dražší, a tak jsou analogové 

kamerové systémy stále schopny konkurovat IP technologii. Takovýto systém má videosignál 

přenášený pomocí koaxiálního kabelu o hodnotě 75 Ω a napájení kamery nejčastěji pomocí nějaké 
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dvojlinky jako je kabel CYSY 2x0,75 nebo jiného průřezu. Systém se dále skládá z kamery a 

záznamového zařízení, takzvaného DVR (Digital Video Recorder). Zařízení DVR slouží k uložení 

pořízeného záznamu a jeho možné přehrávání na monitor nebo pomocí sítě LAN zpřístupnění na 

internetu či v domácí počítačové síti.  

Přenos videosignálu a napájení kamer 

Jak již bylo napsáno, signál z kamery je do záznamového zařízení posílán po koaxiálním 

kabelu. Používá se 75 Ω typ. Napájení kamer je řešeno zvlášť, pomocí dvojlinky. Každá kamera může 

mít svůj zdroj, nebo se používá řešení pomocí jednoho zdroje pro všechny kamery. Pro toto řešení je 

vhodné použít kabeláž, která obsahuje v jednom svazku jak koaxiální kabel, tak napájecí linku. [4] 

Záznamové zařízení 

Záznamové zařízení u systému CCTV se obvykle označuje zkratkou DVR (Digital Video 

Recorder). Výrobci systémy DVR vyrábějí v určitých řadách, které jsou dány počtem připojených 

kamer. Existují systémy pro připojení 2, 4, 8 a 16, 24 kamer. Dle počtu kamer, kvality a doby 

nahrávání volíme velikost uložiště. V dnešní době jsou to většinou speciální harddisky určené pro 

kamerové systémy, které jsou přizpůsobeny k trvalému provozu. [3] 

Systém DVR má většinou výstupy na připojení monitoru, a nebo přímo do sítě LAN. Pomocí 

monitoru můžeme nahlížet přímo na jednotlivé kamery nebo přehrávat záznam. Další variantou je 

sledování těchto informací přímo přes počítače, které se systémem DVR komunikují přes síť pomocí 

programu, nebo webové aplikace. Stejným způsobem může se systémem DVR komunikovat i patřičně 

vybavený mobilní telefon. [3] 

              

Obr. 12  Zařízení DVR [17] 
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5.2 IP kamerové systémy 

Jedná se o novější a modernější variantu kamerového systému. Systém využívá jako 

přenosové médium IP síť a to mezi kamerami a záznamovým zařízením. Každé zařízení má své IP 

rozhraní, pomocí kterého komunikuje s ostatními prvky sítě. Velkou výhodou je možnost použití 

stávající počítačové sítě, na které mohou fungovat i jiné služby (přenos dat, webový server, poštovní 

server). Nicméně se toto řešení nedoporučuje (hlavně u systémů s více kamerami). Důvodem je velký 

objem dat, jež každá kamera vysílá. Celý systém může být díky tomuto řešení velmi pomalý. Mnohem 

elegantnější řešení je mít kamery zapojené ve vlastní kamerové IP síti a jen výstup ze záznamového 

zařízení mít připojený do počítačové IP sítě. [3] 

Přenos videosignálu a napájení kamer 

Kabeláž je prováděna pomocí kabelů UTP, STP. Doporučeno je používat kabely STP v 

kategorii 6. Opět záleží na okolnostech použití. Většina IP kamer je dnes napájena přes ethernet, tzv. 

PoE (Power on Ethernet) - jedná se o technologii, kdy se po jednom páru přenáší jak napájení kamer, 

tak i data. Jako zdroj slouží tzv. PoE injektory nebo PoE switche. [3] 

 

Obr. 13  PoE switch [18] 

 

Záznamové zařízení 

Principem je záznamové zařízení pro IP kamery velice podobné analogovému. Tyto zařízení 

jsou označovány zkratkou NVR (Network Video Receiver). 
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                  Obr. 14  Zařízení NVR [19] 

5.3 HD-SDI kamerové systémy 

 

             HD-SDI („High Definition Serial Digital Interface“) je technologie, která byla až donedávna 

využívána výhradně ve studiové televizní technice. Této technologii a jejímu využití mimo 

profesionální techniku dosud bránila různá licenční ujednání. Díky mezioborové licenční smlouvě 

v roce 2009 bylo umožněno nasazení této technologie i v oblasti CCTV sledovacích systémů. [4] 

 

           HD-SDI technologie poskytuje vysoce kvalitní obraz s rozlišením až 1920x1080 resp. 

1280x720 a  s obrazovým formátem 16:9. Rozlišení 1920x1080 (ekvivalent 2Mpix) bývá zkráceně 

označováno 1080p resp. 1080i, podle toho, zda se využívá neprokládaný režim („p“ – progressive 

scan) nebo prokládané řádkování („i“ – interlaced scan). Obdobně pro rozlišení 1280x720 se používají 

zkratky 720p nebo 720i. V souvislosti s těmito režimy se můžeme v propagačních materiálech setkat 

rovněž s pojmy FullHD nebo HDTV (obvykle pro režim 1080i/p), případně HD nebo HD Ready 

(obvykle pro 720i/p). HD-SDI bezpečnostní kamery (HD CCTV kamery) využívají obvykle 

neprokládaný režim 1080p se snímkovou frekvencí 25fps (1080p25) resp. 30fps (1080p30) nebo režim 

720p s frekvencí 50fps (720p50) resp. 60fps (720p60). HD CCTV kamery jsou k dispozici v 

nejrůznějších provedeních: standardní box kamery s CS úchytem pro výměnné objektivy, vnitřní mini 

dome kamery, venkovní anti-vandal dome kamery s IR přisvětlením, venkovní IR bullet kamery a 

další. [4] 

Přenos videosignálu a napájení kamer 

 Nekomprimovaný digitální HD-SDI signál z kamer se přenáší po koaxiálním kabelu (75 

Ohm) a pro připojení se používají standardní BNC konektory. V tom spočívá velká výhoda HD-SDI 
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technologie – pro upgrade starého analogového kamerového systému lze tedy použít stávající 

koaxiální kabeláž. Tím, že se přenáší nekomprimovaný signál po koaxiálním kabelu, nedochází k 

žádným prodlevám, obraz se nezasekává, nekostičkuje apod. Přenos signálu je  nezávislý na 

propustnosti sítě, nedochází ke kolizím s jinými zařízeními v síti atd. Délka přenosové trasy se 

pohybuje od 100m do 300m v závislosti na použitém kabelu. Pro dosažení větší vzdálenosti (až 1km) 

je pak možné použít HD-SDI repealy. Pro překlenutí velmi velkých vzdáleností je pak možné využít 

přenos po optickém vlákně pomocí speciálních převodníků. [4] 

Záznamové zařízení 

Pro záznam obrazu z HD-SDI kamer jsou k dispozici 4 / 8 / 16 – kanálové verze 

bezpečnostních HD-SDI video rekordérů. Rekordéry jsou vybaveny BNC konektory pro připojení 

HD-SDI kamer a HDMI výstupem pro připojení FullHD monitoru (k dispozici je rovněž VGA výstup 

a kompozitní video výstup). Rekordéry automaticky detekují typ připojených kamer (jsou 

podporovány HD-SDI kamery s režimy 1080p, 1080i a 720p).  Kromě lokálního ovládání lze k 

rekordérům přistupovat vzdáleně přes LAN nebo Internet pomocí webového prohlížeče nebo CMS 

programu. Webové rozhraní rekordéru je rovněž optimalizováno pro vzdálený přístup z mobilních 

telefonů 3G. Obsahuje mnoh dalších standardních funkcí (časovač, detekce pohybu, alarm. funkce, 

audio, ovládání PTZ kamer, USB zálohování, digitální vodoznak a jiné). HD-SDI rekordéry umožňují 

zaznamenávat obraz ve FullHD rozlišení 1920x1080 při snímkové rychlosti až 120fps (rychlost závisí 

na kanálové verzi rekordéru). [4] 
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6 Návrh systému CCTV 

Při návrhu instalace kamerového systému je nutno brát v úvahu následující kritéria 

zohledňující tyto funkční požadavky: 

 určení zón nebo objektů, jež jsou předmětem sledování, 

 určení počtu a rozmístění kamer potřebných k monitorování vymezených zón nebo objektů, 

 vyhodnocení stávající úrovně osvětlení a provedení rozvahy o zavedení nového nebo 

přídavného osvětlení, 

 volba kamer a jejich vybavení v závislosti na provozních podmínkách, 

 propojení – způsob přenosu signálu, 

 napájení a případně zálohování, 

 konfigurace řídícího pracoviště, 

 ukládání a zálohování obrazu, 

 stanovení způsobu údržby. [3] 

6.1 Prostředí a druh sledovaných prostor 

Jednotlivá kamerová stanoviště jsou určována s ohledem na velikost a druh sledovaných 

prostor. Z hlediska umístění a instalace konkrétního typu bezpečnostní CCTV kamery je důležité, zda 

se jedná o sledování interiéru nebo o venkovní prostory, jak velké prostory bude CCTV kamera 

sledovat, jaké detaily mají být zobrazeny a jaké jsou ve snímaném prostoru světelné podmínky. [4] 

Vnitřní prostor 

V běžném interiéru můžeme použít standardní kameru s držákem a objektivem bez potřeby 

povětrnostního krytí, protože předpokládáme stálé tepelné podmínky a minimální vzdušnou vlhkost, 

s tím, že nebude nehrozit orosení objektivu. V tomto případě nemusí být kamera chráněna ani proti 

korozi a zvýšené prašnosti. V některých průmyslových provozech může být, i přestože jde o vnitřní 

prostředí výrobní haly, okolní prostředí prašné, vlhké, agresivní vůči korozi, s vibracemi, s vysokými 

teplotami a se silným elektromagnetickým polem. Z tohoto hlediska je nutné průmyslové CCTV 

kamery chránit instalací do vhodného krytu (prachotěsného, vytápěného, chlazeného, s antikorozní 

úpravou). Vibrace lze zčásti eliminovat způsobem uchycení kamery ke konstrukci a zčásti může 

u některých novějších typů kamer pomoci digitální stabilizace obrazu DIS (Digital Image 
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Stabilization). V interiéru může hrozit také riziko úmyslného poškození nebo odcizení CCTV kamer. 

Proto se musí také důmyslně zvážit jejich umístění a možná dostupnost ke kamerám. [4] 

Venkovní prostor 

Ve venkovním prostředí je důležité počítat se změnou okolní teploty, vysokou vlhkostí, 

prašností, průnikem dešťové vody, námrazami apod. Vzhledem k povaze venkovních prostor se CCTV 

kamery chrání instalací do venkovních krytů s odpovídajícím povětrnostním krytím, vybavené 

vytápěním nebo případně chlazením. Současná nabídka bezpečnostních CCTV kamer umožňuje výběr 

z celé škály venkovních kompaktních kamer s venkovním krytím (standardně IP65) a s automatickým 

temperováním. Kompaktní venkovní CCTV kamery jsou zpravidla opatřeny nočním infra 

přisvětlením, vari-objektivem, držákem a rovněž jsou nabízeny v anti-vandal provedení. Proti 

vandalismu a případnému odcizení kamery se lze poměrně účinně chránit umístěním kamery tak, aby 

nebyla vandalům snadno dostupná. [4] 

6.2 Specifikace monitorovacího pracoviště 

Po stanovení počtu a typu konkrétních CCTV kamer je nutné specifikovat monitorovací 

pracoviště s ohledem na provoz bezpečnostního kamerového systému. Provoz kamerového systému 

může být tzv. bezobslužný (tj. pouze s požadavkem na záznam), s částečnou obsluhou (např. pouze 

v pracovní době), nebo s nepřetržitou obsluhou vyhodnocující aktuální vzniklou situaci a přijímající 

odpovídající opatření. V úvahu může přicházet i kombinace částečné obsluhy s dálkovým dohledem 

(např. prostřednictvím Internetu, WAP/GSM apod.). Umístění a vybavení monitorovacího pracoviště 

by také mělo odpovídat provozu kamerového systému, zvláště pokud je požadován režim 

s nepřetržitou obsluhou (směnný režim) a jedná se o velký počet kamer. Návrh a vybavení 

monitorovacího pracoviště by rovněž měl odpovídat ergonomickým požadavkům. Rozmístění, počet 

a velikost monitorů a ovládacích prvků kamerového systému by měl odpovídat počtu připojených 

kamer, také s ohledem na počet bezpečnostních pracovníků vyčleněných ke sledování kamerového 

systému. [4] 

6.3 Zorné pole kamery a zobrazování detailů v obraze 

Ve spolupráci s provozovatelem bezpečnostního kamerového systému je nutné stanovit, jaké 

konkrétní detaily mají být zobrazeny, tj. určit zorné pole kamery (resp. objektivu) s ohledem na 

vzdálenost kamery od snímané scény. Zorné pole reprezentuje snímaný úhel záběru kamery. Z toho 

vyplývá, že při snímání detailu (např. rozlišení obličeje) bude s nejvyšší pravděpodobností snímáno 

objektivem s úzkým úhlem, tedy s částečným výřezem snímané scény vůči celkovému záběru 
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definovaného prostoru. Je dosti náročné splnit současně dva požadavky, a to snímání (výřezu) 

podrobného detailu a přehledové (širokoúhlé) snímání celkového prostoru. Uvedenou problematiku je 

možné řešit např. umístěním dvou fixních CCTV kamer (první kamera snímá předpokládaný detail 

a druhá zabírá celkový prostor), nebo u skutečně rozsáhlých prostor kombinací fixních kamer 

s otočnou kamerou vybavenou zoom objektivem pro přiblížení požadovaného detailu (toto řešení 

předpokládá stálou obsluhu kamerového systému, která otočnou kameru pootočí do požadovaného 

směru, může se například jednat o hlídaná parkoviště supermarketů). Částečným, ale ne zcela 

dostatečným řešením může být použití kamer s vysokým megapixelovým rozlišením, ovšem za 

předpokladu vyšších pořizovacích nákladů. [4] 

 

Při návrhu kamerového systému je nezbytné obezřetně volit druh použitých kamer s ohledem 

na požadované celkové rozlišení kamerového systému. Rozšíření komerčních audio-video vizuálních 

prostředků, ale i filmová a mediální masáž vytváří u zákazníků nereálné představy o použití 

bezpečnostních kamerových systémů právě s ohledem na zpětné rozlišení různých detailů v obraze. [4] 

 

Rozlišení detailů v obraze lze pro zjednodušení rozdělit do čtyř skupin:  

 

A – podrobný detail (ověřování SPZ, dokladů), kde vždy záleží na poměru zobrazených a      

       rozpoznatelných detailů 

B – detail (rozlišení tváře, max. výška záběru 1 m) 

C – polodetail (skupina osob, vozidlo, doporučená šířka záběru 8 m) 

D – přehledové širokoúhlé snímání celkového prostoru  

 

6.4 Specifikace záznamového zařízení 

Kapacita a parametry záznamového zařízení (bezpečnostního digitálního videorekordéru) by 

měly korespondovat s počtem připojených kamer, délkou požadovaného záznamu, způsobem 

vyhodnocování záznamu a režimem pořizování záznamu (kdy, jak a z které kamery bude záznam 

aktivován). Důležitý je požadavek na ovládání více bezpečnostních videorekordérů současně 

z několika nezávislých, třeba i vzdálených (centrálních) monitorovacích pracovišť. Bezpečnostní 

kamerový systém může být připojen a spolupracovat i s jinými bezpečnostními systémy (např. EZS, 

EPS), také s použitím grafické uživatelské nadstavby, vč. informování obsluhy o vzniku alarmové 

události. Pravidelné zálohování zaznamenaných dat, ovládání otočných PTZ kamer, synchronní 

záznam zvuku, vkládání ochranného vodoznaku do obrazu, detekce ztráty videosignálu, nastavitelná 

detekce pohybu v obraze, přenos obrazu po Internetu (LAN/WAN, nebo podpora WAP), inteligentní 

1 
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vyhledávání v pořízeném záznamu, integrovaná video matice pro připojení nezávislých monitorů, 

definovatelná uživatelská oprávnění, synchronizace času z Internetu, automatický restart a obnovení 

systému po výpadku napětí, automatické odesílání alarmových zpráv na E-mail, sepnutí alarmového 

kontaktu při alarmové události, jsou funkce, které současné bezpečnostní digitální videorekordéry 

nabízejí. [4] 

6.5 Přenosová trasa, ochrana signálu a zálohování kamerového systému

S ohledem na dispozici sledovaného objektu a umístění monitorovacího pracoviště volíme 

způsob přenosu videosignálu včetně uložení přenosové trasy s ohledem na případné elektromagnetické 

rušení signálu. Ojediněle by mohlo přicházet v úvahu i zneužití přenášených obrazových dat. 

Zákazníci často podceňují ochranu kamerového systému před elektrickým přepětím a zálohování 

kamerového systému před výpadkem napětí, přestože k těmto událostem dochází. [4] 
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7 Doplňkové funkce kamer a značení důležitých pojmů [13] 

 

AES Automatic Electronic Shutter 

Automatická elektronická závěrka dynamicky mění rychlost snímání obrazu 

z obrazového senzoru v závislosti na osvětlení scény. Je-li scéna tmavá, rychlost se 

zpomaluje a naopak. Účinkem funkce je, že při tmavé scéně je světlo „měřeno“ 

každým pixelem čipu delší dobu.  

 

AGC Automatic Gain Control  

Automatické nastavení zesílení, elektronický obvod udržující konstantní úroveň 

výstupního signálu, při nízkých úrovních osvětlení automaticky zvětšuje zesílení 

většinou však na úkor odstupu signál / šum. 

 

AI Auto Iris  

Způsob řízení automatické clony objektivu, clona je řízena videosignálem z kamery. 

 

ALC Automatic Level Control 

Automatické řízení úrovně. Kombinací řízení objektivu a zesílení výstupního signálu 

dosahuje konstantní úrovně výstupního signálu a optimalizace čipu na podmínky scény. 

 

AWB Automatic White Balance  

Automatické vyrovnání bílé, funkce kamery umožňující (regulací poměru barevných 

složek videosignálu) nastavit obraz barevně odpovídající realitě i při změnách 

barevného odstínu osvětlení scény. Typické použití je v interiéru při střídání denního 

světla a umělého zářivkového či halogenového osvětlení. Některé kamery umožňují 

nastavit i manuální hodnotu vyvážení bílé, buď z obrazu scény, nebo zadáním hodnoty 

bílé barvy v kelvinech.  

 

BLC Back Light Compensation 

Kompenzace vlivu protisvětla. Eliminace silného zdroje světla na snímané scéně tak, 

aby byly viditelné i ostatní (tmavší) části obrazu. Typické použití je záběr z interiéru, 

kde se ve scéně vyskytuje okno nebo vstupní dveře. Obvykle je možné u kamery vybrat 

i zónu, ve které se zdroj protisvětla nachází. 

 

CCD Charge Coupled Device  
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Polovodičový snímací prvek citlivý na světlo, používaný na snímání obrazu u většiny 

dnes vyráběných kamer. Nejčastěji se používají formáty 1/2", 1/3", 1/4", výjimečně se 

objevují i formáty 2/3“ a 1“. Obsahují elementy citlivé na světlo, tzv. pixely (obrazové 

body), na jejichž počtu závisí rozlišovací schopnost kamery. 

 

CCIR  

Evropský standard pro televizní signál (PAL - 625 řádků, 50 půlsnímků/s).  

 

CMOS Complementary Metal (Oxide Semiconductor) 

Technologie výroby snímacích senzorů kamer, cenově dostupnější než CCD. 

V posledních letech zaznamenala značný technologický pokrok a přinesla některé nové 

možnosti. Obecně bývají CMOS čipy méně citlivé na světlo.  

 

 

DI Digital Input  

Digitální vstup, který slouží k připojení třeba poplachové smyčky zabezpečovacího 

zařízení, magnetického kontaktu na dveřích, PIR čidla apod., na takový signál lze 

reagovat mnohdy přímo na kameře (začni nahrávat, odešli obrázek emailem, sepni DO 

apod.). Způsob sepnutí digitálního vstupu se u různých zařízení liší. Většinou se jedná o 

tzv. bezpotenciálový kontakt, kdy stačí DI sepnout. U některých výrobců je nutné 

přivést na svorky DI napětí (obvykle 5 nebo 12VDC). 

 

DO Digital Output  

Digitální výstup, který umožňuje ovládat sirénu, otevírání dveří, zapnutí nějakého zařízení 

apod. Je možné jej také využít k připojení na další zabezpečovací systémy (EZS ústředna 

apod.) 

 

EI Electronic Iris Elektronická clona. 

Elektronické řízení citlivosti kamery, která umožňuje regulovat 

expoziční dobou množství akumulovaného náboje na CCD snímacím prvku. Odvyklé 

hodnoty expozice jsou nejčastěji v rozsahu 1/50 s do 1/100.000 s. V omezeném 

rozsahu změn světelných podmínek (interiéry) umožňuje použít levnější objektivy s 

pevnou clonou.  

 

Hloubka ostrosti 

Oblast přijatelné ostrosti obrazu. Čím menší je nastaveno clonové číslo objektivu, tím 
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menší je hloubka ostrosti. Se stoupající ohniskovou vzdáleností objektivu se hloubka ostrosti 

výrazně snižuje.  

 

IR Infra Red Infračervené záření.  

Oblast vlnových délek záření vyšších než je viditelné světlo. 

Používá se v noci ke skrytému kamerovému sledování – 950 nm, nebo přisvětlení – 

730 nm a 830 nm (černobílé kamery jsou většinou v této oblasti dostatečně citlivé). IR 

reflektory jsou realizovány jako halogenové s IR filtrem a optickým členem s příkonem 

50 až 500 W, vyzařovacím úhlem 10° až 60°, dosahem až 170 m a životností žárovky 

cca 1 rok, nebo s LED zářiči (950 nm) a příkonem od 4 do 60 W. 

 

NTSC National Television (Standards Committee) 

Barevný televizní systém používaný v USA a několika dalších zemích.  

 

PAL Phase Alternation Line 

Evropský standard pro kódování barevného televizního signálu. Je definovaný na 625 řádcích 

při frekvenci 50 Hz. 

 

 

RS-232 

Standard definující sériovou komunikaci pro přenos dat mezi elektronickými přístroji. 

 

Slow Shutter  

Režim tzv. pomalé závěrky, kdy je expoziční čas pro každý snímek kamery nastaven na 

hodnotu expozice delší než 1/50 sec. Díky tomuto režimu (délka expozice závěrky 

může být až 1 sec.) je možné vytěžit i z jinak velmi tmavé scény použitelný obraz. 

Nevýhodou je rozmazání pohybujících se objektů. 

Varifocal  

Typ objektivu, který umožňuje ruční nastavení ohniskové vzdálenosti, tedy i 

záběrového úhlu (manuální zoom) v rozsahu dle konkrétního typu, např. 3-8 mm. 

 

WDR Wide Dynamic Range  

Označuje funkci kamery, která má použit čip s vyšším rozsahem citlivost na jas. Díky 

tomu se tyto kamery lépe vypořádávají se scénami obsahujícími stíny i osvětlená 

místa.  

 

H.264  
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H.264 Poměrně nový kompresní algoritmus vycházející z MPEG-4, proti které je přibližně 

o 30 % úspornější. Označuje se také jako MPEG4. 

Potřebný výpočetní výkon na kompresi a dekompresi H.264 je výrazně vyšší než u MPEG-4.  

 

HDTV High-Definition Television  

Označuje formát vysílání televizního signálu s výrazně vyšším rozlišením, než jaké 

umožňují tradiční formáty (PAL, SECAM, NTSC). HDTV se vysílá digitálně a může tak 

být použita jako jeden z formátů digitální televize DVB. V současné době je HDTV 

definována pro rozlišení 1080 prokládaných nebo neprokládaných (progresivních) 

řádků, případně 720 neprokládaných řádků. Rozměry obrazu jsou v poměru 16:9. 

V CCTV aplikacích je tento formát v současnosti novým trendem. 

 

IP Internet Protocol  

Datový protokol používaný pro přenos dat přes paketové sítě. Tvoří základní protokol 

dnešního Internetu. 

 

POE Power Over Ethernet  

Napájení po ethernetu. Technologie umožňující napájet zařízení (např. IP kameru) po 

stejném kabelu, po kterém jsou posílána data. Zařízení na napájecí straně se nazývá 

„injector“, na straně napájeného koncového zařízení je tzv. „splitter“. Pokud 

„injektor“ neidentifikuje na druhé straně „splitter“, nepřipojí napájecí napětí, čímž je 

zamezeno případnému zničení zařízení, které POE nepodporuje. POE podporují i 

některé aktivní prvky, stejně tak některé IP kamery umožňují napájení přes POE 

přímo bez použití splitteru. 
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8 Měření intenzity osvětlení a jasu 

Měření ve světelné technice lze rozdělit do následujících kategorií: laboratorní měření; měření 

vnitřní osvětlenosti; měření venkovní srovnávací osvětlenosti; měření jasu; měření jasu noční oblohy; 

měření jasu osvětlovacích otvorů; měření jasu ploch odrážejících světlo; měření činitele denní 

osvětlenosti; měření činitele odrazu a prostupu světla; měření na modelech; měření svítivosti; měření 

čar svítivosti; měření světelného toku a měření integrálních charakteristik světelného pole. [1] 

Luxmetry 

Luxmetry jsou přístroje (obr. č. 15) na měření osvětlenosti (rovinné, kulové, válcové, 

polokulové, poloválcové aj.). Pokud není uvedeno jinak, myslí se pod pojmem luxmetr přístroj na 

měření rovinné osvětlenosti. Snímací úhel luxmetru pro měření rovinné osvětlenosti má být ve všech 

rovinách kolmý k rovině, ve které se určuje osvětlenost. Fotometrická hlava je obvykle vybavena 

filtrem pro přizpůsobení spektrální citlivosti V(λ) a difúzním nástavcem pro korekci směrové chyby 

fotodetektoru. [1] 

 

 

     Obr. 15  Luxmetr [1] 

 

Jasoměry a jasové analyzátory 

Jasoměr (obr. č. 16 ) pracuje na stejném principu jako luxmetr, který je doplněn o optiku, která 

vymezuje kolmý dopad světla na čidlo luxmetru v definovaném prostorovém úhlu, ve kterém je 

snímaný jas integrován. Měří jas reálných nebo fiktivních povrchů vyzařujících nebo odrážejících 
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světlo. Bývá doplněn optickým systémem, který umožňuje, aby obsluha nasměrovala vlastní měřící 

systém přesně na zvolené místo. [1] 

 

                     Obr. 16 Jasoměr LS100 [1] 

Jasový analyzátor je v podstatě digitální fotoaparát, který má opticky nebo softwarově 

upravenou citlivost podle křivky citlivosti lidského oka V(λ). Na rozdíl od klasického jasoměru 

umožňuje jasový analyzátor snímat jasové mapy s rozlišovací schopností danou prostorovým úhlem 

snímaným jedním pixelem (makropixelem). K navýšení dynamického rozsahu snímaných jasových 

ploch je využíváno softwarové překrývání několika identických snímků pořízených při různých 

expozicích. Vyhodnocení jasů se provádí pomocí software, např. Lumidisp, a je upraven tak, že lze 

předvolit jakýkoliv systém vlastního vyhodnocení, podle zavedených zvyklostí. [1] 

Měření osvětlenosti 

Měření osvětlenosti je nejčastější fotometrickou úlohou jak v laboratořích, tak i v běžné praxi, 

kde je zejména důležité, že měřením rozložení hladin osvětlenosti lze objektivně ověřit, zda jsou 

v dané osvětlovací soustavě dodrženy základní požadavky na úroveň a rovnoměrnost hladiny 

osvětlenosti. K měření osvětlenosti se používají objektivní přístroje, luxmetry. Luxmetry se skládají 

z přijímače s korigovaným, nejčastěji křemíkovým fotoelektrickým článkem, jenž je opatřen 

kosinusovým nástavcem, a z měřicího a vyhodnocovacího systému s digitálním nebo analogovým 

indikátorem. Běžně se luxmetry zařazují do čtyř tříd přesnosti označovaných [A.27] číslicemi 1, 2, 3, 

4, resp. [A.40] písmeny L, A, B, C. Uvedeným třídám odpovídají největší dovolené souhrnné chyby fc 

luxmetrů 2, 5, 10 a 20 %. Při posuzování přesnosti luxmetrů se sleduje jedenáct druhů chyb (f1 až f11). 

Chyby f6 až f11 se zjišťují pouze při typové zkoušce přístroje. Maximálně přípustné chyby luxmetrů 

jsou shrnuty v tab. 1. Souhrnné požadavky na luxmetry [N.32] pro různě náročná měření osvětlenosti, 

tj. celkové přípustné chyby luxmetrů použitelných pro určité přesnosti měření, s tím související 
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předpokládaná rozšířená nejistota výsledků měření a maximální doby platnosti kalibrace přístrojů, jsou 

sestaveny v tab. 2. Luxmetry, které vyhovují třídě přesnosti 1 a 2, se využívají jako sekundární etalony 

a pro přesná laboratorní měření. Pro běžná provozní měření osvětlenosti většinou postačují přístroje 

s třídou přesnosti 3. Pokud se nezvýší nejistota měření, lze pro některá provozní měření použít 

luxmetry i třídy přesnosti 4. [2] 

 

 

Tab. 1. Maximálně přípustné chyby luxmetrů jsou pro jednotlivé třídy přesnosti [2] 

Třída přesnosti Největší dovolená chyba (%) 

ÚNM CIE f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 fc 

1 L 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 1,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,01 2 

2 A 3,0 0,8 1,5 0,5 0,2 3,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,50 5 

3 B 5,0 1,5 3,0 1,0 0,5 6,0 2,0 2,0 2,0 0,5 1,00 10 

4 C 10,0 3,0 6,0 1,0 1,0 9,0 4,0 4,0 5,0 1,0 2,00 20 

 

f1 – relativní chyba stupnice, 

f2 – spektrální chyba (vzniká při měření ve světle se spektrem jiným, než které bylo použito při 

cejchování, což je obvykle normalizované světlo A, 2 856 K), 

f3 – směrová (úhlová) chyba, 

f4 – chyba nestability, 

f5 – chyba vlivu teploty (vztažená na 1 °C), 

f6 – odchylka spektrální citlivosti čidla od křivky V(λ) 

f7 – chyby vyplývající z citlivosti fotočlánku na záření UV, 

f8 – chyby vyplývající z citlivosti fotočlánku na záření IČ, 

f9 – chyba linearity, f10 – chyba při měření modulovaného záření, 

f11 – chyba při změně rozsahu přístroje. 

 
 

Tab. 2. Souhrnné požadavky na luxmetry a na jasoměry pro různou přesnost měření [2] 

Přesnost měření Přípustná celková chyba Odhad 

rozšířené 

nejistoty 

výsledků měření 

           (%) 

Maximální doba 

platnosti 

kalibrace (roky) 
    luxmetru 

         (%) 

    jasoměru 

        (%) 

Měření přesná           ±5         ±7,5           U ≤ 8              2 

provozní                        ±10     8 < U ≤ 14              3 

orientační                        ±15   14 < U ≤ 20              5 

 

Indikátor luxmetru musí být opatřen korektorem umožňujícím nastavit nulu. Má-li luxmetr 

vlastní napájecí zdroj, musí být možné průběžně kontrolovat napětí tohoto zdroje. Luxmetr musí na 

každém rozsahu snést přetížení 20 % měřicího rozsahu po dobu 5 min. Za normálních podmínek musí 

být živnost luxmetrů minimálně 5 000 provozních hodin. Frekvenční rozsah pro všechny třídy 

přesnosti luxmetrů je v rozmezí od 40 do 10
5
 Hz. Doporučuje se, aby průměr přijímací plochy 
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fotočlánku bylo do 30 mm. Před započetím měření je třeba fotočlánky po dobu 5 až 15 min ponechat 

odkryté ve světelném prostředí, v němž se bude měřit, aby se čidla přizpůsobila daným podmínkám a 

stabilizovala se. Vzhledem k tomu, že se při používání luxmetrů mohou jejich parametry (zejména 

vlastnosti fotočlánků) měnit, je zapotřebí je pravidelně ověřovat (kalibrovat) podle pokynů výrobce ve 

lhůtách ne delších [N.32], než je uvedeno v tab. 2. [2] 

 

Luxmetry určené pro provozní měření většinou bývají konstruovány se stíněným kabelem 

dostatečné délky, jenž spojuje fotočlánek v pouzdře s vlastním měřicím přístrojem; tím se zajišťuje, 

aby výsledky měření nebyly ovlivněny při čtení údajů. Je-li fotočlánek zabudován přímo do pouzdra 

měřicího přístroje, je třeba, aby byl přístroj vybaven dálkově ovládanou funkcí fixace naměřené 

hodnoty. Jinak by osoba, která údaje čte, mohla nevhodně ovlivnit měření, např. zastíněním čidla, 

popř. dalších světelně činných ploch atd. Nejsou-li malé kapesní luxmetry takto upraveny, lze je 

použít jen pro skutečně orientační měření. Podobné malé luxmetry jsou též základem expozimetrů 

používaných ke zjištění potřebné doby osvitu při fotografování. Při měření je třeba dbát na to, aby 

nebyl překročen rozsah měřicího přístroje, a aby (zejména u starších přístrojů) nebylo čidlo ozářeno 

nedovoleným světelným tokem. U luxmetrů s několika rozsahy a ručkovými měřicími přístroji se 

doporučuje nečíst hodnoty v rozsahu do jedné pětiny stupnice, aby se tak nezvětšovala (již tak dost 

velká) nejistota měření. [2] 

 Měření jasu 

Dříve se měření jasu redukovalo na měření kolmé svítivosti přesně ohraničené a změřené 

plošky. Například na rozptýleném povrchu se vymezila plocha 10 cm
2
 a změřila se její svítivost ze 

vzdálenosti asi 300 až 500 mm. Vhodnější je k měření jasů využít vizuální nebo fyzikální jasoměry. 

U vizuálního jasoměru se v zorném poli porovnává neznámý jas s jasem uměle vytvořeným vlastním 

zdrojem instalovaným v přístroji. Nejjednodušší princip objektivního jasoměru je zřejmý z obr. 17. 

Na přijímač je nasazen tubus, v podstatě trubka uvnitř černá, vpředu opatřená clonou s kruhovým 

tvorem; tím je vymezen prostorový úhel Ω, v němž dopadají paprsky z měřené plochy na přijímač 

(fotočlánek). V popsaném uspořádání se fotočlánkem změří normálová osvětlenost EN přijímací 

plochy čidla.[2] 

Při měření jasu je třeba mít vždy na zřeteli, že se jasoměrem zjišťuje střední hodnota jasu 

měřené plochy, kterou vymezuje optika přístroje v závislosti na vzdálenosti jasoměru od měřeného 

povrchu. Proto je vždy nutné dbát na to, aby měřená plocha zahrnovala pouze povrch, jehož jas se 

posuzuje. U běžných objektivních jasoměrů splnění tohoto požadavku není problém, neboť okolí 

měřené plochy se pozoruje v okuláru a měřená oblast je v zorném poli nejčastěji vyznačena kroužkem.  
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Podle velikosti plochy, jejíž jas se vyhodnocuje, resp. podle velikosti clon určujících zorný úhel 

přístroje, se rozlišují jasoměry bodové (zorné úhly do 1°), kterými lze měřit jas velmi malých plošek 

(pozorovaných např. i pod úhlem 6´), a integrační, jimiž se zjišťuje jas mnohem větších ploch 

(pozorovaných např. pod úhlem 2 °). Jasy ploch důležitých pro vidění a zrakovou pohodu a 

nacházejících se v zorném poli uživatelů interiéru se měří bodovými jasoměry v kontrolních bodech 

umístěných tak, aby bylo možné posoudit rozložení jasu v zorném poli uživatelů prostoru při běžném 

směru jejich pohledu a obvyklé výšce očí pozorovatele (nejčastěji se uvažuje u stojící osoby 150 cm, u 

sedící osoby 120 cm). [2] 

 

             Obr. 17  Princip objektivního jasoměru [2] 

 

Galvanoměrem G, jehož stupnice je ocejchovaná v , se měří průměrný jas plochy 

vymezené prostorovým úhlem Ω, který je určen kruhovým otvorem ve cloně a délkou tubusu 

nasazeného na fotočlánek. Zejména se měří jas pozorovaného předmětu (detailu), jas ploch předmět 

bezprostředně obklopujících, jas vzdálených ploch (např. stěn, podlahy, stropu a dalších světelně 

aktivních ploch atd.) a rovněž jasy svazků paprsků odrážejících se od velmi jasných částí povrchů, 

které mohou nepříznivě ovlivňovat zrakovou pohodu uživatelů interiéru. Obsah protokolu a zprávy o 

měření jasů je analogicky jako v případě, kdy jde o měření osvětlenosti. Často se rozložení jasů měří 

současně při měření osvětlenosti a vypracovává se pouze jedna zpráva. Souhrnné požadavky na 

jasoměry [N.32] pro různě náročná měření, tj. celkové přípustné chyby jasoměrů použitelných pro 

určité přesnosti měření, s tím související předpokládaná rozšířená nejistota výsledků měření a 

maximální doby platnosti kalibrace přístrojů, jsou shrnuty v tab. 2. Podle mezinárodního doporučení 

[A.40] se jasoměry člení do čtyř tříd přesnosti označených písmeny L, A, B a C. Uvedeným třídám 

přesnosti odpovídající největší celkové přípustné chyby jasoměru 5 %, 7,5 %, 10 % a 15 %. Jasoměry 

pro přesná a provozní měření mají být přizpůsobeny pro upevnění na stojan. [2] 
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9 Použité typy kamer pro pořízení záznamů a jejich parametry 

A) IP kamera s 3 MPx varifokálním objektivem 

 

Obr. 18  IP kamera s 3MPx varifokálním objektivem [20] 

Tab. 3. technické parametry IP kamery s 3MPx varifokálním objektivem 

Technické parametry 

Snímací senzor 1/3“ progressive scan CMOS 

Citlivost 0.07 lux @ F1.2, AGC zap., 0 lux s IR 

Závěrka 1/25 s (1/30 s) ~ 1/100,000 s 

Objektiv 2.8 ~ 12 mm @ F1.4, úhel záběru: 80° ~ 27.2° 

Funkce DEN/NOC Ano, ICR 

Redukce šumu 3D-DNR 

Široký dynamický rozsah scény Digitální WDR 

BLC Ano, nastavitelné umístění 

Nastavení Pan: 0° ~ 360°, tilt: 0° ~ 75°, rotation: 0° ~ 360°   

Komprese videa H.264 / MJPEG   

Datový tok 32 Kbps ~ 16 Mbps 

Audio G.711 / G.726 

Datový tok audia 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.726) 

Rozlišení 2048 × 1536 

Snímkování 12.5 sn./s. (2048 x 1536), 25 sn./s. (1920 × 1080), 25 sn./s. (1280 

x 720) 

Nastavení obrazu Kontrast, světlost, nasycení 

Síťové úložiště NAS (iSCSI optional) 

Poplach Pohybová detekce, odpojení sítě, chyba sítě, chyba úložiště 

Protokoly TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, 

NTP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, UPnP (SIP, SRTP, IPv6) 

Kompatibilita ONVIF, PSIA, CGI 

Rozhraní 1 Interní úložiště SD / SDHC slot, až 32GB RJ45 10M / 

100M ethernet port 

Pracovní teplota -30 °C ~ 60 °C 

Napájení DC12 V ± 10%, PoE (Power over Ethernet - 802.3af)není 

Odběr Max. 7 W 

http://www.euroalarm.cz/
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Antivandal ochrana IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, do IK10 

Stupeň krytí IP66 

B) Venkovní kamera s IR přísvitem 

 

Obr. 19  Venkovní kamera s IR přísvitem [21] 

 

Tab. 4  Technické parametry venkovní kamery s IR přísvitem 

Technické parametry 

Senzor 1/3” DIS 

Rozlišení 600 TV řádků 

Efektivní Pixely 720 (H)×480 (V) 

Objektiv 3,6 mm @ F1.8 

Citlivost 0.1 Lux @ (F1.2, AGC zap.), 0 Lux s IR  

0.2 Lux @ (F1.8, AGC zap.), 0 Lux s IR  

El.závěrka 1/25 s až 1/15,000 s 

Den/Noc IR cut filtr, automaticky 

Synchronizace Interní 

Dosah IR 10-20 m 

Odstup signál/šum větší než 52 dB 

Video výstup 1 Vpp kompozitní výstup (75Ω/BNC) 

Provozní teplota - 40°C - 60°C 

Vlhkost max. 90% (nekondenzující) 

Úhel nastavení 0° - 360°/ Tilt: 0° - 75°, Rotace: 0° - 360° 

Napájení 12 VDC 

Příkon 5 W s IR filtrem 

Rozměry Φ 89.6 m× 59.1 m 

Krytí IP66 

Hmotnost 400 g 
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C) Venkovní barevná kamera s IR přísvitem  

 

 

Obr. 20  Venkovní barevná kamera s IR přísvitem [22] 

Tab. 5   Technické parametry barevné kamery s IR přísvitem 

Technické parametry  

AGC Nízká / Střední / Vysoká 

BLC (kompenzace protisvětla) Zapnuto / Vypnuto 

Certifikace CE / FCC / RoHS 

Elektronická závěrka 1/50 (1/60) - 100000 s 

Hmotnost 1500 g 

ICR (filtr den/noc) Automaticky / Barevný / Černobílý / Externí 

IR přísvit 3 extra IR LED, dosvit až 50 m 

Minimální hodnota osvětlení Barevně: 0.3 lux @ F 1.2 (IR a AGC zapnuto) 

Napájení DC 12 V 

Objektiv 4 - 9 mm 

Odstup od šumu > 50 dB（AGC vypnuto) 

Pixely PAL: 752 × 582, NTSC: 768 × 494 

Protokoly Pelco-D / Pelco-P / NEXTCHIP protokol 

Provozní teplota - 10°C až 50°C 

Rozlišení 700 TV řádků 

Rozměry 260 x 185 x 100 mm 

Řízení clony Automaticky 

Senzor 1/3" SONY  HAD II CCD 

Speciální funkce OSD menu / Soukromé zóny / Detekce pohybu 

Spotřeba 2.5 W 

Synchronizace Vnitřní / Vnější 

Video výstup BNC 

WDR (široký dynamický rozsah) Digitální WDR 

White Balance (AWB) Automaticky / Manuálně 
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10 Teoretický rozbor praktického měření 

Pro měření jasů v bodech pořízených záznamů kamer byl použit jasoměr LS 100 z obr. č. 16. 

Pomocí této jasové kamery byla zvolená místa měřena tím způsobem, že se zaměřilo a zaostřilo do 

hledáčku jasové kamery cílené místo a poté se odečetly hodnoty z jasové kamery. Takové to měření 

jsem bylo provedeno třikrát a poté se výsledné hodnoty zprůměrovaly a takto získaná hodnota jasu 

byla zanesena do tabulek pro měření jasu jak vnitřního, tak vnějšího prostředí. Následně takto získané 

hodnoty jasů byly v tabulkách opět zprůměrovány a získal se tak průměrný jas ze zorného pole 

kamery. Takto získaný jas byl použit pro zhodnocení vlivu jasu na pořízený záznam z kamer. Dále pro 

změření kamerové osvětlenosti se využil luxmetr, který byl  zapůjčen z laboratoří VŠB-TUO, katedry 

elektroenergetiky. Kamerová osvětlenost pomocí luxmetru byla změřena tak, že se umístil senzor 

luxmetru před objektiv kamery a odečetly se hodnoty osvětlenosti z displeje luxmetru. Toto měření 

bylo opět prováděno třikrát a po zprůměrování byla zapsána výsledná hodnota.   

 

Tab. 6   Hodnoty měření jasu prováděného ve venkovním prostoru za oblačna 

Místo na snímku z kamery Jas [cd.m
2
] 

1) Balkón 25 

2) Schodiště 57 

3) Terasa 42 

4) Dřevěná stěna 10 

5) Živý plot 4,6 

6) Asfaltová cesta 43 

7) Fasáda protějšího domu 57 

8) Tůje 5,2 

9) Koruna stromu 16 

10) Trávník 22 

11) Střecha protějšího domu 23 

12) Pozemek protějšího domu 17 

13) Hromada hlíny na pozemku 38 

Průměrná hodnota jasu 27,68 

 

Změřená hodnota kamerové osvětlenosti: 150 lx 
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Tab. 7   Hodnoty měření jasu prováděného ve vnitřním prostoru za oblačna 

Místo na snímku z kamery Jas [cd.m
2
] 

1) Nafukovací míč 0,3 

2) Levá pohovka 0,53 

3) Koberec 0,22 

4) Levý stůl 0,7 

5) Pravá pohovka 1,95 

6) Pravý stůl 2,92 

7) Obývací stěna 0,25 

8) Televizor 1,8 

9) Stěna 1,12 

10) Pravý bok křesla 0,42 

11) Lustr 1,3 

12) Skleněná vitrína 0,43 

Průměrná hodnota jasu  0,955 

 

Změřená hodnota kamerové osvětlenosti: 6,8 lx 

 

Tab. 8   Hodnoty měření jasu prováděného ve venkovním prostoru za slunečna 

Místo na snímku z kamery Jas [cd.m
2
] 

1) Balkón 1083 

2) Schodiště 3112 

3) Terasa 874 

4) Dřevěná stěna 428 

5) Živý plot 294 

6) Cesta 2294 

7) Fasáda protějšího domu 3973 

8) Tůje 97 

9) Koruna stromu 873 

10) Trávník 415 

11) Střecha protějšího domu 1510 

12) Pozemek protějšího domu 1320 

13) Hromada hlíny na pozemku 325 

Průměrná hodnota jasu 1276,77 

 

Změřená hodnota kamerové osvětlenosti: 8160 lx 
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Tab. 9   Hodnoty měření jasu prováděného ve vnitřním prostoru za slunečna 

Místo na snímku z kamery Jas [cd.m
2
] 

1) Nafukovací míč 35 

2) Levý pohovka 28 

3) Koberec 20 

4) Levý stůl 63 

5) Pravá pohovka 123 

6) Pravý stůl 170 

7) Obývací stěna 30 

8) Televizor 192 

9) Stěna 82 

10) Pravý bok křesla 23 

11) Lustr 72 

12) Skleněná vytrína 93 

Průměrná hodnota jasu  77,58 

 

Změřená hodnota kamerové osvětlenosti: 440 lx 

Hodnoty jasu změřených za tmy nebyly do tabulky nezahrnuty, jelikož se jasy pohybovaly na 

velmi malých hodnotách a to zhruba od 0,005 – 0,024 cd.m
2
 pro venkovní prostředí a pro vnitřní 

prostředí byli hodnoty v rozmezích od 0 – 0,002 cd.m
2
  

Jas byl měřen ve vnitřním prostoru na dvanácti místech v zorném poli kamer, tak aby byly 

zahrnuty všechny typy povrchů a jejich barev, které mají na jasové poměry v místnosti největší vliv. 

Tyto body jsou znázorněny červenými kruhy na obr. 21 pořízeném na záznamu z interiéru za 

oblačného počasí pomocí použité kamery B. Vnitřním prostorem, jinými slovy interiérem, je obývací 

pokoj rodinného domu. 
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Obr. 21  Snímek obývacího pokoje pořízený kamerou B za oblačného počasí 

 

Body měření jasů ve venkovním prostředí byly měřeny na třinácti místech, tak aby byly opět 

zahrnuty povrchy, které mají největší vliv na jasové poměry v exteriéru a pořízené záznamy. Tyto 

body jsou opět vyznačeny červenými kruhy na obr. 22, což je opět záznam z kamery B a to rovněž za 

oblačného počasí. Venkovním prostředím, jinak také exteriérem,  je zde zahrada rodinného domu. 

  

Obr. 22  Snímek zahrady pořízený kamerou B za oblačného počasí 

 

Záznamy z kamer byly pořízeny pro venkovní i vnitřní prostor,  pro všechny tři typy použitých 

kamer, které byly vybrány pro zhodnocení. Kamery byly instalovány vždy na stejných místech se 

snahou o to, aby pořízené kamery zachycovaly vždy stejnou scénu. U kamery A, což je kamera IP 

technologie, bylo možné nastavit pomocí softwaru tři možnosti rozlišení pořízeného záznamu, a to 

1MPx, 2MPx a 3MPx. Proto bylo z důvodů množství pořízených snímků zvoleny pouze snímky s 

rozlišením 1MPx a 3Mpx, aby šlo v porovnáních vidět dostatečný vliv rozlišení u kamer.  Dále byly 

pořízeny snímky při různých úrovních osvětlení. Proto byl měřen jas a osvětlenost k pořízeným 

snímkům za slunečného počasí, oblačného počasí a za tmy.  
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10.1 Zhodnocení rozlišení pořízených záznamů 

Za tmy byly dále ještě zhodnoceny pořízené snímky z kamer při umělém osvětlení v interiéru. 

Na obrázku 23 jsou pořízené snímky za slunečného počasí v interiéru, a to na kamerách A a C. Tyto 

dva snímky jsem v počítači zpracovány tak, že jsou oba trojnásobně zvětšené (přiblížené) na danou 

scénu a poté vyříznuté. Tato scéna je rovněž vyznačena na obrázku 21 a to zeleným čtvercem. 

  

Obr. 23 Přiblížené detaily snímků pořízených za slunečného počasí na kamerách A a C ve                 

             vnitřním prostoru 

 

Z takto pořízených snímků je patrný vliv rozlišení kamery, tedy počet bodů (pixelů) v kterých 

kamera pořizuje záznam. Na levém snímku z kamery C, která má rozlišení 752x582, tedy něco přes 

0,4MPx je patrno, že po přiblížení snímku na poličky, v kterých jsou umístěny například rodinné 

fotografie a další věci, je snímek značně rozmazán a nejde z něj téměř rozeznat co v daných místech 

je. Zatím co na pravém snímku, pořízeném na kameře A, což je IP kamera, v tomto případě nastavena 

na pořizování záznamu v rozlišení 3MPx, tedy přesněji 2048x1536 bodů (pixelů), je přiblížená scéna 

znatelněji čitelná a jde na ní rozpoznat věci umístěné v poličkách obývací stěny. Z těchto fotek jasně 

vplývá, že velikost rozlišení kamery má znatelný vliv na to, pokud chceme z pořízeného záznamu 

kamery vytáhnout nějaký detail. Jistě si všichni jasně vybavíme zprávy, které můžeme shlédnout 

v televizi, kde se pouští záznam z průmyslové kamery, jež je přiblížen například na nějakého pachatele 

trestného činu a policie žádá diváky, zda by jej nepoznali. V těchto případech se často setkáváme 

v televizi s rozmazaným záznamem člověka, na kterém krom barvy oblečení nejsme schopni rozeznat 

bližší informace a jeho identifikace je dost obtížná. Je to zapříčiněno tím, že v dnešní době jsou stále 

používány starší kamerové systémy a majitelé je často neinovují. Je to zapříčiněno hlavně velikostí 
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investice, jež by musel majitel kamerového systému vložit do inovace, nicméně je dobré, aby si každý 

kdo takovýto starší kamerový systém vlastní sám řekl, zda mu takovéto pořízené záznamy budou 

vůbec platné, až je bude potřebovat.  

10.2 Zhodnocení IR přísvitu kamer 

Pro porovnání záznamů s IR přísvitem během takzvaného režimu kamery noc, byly zvoleny 

kamery A a C, což je IP kamera oproti kameře analogové. Obě tyto kamery jsou pro venkovní 

prostředí díky své konstrukci, krytí IP 66 a možnému rozsahu pracovní teploty od nejméně -20°C až 

do + 50°C, IP kamera zvládá dokonce teploty o 10°C vyšší i nižší, což u nás v České republice je 

ovšem zanedbatelný údaj.  Snímky z těchto kamer jsou na obrázcích 24 a 25. 

 

Obr. 24  Snímek pořízený ve venkovním prostředí na kameře A během sepnutého IR přísvitu 
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Obr. 25  Snímek pořízený ve venkovním prostředí na kameře C během sepnutého IR přísvitu 

 

U těchto snímků je patrné, že u IP kamery, jež je na obrázku 24 je IR přísvit plnohodnotný a 

dostačující zhruba do vzdálenosti12 – 15 m, což je na snímku poznat s osvětleným živým plotem 

ohraničující hranice pozemku. Takže je tato kamera vhodná pro většinu míst, kam se takováto kamera 

umisťuje. Nicméně podle technických údajů od výrobce by měl IR přísvit zvládat dosvit až kolem 

25m , což se na tomto snímku nepotvrzuje, jelikož sousední pozemek znázorněný na snímku je takřka 

neosvětlen a stěží bychom na takovémto záznamu někoho na něm objevili. Kamera analogová na 

obrázku 25. má patrný užší koridor IR přísvitu a není dostatečně rozložen. V takovémto případě kdy 

by například pachatel nějaké trestné činnosti byl příliš blízko kamery, tak by došlo k jeho přesvětlení a 

záznam by byl velmi nehodnotný. Nicméně je takovýto IR přísvit kamery účinnější na větší 

vzdálenosti, takže by se takováto kamera hodila pro umístění k nějakému parkovišti pro hlídání 

konkrétních parkovacích míst, nebo pro monitorování například tunelů a podobných míst. Výrobce 

ovšem i v tomto případě udává v technických parametrech údaj o přísvitu až 50m, což je i v tomto 

případě značně nadhodnoceno a podle snímku se dá odhadnout maximální užitečný přísvit kolem 25-

30 m.    

 

10.3  Zhodnocení vlivu jasu na pořízené snímky z kamer 

Další srovnání je na obrázcích 26 a 27, kdy se jedná o stejný typ kamery a to o použitou 

kameru B. Na snímcích jsou dvě stejné scény obývacího pokoje, jen jedna z nich je zaznamenána za 

slunečného počasí a druhá za oblačného počasí.   
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Obr. 26 Snímek obývacího pokoje za slunečna           Obr. 27 Snímek obývacího pokoje za oblačna 

 pořízen kamerou B                                                  pořízen kamerou B 

 

Z těchto dvou snímků je patrný vliv velikosti jasu. Průměrný jas za slunečného dne byl 

v obývacím pokoji zhruba 77,58 cd.m
2
, jak nám říkají hodnoty z tabulky 9, zatím co za oblačného 

počasí byl v obývacím pokoji naměřen průměrný jas pouze 0,955 cd.m
2
, jak ukazuje tabula 7 

s naměřenými hodnotami. Podle snímků je patrno, že kamera za oblačného počasí, ztrácí při tak malé 

hodnotě jasu svou citlivost a dostatečně nerozpozná barvy na snímané scéně 

 

10.4 Měření úrovní sepnutí IR přísvitu použitých kamer 

Dalším měřením bylo ověřoveno, při jakých úrovních jasu na kamerách sepne IR přísvit a kdy 

naopak vypne. Všechna tato měření byla dělána za tmy s následným postupem. Kamera byla umístěna 

před bílou stěnu ve vzdálenosti 1,5 m. Kamera byla na stěnu zamířena tak, aby viděla pouze bílou 

stěnu a nic víc. Dále byla k dispozici 100 W žárovka, jež byla připojena přes zakoupený regulátor 

napětí do sítě na 230 V. Žárovka byla umístěna vždy na stejném místě a to konkrétně za kamerou, aby 

žárovka nemohla svítit do objektivu kamery. Poté bylo pomocí regulátoru pomalu zvedáno napětí na 

žárovce a čekalo se, až IR přísvit vypne. Při jeho vypnutí, byla odečtena pomocí jasoměru hodnotu 

jasu. Pro zjištění hodnoty jasu, při které IR přísvit sepne, probíhalo měření opačně. Nejdříve byla 

žárovka rozsvícena na maximum a poté pomalu pomocí regulátoru zhasínala. Při sepnutí IR přísvitu 

byl opět změřen jas a zapsán. Takto probíhalo měření IR přísvitu u všech tří typu kamer. Kamery A, 

B, C, měly v tomto pořadí hodnoty vypnutí IR přísvitu 3,3 cd.m
2
, 5,3 cd.m

2
 a 3,1 cd.m

2
. V tom samém 

pořadí byly hodnoty sepnutí IR přísvitu následující, 3,42 cd.m
2
, 1,4 cd.m

2
, 1,05 cd.m

2
. Na obrázku 28 

je znázorněn snímek bílé stěny osvětlený 100 W žárovkou právě v tu chvíli, kdy vypnul IR přísvit u 

kamery A, tedy u IP kamery. 
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Obr. 28 Snímek okamžiku vypnutí IR přísvitu u kamery A 

 

10.5  Zhodnocení vlivu umělého osvětlení na záznam kamer 

Na posledních dvou obrázcích jsou snímky z kamer A a B, které byli pořízeny v noci 

v obývacím pokoji se zapnutým lustrem, jež visí uprostřed místnosti a je v zorném poli kamer. Na 

obrázku 29 je snímek z kamery A a na obrázku 30 snímek z kamery B. Z těchto snímků je patrné, jaký 

neblahý vliv má umělé osvětlení na záznam kamery, pokud je v zorném poli kamery. V případě 

snímku z kamery B se nedá v blízkosti lustru nic vyčíst a lustr se nám jeví jako jeden velký, rozostřený 

bod. Ovšem na obrázku 29, který patří kameře A, tedy IP kameře, je fotka krásně čitelná a vnímáme 

plně i obrysy samotného lustru. Toto je zapříčiněno tím, že IP kamera, tedy kamera A má plno 

doplňkových funkcí, které jsou řízeny přednastavenými programy (s nimiž se dá pomocí počítače 

manipulovat) a tyto funkce jako je WDR, díky které se kamera lépe vypořádá se scénami obsahujícími 

stíny i osvětlená místa nebo funkce  BLC díky které kamera eliminuje silné zdroje světla na snímané 

scéně tak, aby byli vidět i ostatní tmavší místa, nám zaručí ostrost a větší kvalitu pořízeného záznamu 

kamerou. 
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Obr. 29 Snímek kamery A z obývacího pokoje během umělého osvětlení 

 

 

Obr. 30 Snímek kamery B z obývacího pokoje během umělého osvětlení 

 

 

10.6 Doporučení pro nastavení citlivosti kamer 

 

Podle teoretických a praktických znalostí, jsem získal důležité informace (díky pořizování 

kamerových záznamů a jejich následnému vyhodnocování), díky kterým mohu doporučit pár 

základních pravidel, kterými by se mělo řídit umístění kamer. Mezi nejzákladnější pravidla patří, že by 
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kamery neměly být umisťovány nikde, kde se střetávají dva velké rozdíly jasů ve sledované scéně. 

Tím je myšleno, že by se kamera neměla směřovat proti oknům či dveřím, umělému osvětlení, nýbrž 

se snažit, aby kamera k těmto věcem byla vždy zády, případně ustavena tak, aby dané umělé osvětlení 

spíše pomáhalo kameře sledovanou scénu osvětlit, a nikoli ji oslepovat. Co se týká povětrnostních 

podmínek, je velmi důležité, předem si uvědomit, kde bude kamera instalována, protože se může lehce 

stát, že bude slunce během dne kameru oslňovat nebo bude do objektivu kamery dopadat nežádoucí 

odraz například od nějaké plechové tabule a tím dojde ke znehodnocení pořizovaných záznamů. Co se 

týče nastavení citlivosti samotné kamery, je vhodné ji naladit podle svého nejlepšího uvážení a 

případné nedostatky později po kontrole pořizovaných záznamů doladit. IP kamerové systémy však již 

dnes vládnou takovými doplňkovými funkcemi, jako je vyvážení bílé, eliminace vysokých jasů a 

podobně v takové kvalitě, že pořídit kvalitní záznam z kamery je s nimi takřka hračkou. 
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11 Závěr 

Z této diplomové práce nám vyplývá, že kamerové systémy je nutno navrhovat s nutnou 

opatrností. Kvalita pořizovaného záznamu totiž nezáleží jen na tom, jakou kameru si koupíme, ale také 

na tom kam kameru umístíme. Z praxe vím, že by každá kamera měla být nainstalována tak, aby bylo 

dosaženo při její montáži jakéhosi kompromisu a byl z ní pořízen co nejkvalitnější záznam. Jednoduše 

řečeno, aby byl brán ohled nejen na světelné podmínky v daném místě instalace, ale také aby stále byla 

splněna podmínka, že námi sledovaná scéna stále zůstala v zorném poli kamery. V reálné podobě to 

spíše probíhá tak, že se dodržuje pouze pravidlo, že čím je pro samotnou osobu lehčí montáž, tím lépe 

a na nějaké světelné podmínky není brán zřetel.  

Kamerové systémy jsou v dnešní době jednou z nejlépe se rozvíjejících oblastí, jež zapadá do 

ochrany osob a majetku. Na kamerový systém dnes narazíme kdekoliv, na cestách, úřadech, školách, 

podnicích i v soukromých prostorách. Toto odvětví je natolik rozsáhlé, že můžeme klidně říci, že se v 

dnešním světě potkáváme s kamerovým systémem denně. S rychlostí jakou kamerových systémů 

přibývá, bude tvrzení, že kamery vídáme takřka na každém kroku, brzy pravdou. Mezi takový 

kamerový systém se počítá i miniaturní kamera schovaná v kukátku sousedových dveří nebo také jako 

protiklad velká otočná kamera v centru města. Člověk dnes nemá nejmenší ponětí o tom, zda jej 

náhodou někdo v danou chvíli natáčí. 

Kamerové systémy, dokáží udržet krok s novými technologiemi na trhu a přichází stále se 

spoustou novinek. Může se jednat o nový a lepší typ objektivu nebo o modernější funkce kamery, kdy 

je kamera schopna lépe eliminovat protisvětlo nebo lépe rozpoznávat pohyb ve svém zorném poli a 

tím pádem také dříve reagovat na případné pachatele. Dnes je zatím kamerový systém spíše doplňkem 

elektronických zabezpečovacích systémů, ale jednoho dne se může stát, že kamerový systém bude pro 

elektronický zabezpečovací systém vyrovnaným soupeřem. Kamera může jednoho dne například 

nahradit takzvaný PIR detektor, jelikož stejně jako on dokáže kamera rozpoznat pohyb ve svém 

zorném poli a k tomu nám i navíc pořídí pár snímků nebo celý videozáznam.  

V kamerové technice je dodnes stále nejvíce využíváno analogových kamerových systémů, 

nicméně právě v dnešní době se derou kupředu IP kamerové systémy a začínají analogové pomalu 

z některých využití vytlačovat. Je to zapříčiněno tím, že cena IP kamerových systémů není až tak 

vysoká, aby si jí běžný občan nemohl dovolit. Dalším z důvodů je, že IP technologie nabízí poměrně 

vyšší kvalitu záznamu a do budoucna se lidem jistě bude více zamlouvat připlacení za větší kvalitu, 

než mít později k dispozici nečitelný záznam. 
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