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ABSTRAKT 

Bakalárska práca je zameraná na mestský kamerový dohľadový systém v meste Stará 

Turá. Popisuje vlastnosti, technické možnosti systému ako aj jednotlivé komponenty, z 

ktorých je systém vytvorený. Takisto popisuje aj dôvody vzniku a organizáciu 

monitorovacieho pracoviska. Praktická časť sa zoberá nevýhodami systému, ktoré sú v nej 

prakticky riešené nielen pomocou technických prostriedkov. Ďalej sa zaoberá rozšírením a 

modernizáciou celého systému.  

 

Klíčová slova: mestský kamerový dohľadový systém, DOME kamera, digitálny video 

rekordér, zobrazovacie zariadenie, eliminácia prostisvetla, orezanie špičiek signálu, široký 

dynamický rozsah, termovízna kamera,    

 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with urban security camera system in Stará Turá. It describes 

properties, its technical capability and components used in this camera system. Then reason 

and organization of monitoring workplace are also described. Practical part of thesis deals 

with negative aspects of monitoring, which are constructively solved not only with 

technical devices. Extending and modernization of this system is also introduced.  

 

Keywords: urban security camera system, DOME camera, digital video recorder, monitors, 

backlight compensation, peak white inversion, wide dynamic range, thermal camera, 
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ÚVOD 

Medzi najpodstatnejšie zložky systémov určených na zabezpečovanie rôznych 

priestorov a objektov patria kamery. Poskytujú množstvo funkcií, bez ktorých by bola 

kontrola stráženého objektu komplikovaná alebo v niektorých prípadoch až nenahraditeľná. 

Ľudský faktor samozrejme nedokáže neustále sledovať z jednej pozície viacero miest 

súčasne. Nie je možné ani zaostriť voľným okom na detail pozorovaného predmetu 

z väčšej vzdialenosti a vytvoriť videozáznam, ktorý by bol použiteľný pri objasňovaní 

určitých udalostí (napríklad príčina poplachu) alebo aj ako dôkazový materiál. Z toho 

vyplýva veľký význam monitorovacích zariadení priamo v situáciách, ktoré vyžadujú 

okamžité riešenie, ale tiež ako preventívne opatrenie efektívne znižujúce množstvo 

priestupkov a trestných činov. 

Rovnako ako je potrebné predchádzať a zabraňovať znehodnocovaniu majetku 

v osobnom vlastníctve, je v najlepšom záujme každého občana, aby bolo zaručené aj 

dodržiavanie zákona a ochrana verejného majetku. Práve preto je aplikácia kamerového 

systému veľmi výhodná a opodstatnená tiež do menších miest ako je Stará Turá. Prínos 

tohto prvku môžeme pozorovať z niekoľkých aspektov. Zaistí väčší pocit bezpečia pre 

obyvateľov. Vhodne rozmiestnené kamery zaručujú nepretržitý dohľad v 

najfrekventovanejších zónach mesta, v rizikových častiach, kde bol zaznamenaný vysoký 

počet priestupkov a na ďalších vybraných miestach tak, aby ich prítomnosť mohla byť 

nápomocná miestnej polícii.  

Je prirodzené, že sa ľudia odjakživa snažia zlepšovať prístroje, ktoré používajú na 

uľahčenie a zefektívnenie svojej práce, tak aby poskytovali široké spektrum možností 

a stále nové a vyspelejšie funkcie. Tak je tomu aj v bezpečnostnom priemysle, v ktorom sa 

stali kamery najrýchlejšie sa rozvíjajúcim produktom na trhu. Medzi dostupnými typmi sa 

nachádzajú kamery, prispôsobené do exteriérov aj interiérov, upravené na rozličné účely, 

tak aby mohli vytvoriť aj pri zhoršených podmienkach čo najlepší obraz. Najmodernejšie 

systémy ponúkajú veľkú rozlišovaciu schopnosť, pri kamerách rozsiahly optický zoom, 

vysokú kvalitu záznamu a ďalšie vynikajúce vlastnosti, neexistuje však taký model, ktorý 

by poskytoval dokonalý záber alebo sa aspoň priblížil rozsahu ľudského oka. 

Témou bakalárskej práce je mestský kamerový dohľadový systém v meste Stará Turá. 

Jeho vlastnosti, technické možnosti a takisto aj komponenty, z ktorých tento systém 
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pozostáva budú opísané v teoretickej časti. Praktická časť bude pozostávať z nevýhod tohto 

systému, ktoré budú konštruktívne riešené s využitím nielen technických prostriedkov 

monitorovacích systémov. 
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I.   TEORETICKÁ ČÁST 
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1 POŽIADAVKY NA KAMEROVÉ SYSTÉMY 

V Európe spadajú kamerové systémy pod pôsobnosť direktív Európskych 

spoločenstiev. Tieto smernice ale nemajú právnu platnosť v rámci štátov EU. Povinnosťou 

členských štátov spočíva v zapracovaní zásad uvedených v smerniciach do národnej 

legislatívy. Po vyhlásení na národnej úrovni sú tieto požiadavky záväzné pre výrobcov, 

distribútorov a dovozcov pod pôsobnosťou legislatívnych predpisov. Pre splnenie 

postulátov smerníc sú vytvárané vo vestníku aj Európske harmonizované normy, ktoré 

spracovávajú Európske normalizačné organizácie: CEN (Európsky výbor pre 

normalizáciu), CENELEC (Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike), CCIR 

(Medzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie), ETSI (Európsky inštitút pre 

normalizáciu v telekomunikáciach) 

Ako na európskej úrovni, tak aj pre Slovenskú republiku sú vytvárané tzv. 

harmonizované normy, ktorých nadväznosť je podmienená členstvom SR v európskych 

normalizačných organizáciách. Všetky prvky kamerového systému musia spĺňať 

požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (STN EN 61000-6-1,4), elektrickú 

bezpečnosť  a odolnosť proti klimatickým a mechanickým vplyvom prostredia (STN EN 

50130-5), ktoré sú stanovené harmonizovanými normami. Kamerové systémy taktiež 

ovplyvňujú hlavne nariadenia vlády, ktoré určujú technické požiadavky na elektrické 

zariadenia, požiadavky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility, technické požiadavky 

na rádiové zariadenia. Na splnenie týchto nariadení musia byť splnené požiadavky 

slovenských technických noriem (STN), medzi ne patria aj prebraté normy z európskej 

legislatívy týkajúce sa priamo kamerových systémov. Jedná sa o skupiny noriem STN EN 

50132-1,7.[1]   
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2 DÔVODY VZNIKU MKDS V STAREJ TUREJ 

Mestské kamerové dohľadové systémy sa stali v posledných rokov nezameniteľným 

prostriedkom pri riešení nezákonných činností v mestách. Takisto sa uplatňujú aj ako 

prostriedok prevencie kriminality alebo ochrany obyvateľstva. V dnešnej dobe poskytujú 

tieto systémy neuveriteľný prehľad o daní v snímaných oblastiach pre zložky, ktoré sa 

starajú o poriadok a dodržiavanie zákonov a nariadení v mestách.  

2.1 Mesto Stará Turá 

Stará Turá je malé mestečko, ktoré sa nachádza v údolí medzi Bielymi a Malými 

Karpatami pod vrchom Veľká Javorina. Atraktívnosť okolia zväčšuje aj blízkosť hranica 

s Českou republikou. Podľa územnosprávneho delenia patrí Stará Turá do okresu Nové 

Mesto nad Váhom a Trenčianskeho kraja. Celková výmera územia obce je 50,94 km2, do 

ktorej spadajú aj prímestské časti s charakterom kopaníc. V meste Stará Turá žije približne 

9750 obyvateľov. Hlavnými a najviac frekventovanými ulicami sú Ulica Slovenského 

Národného povstania, ktorá prechádza takmer celým mestom, Husitská cesta a Ulica 

Mýtna, ktoré prechádzajú mestom a vytvárajú hlavné spojenie s okolitými mestami. 

V ranných a poobedných hodinách sú tieto ulice veľmi rušné.[2] 

 

Obr. 1. Mapa mesta Stará Turá 
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2.1.1 Mestská polícia a jej kompetencie 

Poriadok, dodržiavanie zákonov a Všeobecných záväzných nariadení (VZN) zaisťuje 

Mestská polícia Stará Turá v spolupráci s Obvodným oddelením policajného zboru 

Slovenskej republiky (OO PZ). Kompetencie mestskej polície vyplývajú zo zákona SNR  č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a zo Všeobecných záväzných 

nariadení Mesta Stará Turá. Mestská polícia (MsP) pozostáva z  11 príslušníkov a medzi 

ich hlavné úlohy vyplývajúce zo zákona patria: [3]  

− zabezpečenie verejného poriadku v obci, ochrana obyvateľov pred 

ohrozením života     alebo zdravia 

− spolupôsobenie s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane 

majetku obce a občanov pred poškodením, zničením alebo zneužitím tohto 

majetku 

− vykonávanie všeobecne záväzného nariadenia obce, uznesení obecného 

zastupiteľstva a rozhodnutí starostu 

− ukladanie a vyberanie pokút za priestupky ustanovené osobitným predpisom 

a taktiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

− oznamovanie príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktorých 

riešenie nepatrí do pôsobnosti obce 

− plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom 

2.1.2 Kriminalita v meste 

Prioritou MsP je udržiavanie verejného poriadku a taktiež dohliadanie na plynulosť 

cestnej premávky  podľa zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov.  MsP v rámci projektu „Správaj sa normálne“ vykonáva preventívne prednášky 

na základných a stredných školách so zameraním na zneužívanie alkoholu a tabakových 

výrobkov, dopravu a taktiež dodržiavanie VZN mesta. MsP vykonáva preventívnu činnosť 

aj v oblasti zabezpečenia motorových vozidiel, pretože kriminalita spôsobená krádežami 

áut v meste neustále rastie. So súčinnosťou s OO PZ kombinuje MsP hliadky a zameriavajú 

sa hlavne nedovolené užívanie alkoholu mladistvých, vandalizmus a rušenie nočného 

kľudu.  
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Najčastejšie výjazdy MsP sú kvôli priestupkov proti verejnému poriadku, priestupkom 

proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a priestupkom proti majetku. Najčastejšími 

páchateľmi, ktorí sa previnia voči verejnému poriadku, sú mladiství. Ide hlavne o rušenie 

nočného kľudu, požívanie alkoholu a iných omamných látok, vandalizmus, ničenie 

majetku, sprejerstvo atď. Vodiči majú taktiež podiel na kriminalite, v dôsledku 

nesprávneho parkovania a nerešpektovania dopravného značenia v meste boli mnohým 

udelené blokové pokuty. 

 Rok 
zákon SNR č. 372/1990 Zb 2004 2005 2006 2007 2008 

Priestupky proti verejnému 
poriadku (§ 47-48) 

284 115 138 242 209 

Priestupky proti občianskemu  
spolunažívaniu (§ 49)  

66 51 37 37 40 

Priestupky proti majetku (§ 50) 68 31 55 38 16 
Priestupky proti bezpečnosti a  
plynulosti cestnej premávky (§ 22) 

270 95 59 211 179 

Všeobecné záväzné nariadenia obce 156 84 50 75 38 
Ostatné priestupky 46 29 8 3 11 
Celkový počet zistených priestupkov 890 405 347 606 493 
Celkový počet priestupkov prejednaných 
v blokovom konaní 

295 198 175 341 246 

Výška finančnej hotovosti v (Sk) 70200 45700 42900 135600 141800 
                                                 ( € ) 2330 1517 1424 4501 4707 

Tab. 1. Štatistika priestupkov v meste Stará Turá 
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Graf 1. Grafická štatistika priestupkov v meste Stará Turá 
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Ako preventívne riešenie k obmedzeniu priestupkov a takisto zefektívnenie 

zasahovania MsP, sa mesto rozhodlo inštalovať mestský kamerový dohľadový systém ku 

koncu roka 2006. Medzi hlavné dôvody vytvorenia tohto systému patrí: 

− väčší pocit bezpečia pre obyvateľov mesta 

− preventívne pôsobenie k zníženiu kriminality 

− rýchlejší a efektívnejší zásah MsP voči páchateľom 

− vyšší počet objasnených trestných činov a priestupkov 

 

Z tabuľky 1 je zrejmé, že MKDS pomohol odhaliť priestupky a taktiež napomohol 

k identifikácii osôb, pretože mnohé priestupky boli prejednané v blokovom konaní 

a páchateľom boli udelené peňažné pokuty. Preventívne pôsobenie MKDS je takisto 

evidentné, pretože v roku 2008 klesol celkový počet priestupkov oproti roku 2007 o 19%. 
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3 MKDS V STAREJ TUREJ 

Za začiatok využívania kamerového systému v meste môžeme považovať 

nainštalovanie prvej stacionárnej kamery pred hlavný vchod MsP v roku 2001. Kamerový 

systém bol zaplatený zo štátnej dotácie. Plán na rozšírenie systému vznikol v roku 2006, 

kedy mestské zastupiteľstvo výberovým konaním zvolilo najvhodnejšie riešenie. Tento 

systém bol rozšírený o 6 DOME otočných kamier a jednu stacionárnu kameru s pevným 

ohniskom objektívu. Kamery v meste realizovala firma CIO Systems, ktorá poskytuje 

projektovanie, montáž, údržbu a opravy zabezpečovacích systémov.  

3.1 Chránená dielňa 

MsP vytvorila vo svojich priestoroch chránenú dielňu podľa zákona č. 5/2004 Zb. 

o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Chránená dielňa pomáha ľudom so 

zdravotným postihnutím integrovať sa do spoločnosti vytváraním vhodných pracovných 

pozícií. Podľa tohto zákona zamestnáva MsP štyroch ľudí, ktorí pracujú so zníženým 

pracovným úväzkom, to znamená len určitý maximálny počet hodín týždenne. Títo 

pracovníci boli riadne zaškolení, aby mohli bez problémov využívať všetky funkcie a boli 

schopní zvládnuť ovládanie kamerového systému.[4] 

MKDS je nastavený na nepretržité 24 hodinové nahrávanie, záznam je ukladaný 

a uchovávaný na DVR (Digital Video Recorder) po dobu 7 dní. V prípade zaznamenania 

trestných činov alebo závažných priestupkov, ktorých riešenie nespadá pod kompetencie 

MsP, poslúži nahrávka ako stopa pre ďalšie vyšetrovanie iným štátnym policajným 

zložkám. Neskôr môže nahrávka poslúžiť ako dôkazový materiál. Záznamy staršie ako 7 

dní sú automaticky vymazávané z pamäte DVR.  

Vytvorenie chráneného pracoviska má svoje výhody, ale aj nevýhody. Výhodou 

chráneného pracoviska je, že príslušníci MsP nie sú natoľko pracovne vyťažený, takže sa 

môžu venovať svojej pravidelnej činnosti. Hlavnou nevýhodou pre pracovníka chráneného 

pracoviska je zhoršená schopnosť  predvídania  pri vznikaní priestupkov a trestných činov. 

To znamená, že príslušník MsP dokáže z praxe lepšie rozoznať podozrivé chovanie 

u páchateľov, ktoré môže viesť k porušovaniu zákonov, nariadení alebo predpisov ako 

pracovník chráneného pracoviska, ktorý bol na túto činnosť iba vyškolený.  
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3.1.1 Organizácia chránenej dielne 

V pracovných dňoch sledujú monitory kamier dvaja zamestnanci so zdravotným 

postihnutím a to v čase od 20hod. do 4hod., takže každý sleduje exponovanú scénu 4 

hodiny. Počas víkendov, kde by sa mohol zaradiť aj piatok podvečer, sledujú scénu traja 

pracovníci a to v časoch od 16hod. do 4hod. rannej. Títo pracovníci sa striedajú každé 4 

hodiny. Mimo vyššie spomenutých časov nie je na tomto pracovisku žiadna fyzická 

obsluha, ktorá by operovala kamerový systém. Ten je nastavený na automatické pohyb 

kamier podľa naprogramovaných trás, ktoré zobrazujú rizikové prvky scény. Na služobni 

MsP sú neustále dvaja príslušníci, ktorí sa kamerovému systému venujú len sporadicky. 

3.2 Rozmiestnenie kamier v meste 

MKDS pozostáva celkovo z 8 kamier. Z toho je 6 kamier otočných o 360° a 2 kamery 

sú stacionárne s pevným ohniskom objektívu. Exponované zóny vznikli z analýzy MsP, 

ktorá vzhľadom na problémové zóny, v ktorých je zvýšená kriminalita a frekventovaný 

pohyb osôb, umiestňovala tieto kamery. Kamery pokrývajú priestor hlavného ťahu, ktorý 

prechádza cez obec, medzi mestami Nové Mesto nad Váhom a Myjava, takisto aj centrum 

mesta. Dôležité kamery sú na Námestí SNP, v priľahlej ulici SNP a takisto aj pri mestskom 

športovisku.  

 

Obr. 2. Rozmiestnenie kamier v meste 
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3.2.1 Kamera č.1 

Otočná kamera je umiestnená na Ulici Slovenského Národného Povstania. Dôležitým 

prvkom scény je predajňa Orange Slovensko a takisto priľahlé parkovisko, ktoré je v noci 

neosvetlené. MsP tu zaznamenala rôzne výtržnosti a vlúpania do áut.  

 

 

Obr. 3. Hlavná snímaná scéna kamerou číslo 1 

3.2.2 Kamera č.2 

Jedná sa o otočnú kameru, ktorá sníma južnú stranu námestia a takisto priľahlé 

komunikácie. 
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Obr. 4. Hlavná snímaná scéna kamerou číslo 2 

 

3.2.3 Kamera č.3 

Táto otočná kamera sníma opačný koniec námestia ako kamera č. 2 a takisto priľahlé 

komunikácie. Rizikovým miestom je Dom kultúry, v ktorom je umiestnený z pravej strany 

klub, kde bolo mnohokrát riešenie nedovolené požívanie alkoholu a omamných látok 

 

Obr. 5. Snímaná scéna kamerou č.3 
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3.2.4 Kamera č.4 

Otočná kamera č.4 sa nachádza na vstupnej križovatke do mesta, ktorá je počas rána 

a popoludnia pomerne frekventovaná. Dôležitou časťou exponovanej scény je penzión 

Arkádia, ktorý je počas víkendu navštevovaný mladými ľudmi, pretože sa tam konávajú 

diskotéky. Príslušníci MsP zasahujú v tejto oblasti kvôli rušeniu nočného kľudu, 

vandalstvu a častým sporom medzi mladými takmer pravidelne. 

 

Obr. 6. Snímaná scéna kamerou č.4, v pozadí Arkádia 

3.2.5 Kamera č.5 

Táto otočná kamera sa nachádza na menšej križovatka, ktorá smeruje von z mesta. 

Kamerou je dobre vidieť neďaleký kruhový objazd a taktiež aj rozľahlé parkovisko pred 

obytnými panelákom. Do snímanej scény spadá takisto malý park a neďaleká poliklinika, 

ktorá je často navštevovaná sprejermi hlavne v nočných hodinách.  
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Obr. 7. Snímaná scéna kamerou č.5 

3.2.6 Kamera č.6 

Otočná kamera č.6 sníma taktiež križovatku, ale hlavne mestský športový areál, kde je 

po 21. hodine zakázaný vstup. Stretávajú sa tam hlavne mladý ľudia, ktorých činnosť môže 

byť spätá s požívaním alkoholu alebo iných omamných látok. 

 

Obr. 8. Snímaná scéna kamerou č.6 
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3.2.7 Kamera č.7 

Jedná sa o stacionárnu kameru, ktorá sa nachádza pred nákupným centrom Billa. 

Kamera monitoruje rozľahlé parkovisko pre týmto obchodom a takisto aj neďaleké ihrisko. 

 

Obr. 9. Snímaná scéna kamerou č.7 

3.2.8 Kamera č.8 

Táto stacionárna kamera bola ako zapojená ako prvá v roku 2001. Monitoruje vchod 

na MsP a takisto aj vchod do Mestského Úradu Stará Turá.  

 

Obr. 10. Snímaná scéna kamerou č.8 
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4 KOMPONENTY MKDS 

V tejto kapitole sú opísané komponenty, z ktorých pozostáva MKDS v Starej Turej. 

Patria sem kamery a ich vlastnosti, záznamové zariadenie, zobrazovacie zariadenia 

a prenosové cesty, po ktorých je prenášaný obrazový alebo ovládací signál. 

4.1 Kamery a ich vlastnosti 

Kamery patria k základným a najdôležitejším prvkom kamerového systému. Snímajú 

odrazené svetlo od predmetov v ich zornom poli a túto svetelnú energiu premieňajú na 

elektrický signál. Základnou časťou kamery je optický snímač, ktorý premieňa svetelnú 

energiu na elektrický signál, s ktorým je možné ďalej pracovať. Optický snímač musí byť 

doplnený o optický systém, teda objektív, ktorý bude odrazené svetlo sústrediť na plochu 

optického snímača. V dnešnej dobe sa najviac využívajú polovodičové snímacie prvky 

založené na technológii CCD (Charge Couple Device).[5] 

4.1.1 Optický snímač CCD 

CCD je súbor snímacích prvkov citlivých na svetlo, ktoré transformujú svetelnú 

energiu na elektrický náboj na základe fotoelektrického javu. Táto polovodičová súčiastka 

využíva elektrickú vodivosť elektrónov, ktoré sa nárazom fotónov uvoľňujú 

z elektrónového obalu atómov. Elektróda CCD snímača je izolovaná vrstvou SiO2, ktorá 

slúži tomu, aby elektróny nemohli byť odvedené. Elektrický náboj sa pri dopade fotónu na 

kremíkovú doštičku hromadí v potenciálových jamách. Tie zabránia voľnému pohybu 

vyrazených elektrónov po čipe. Každá potenciálová jama zodpovedá jednému pixelu CCD 

snímača. Veľkosť náboja závisí predovšetkým na intenzite dopadajúceho svetla a tiež 

dobe, počas ktorej je čip osvetľovaný.  

V prvej fáze činnosti CCD snímača naň nedopadá žiadne svetelné žiarenie, 

neprichádzajú teda žiadne fotóny a neprítomnosť voľných elektrónov spôsobí úplné 

zmazanie predošlého obrazu. Ďalším krokom je expozícia obrazu. Dopadajúce svetlo 

spôsobí vyrazenie elektrónov, ktoré sú priťahované kladným nábojom, privádzaným na 

jednu z troch elektród. Na polovodiči vznikajú tzv. diery, tie sa voči svojmu okoliu 

vyznačujú kladným nábojom a sú preto priťahované  na elektródu v spodnej častí CCD 

čipu.  
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Obr. 11. Fyzikálny princíp expozície obrazu 

 

Posledným krokom je snímanie obrazu, kedy sa postupne menia napätia na troch 

elektródach a posúvajú tak zhluky elektrónov vertikálne cez bunky. Na konci sa všetky 

dostanú do ďalšieho lineárneho CCD čipu, ktorý odvedie elektróny do zosilňovača 

obrazového signálu, táto metóda sa nazýva plošný sken. 

 

Obr. 12. Fyzikálny princíp snímania obrazu 

 

Pri progresívnom skene sa uplatňuje princíp elektronickej uzávierky. CCD čip sa 

skladá z plochy neustále osvetľovanej a druhej časti plochy, ktorá je trvale krytá. Náboje 

smerujú najskôr vertikálne z bunky do bunky a plnia čítací register, potom sa presúvajú 

v horizontálnom smere a vstupujú do zosilňovača. Tento dej prebieha opakovane až pokiaľ 

sa do zosilňovača nedostanú exponované náboje z každého riadka. 

Prekladaný sken teda rozdelí obraz na párne a nepárne riadky, obnovuje ich 

s frekvenciou 30 snímkov za sekundu a tým vzniká oneskorenie medzi ich zobrazením 
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spôsobujúce rozmazanie obrazu. Progresívne skenovanie zobrazí celý snímok každú 

šestnástinu sekundy a tým predchádza vzniku nežiaducich efektov ako sú čiary cez obraz, 

blikanie a chvenie záberu.[6] 

4.1.2 Rozlišovacia schopnosť 

Optický snímač pozostáva zo snímacích bodov, ktoré sú pravidelne usporiadané do 

rastra. Rozlišovacia schopnosť je určená množstvom aktívnych buniek snímača. Ich počet 

sa udáva  v megapixeloch (milióny obrazových bodov) alebo televíznych riadkoch. Na 

rozlíšenie má vplyv aj formát snímača. Pri jeho zväčšení sa zvýši kvalita obrazu 

zachovaním rozlišovacej schopnosti a znižuje sa šum. V podstate je však rozlíšenie celého 

kamerového systému určené rozlišovacou schopnosťou jeho najslabšej časti. Platí, že 

v kamerových systémoch sú snímače s príliš veľkým množstvom aktívnych snímacích 

buniek, ktoré sa bežne používajú napríklad vo fotoaparátoch, nevyužiteľné kvôli hraničnej 

rozlišovacej schopnosti štandardu CCIR, ktorá je 625 riadkov.[7] 

4.1.3 Pomer strán obrazu 

Vodorovná a zvislá strana obrazu sú voči sebe v určitom vzájomnom pomere. Vzťah 

medzi digitálnym a analógovým rozlíšením je presne stanovený. Zatiaľ čo pre systém PAL, 

ktorý používa 625 TV riadkov, je digitálne rozlíšenie 720 x 576, vzorkovacia frekvencia 

analógového videa je 13,5 MHz. Systém NTSC využíva digitálne rozlíšenie 720 x 480.[8] 

4.1.4 Dynamický rozsah 

Táto veličina definuje množstvo svetla, ktoré dopadne na snímač a je vyjadrená 

jednotkou EV (expozičná hodnota). Dynamický rozsah určuje kontrast scény a je daný 

rozdielom medzi expozičnou hodnotou najmenej a  najviac osvetleného bodu snímaného 

obrazu. Je vymedzený počtom elektrónov vyrazených fotónmi svetelného žiarenia, ktorý 

dokáže bunka snímača prijať. Dynamický rozsah je ďalej limitovaný hladinou šumu. Ten je 

spôsobený najmä elektrónmi, ktoré sa uvoľnili prúdením tepla v polovodiči a ovplyvňujú 

konečnú svetelnú expozíciu bunky. Okrem tepelného existujú aj iné druhy šumu, ktoré sa 

tiež podieľajú zrnenie obrazu.  

Histogram je stĺpcový diagram, ktorý graficky znázorňuje svetlé a tmavé miesta scény. 

Na vodorovnej osi je zobrazený dynamický rozsah kamery, zvislá os vyjadruje počet bodov 
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obrazu v čierno-bielom spektre. V prípade nedostatočného dynamického rozsahu kamery je 

potrebné zvýšiť alebo znížiť osvetlenie na daných miestach.[9] 

4.1.5 Citlivosť 

Miera osvetlenia je vyjadrená v luxoch a patrí medzi základné vlastnosti optického 

snímača. Aby vznikol výstupný signál, je potrebné dosiahnuť určitú minimálnu hodnotu 

osvetlenia. Nastavenie citlivosti snímača pracuje na princípe zosilňovača obrazu a pri 

zvyšovaní citlivosti dochádza aj k zvýšeniu hladiny šumu. Odstup signálu od šumu 

v decibeloch je parameter súvisiaci s citlivosťou, ktorý podmieňuje kvalitu obrazu.  

Na rozdiel od farebnej kamery zaručuje použitie čiernobielej kamery rovnakú citlivosť 

aj pri zníženej intenzite osvetlenia, nepodáva však informáciu o farbe snímanej scény.  

Farebné kamery majú oproti tomu vyššiu citlivosť a farba snímaného objektu môže byť 

v niektorých prípadoch dôležitým faktorom pri spracovaní a použití obrazového záznamu 

(napr. na určenie páchateľa zachyteného kamerou pri trestnom čine). Pri zhoršených 

podmienkach osvetlenia sa však ich citlivosť výrazne znižuje. Dôležité je ale vedieť, že 

intenzita osvetlenia nie je chápaná ako intenzita osvetlenia snímanej scény, ale intenzita 

osvetlenia odrážaná od snímaného objektu, meraná na objektíve kamery. 

4.1.6 Synchronizácia kamier 

V prípade, že máme v televíznom okruhu zapojených viacero kamier, je potrebné tieto 

kamery synchronizovať. Synchronizáciu medzi monitorom a kamerami zabezpečujú  

synchronizačné impulzy, ktoré sú súčasťou televízneho signálu. Ak chceme prepínať 

viacero kamier na jeden monitor, musia byť kamery synchronizované, inak sa na monitore 

zobrazia rušiace preskoky obrazu. 

V kamerových bezpečnostných systémoch sa najviac využíva synchronizácia z 

napájacej siete (tzv. linelock). Synchronizačný signál je odvodený od striedavého 

napájacieho napätia siete 230V/50Hz alebo 24V/50Hz. Na zníženie rušivého efektu pri 

prepínaní kamier, slúži prvok eliminujúci fázové rozdiely medzi kamerami. Tento ovládací 

prvok je umiestnený priamo na kamere.  
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4.1.7 Riadiace vstupy kamier 

Umožňujú diaľkové ovládanie funkcií kamery cez počítačové rozhranie RS 232, RS 

422, RS 485. Najstarší a najpomalší štandard je RS 232, jeho náhrada je RS 422, ktorý je 

rýchlejší a takisto imúnnejší voči elektrickému rušeniu. RS 485 tento štandard je 

nástupcom RS 422, umožňuje ovládať až 32 pripojených jednotiek. Tieto vstupy sa 

najčastejšie používajú k ovládaniu objektívov kamier, zoomovanie a zaostrovanie. 

4.1.8 Napájanie kamier 

Napájanie je dané požiadavkami na montáž a danou kamerou. Väčšinou sa používa 

napájanie jednosmerné 12 V alebo striedavé 12 až 24V alebo priamo z rozvodnej siete 220 

až 230V. 

4.2 Objektívy bezpečnostných  kamier 

Objektív je optický element, ktorého hlavná úloha je usmerňovať svetlo z exponovanej 

scény na svetlocitlivý prvok. Môže pozostávať z jednej šošovky alebo zrkadla, alebo 

viacerých optických elementov. Objektív definujú jeho základné parametre, medzi ktoré 

patrí: 

− uchytenie objektívu 

− ohnisková vzdialenosť 

− svetelnosť 

− clona 

− hĺbka ostrosti 

4.2.1 Uchytenie objektívov 

Pre bezpečnostné kamery sa bežne používajú objektívy typu C a CS. Tieto objektívy sa 

odlišujú vzdialenosťou roviny zadnej šošovky objektívu od optického snímača kamery. 

Objektívy typu C je možné použiť s kamerami C, ale aj typu CS, za predpokladu použitia 

5mm krúžkového adaptéra, ktorý sa vsadí medzi kameru a objektív. 
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Obr. 13. Uchytenie objektívov typu CS a C 

4.2.2 Ohnisková vzdialenosť 

Ohnisková vzdialenosť (označovaná ako f) je pomyselná vzdialenosť za objektívom 

od optického stredu objektívu k rovine snímania, v ktorej sú objekty nekonečne vzdialené 

zobrazené ostro. Rovinou snímania sa myslí CCD alebo iný snímač. Ohnisková 

vzdialenosť je parameter priamosúvisiaci aj s uhlom záberu objektívu. Čím je  vzdialenosť 

ohniska v milimetroch väčšia, tým je menší aj snímací uhol. Z tohto vyplýva, že ohniskovú 

vzdialenosť môžeme  plynule meniť podľa našich potrieb. Zariadenie, ktoré ohniskovú 

vzdialenosť mení voláme transfokátor. Objektívy podľa zmeny ohniskovej vzdialenosti 

rozdeľujeme na: 

− objektívy s pevne daným ohniskom 

− objektívy s premenným ohniskom, kde vzdialenosť býva nastaviteľná 

manuálne 

− objektívy s riadenou zmenou ohniska, vzdialenosť najčastejšie 

ovládame z miesta pozorovania 

 

Schopnosť kamery meniť ohniskovú vzdialenosť pomocou motorického pohonu sa 

nazýva optický zoom. Optický zoom umožňuje fyzicky priblížiť predmet snímanej scény, 

bez straty rozlíšenia. Hodnota optického zoom-u sa udáva v minimálnej a maximálnej 

hodnote ohniskovej vzdialenosti v milimetroch. Bezpečnostné kamery využívajú aj 

digitálny zoom, lenže tento typ zoomovania pracuje len s výrezom snímanej scény, 

zväčšuje ho na úkor rozlíšenia.[10] 
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Obr. 14. Zobrazenie optickým systémom 

4.2.3 Svetelnosť 

Jedná sa o ďalší parameter, ktorým je charakterizovaný objektív. Svetelnosť objektívu 

vyjadruje maximálne množstvo svetla, ktoré prepustia šošovky objektívu. Jedná sa 

o bezrozmernú  veličinu, ktorá je daná clonovým číslom objektívu a radí sa do 

geometrického radu (1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6;…). Každé vyššie clonové číslo spôsobí 

polovičné dopadanie množstva svetla na optický snímač. Najkvalitnejšie objektívy 

s pevnou ohniskovou vzdialenosťou majú svetelnosť približne 1,4 - 1,8, objektívy 

s premenlivou vzdialenosťou ohniska nadobúdajú hodnoty okolo 2,8. Čím je hodnota 

svetelnosti nižšia, tým je schopnosť prijímať svetlo vyššia. V praxi to znamená, že nižšia 

hodnota svetelnosti umožňuje skrátiť dobu uzávierky a dosiahnuť tak menej rozmazaný 

snímok scény.[11] 

4.2.4 Clona objektívu 

Clona (iris) je mechanizmus, ktorý určuje množstvo svetla prechádzajúceho 

objektívom, a to od maximálnej priepustnosti až po maximálne uzavretie clony. Vytvorená 

je z kovových lamiel, ktoré v jej strede vytvárajú kruhový otvor, ktorým prechádza svetlo. 

Clona má priamy vplyv aj na rozlišovaciu schopnosť, teda kvalitu vykreslenia snímanej 

scény. Rozlišovacia schopnosť sa zväčšuje,  pokiaľ vykresľujeme obraz iba strednou  

časťou šošoviek, teda zmenšovaním otvoru clony. Pokiaľ je vstupný otvor clony príliš 
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malý, rozlišovacia schopnosť klesá. Pomer ohniskovej vzdialenosti a veľkosti priemeru 

otvoru clony sa nazýva clonové číslo.[12] 

 

Podľa ovládania clony poznáme nasledujúce objektívy: 

− s pevnou clonou – tento typ objektívu využívajú kamery s elektronickou 

uzávierkou (Automatic electronic shutter) alebo obvodom automatického 

riadenia zisku, ktorú udržuje výstupný videosignál na konštantnej úrovni. 

− objektív s manuálnym nastavením clony 

− objektív s automatickou clonou (Auto Iris) 

− štandardný - elektronická aj mechanická časť servomechanizmu sú 

umiestnené v objektíve 

− mechanická časť je umiestnená v objektíve, elektronika v puzdre 

kamery 

4.2.5 Hĺbka ostrosti 

Hĺbka ostrosti, taktiež nazývaná optická ostrosť, je subjektívne definovaný rozsah, 

v ktorom sú predmety zobrazené s ešte prijateľnou stratou rozlíšenia detailov, teda sú ostré. 

V snímanej scéne neexistuje presná hranica medzi ostrým a neostrým objektom. Parametre, 

ktoré najviac ovplyvňujú hĺbku ostrosti sú clona objektívu, vzdialenosť snímanej scény, 

ohnisková vzdialenosť a takisto aj veľkosť snímacieho čipu. Pre správne nastavenie 

bezpečnostnej kamery možno použiť programy, ktoré po uvedení vzdialenosti snímaného 

objektu, ohniskovej vzdialenosti a clony, vypočítajú hĺbku ostrosti od .- do. Takisto 

umožňujú vyjadriť z hĺbky ostrosti najvhodnejšie nastavenie ostatných parametrov. [13] 

4.3 Zobrazovacie jednotky kamerových systémov 

Zobrazovacie zariadenie, teda monitor, slúži na zobrazenie deja snímaného kamerou 

alebo prehliadanie už uloženého záznamu na videorekordéri. Pre kamerové systémy sa 

využívajú pomerne jednoduché zariadenia, ktoré majú vyššiu riadkovú hustotu, teda aj 

vyššiu rozlišovaciu schopnosť ako normálne televízory. Spravidla majú čiernobiele 

monitory rozlíšenie 800 až 1000 televíznych riadkov a farebné 450 až 800 televíznych 
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riadkov. Najčastejšie používanými zobrazovacími zariadeniami v kamerových systémoch 

bývajú CRT monitory, ktorých názov je odvodený z anglického označenia vákuovej 

obrazovky – Cathode Ray Tube. 

4.3.1 CRT monitor 

Obrazovku CRT monitoru tvorí vákuová elektrónka. V bežných kamerových 

systémoch sa zvyčajne používajú čiernobiele monitory, farebné monitory sa využívajú len 

v náročnejších aplikáciách.  

4.3.1.1 Čiernobiela obrazovka 

Ide o vákuovú elektrónku, kde je obraz vytváraný prúdom elektrónov na tienidle 

z fosforeskujúceho materiálu. Elektróny emitované z katódy urýchľujú  urýchľovacie 

anódy s vysokým napätím, 10 – 25kV. Zaostrovacie anódy  spájajú  elektróny do 

nerozbiehavého zväzku, takisto aj elektrónové šošovky. Táto sústava elektród a sa nazýva 

elektrónové delo a je umiestnená v hrdle obrazovky. Lúč elektrónov je ďalej 

elektromagneticky vychyľovaný sústavou cievok tak, aby vykonávali rovnaké pohyby ako 

pri snímaní v kamere a pokryli tak celú plochu tienidla. Prúd lúča sa mení podľa úrovne  

videosignálu. Pri dopade lúča na luminoforovú vrstvu vzniká na tienidle obraz. Jas, 

kokrétneho bodu závisí od intenzity elektrónov. Pred lumiforovou vrstvou je ešte tenká 

hliníková vrstva, ktorá odráža svetlo smerom von z obrazovky, tak zvyšuje jas tienidla 

a zbiera sekundárne elektróny vzniknuté pri dopade na luminofory, pretože má napätie ako 

anóda.  

 

Obr. 15. Čiernobiela CRT obrazovka 
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4.3.1.2 Čiernobiely monitor 

Čiernobiely monitor s priamym spracovaním obrazu, musí synchronizovane  pracovať 

s kamerou a vytvoriť tak požadovaný obraz na tienidle obrazovky. Monitor je vybavený 

videozosilovačom, ktorý spracováva televízny signál privedený z kamery. Videozosilovač 

privádza signál priamo na obrazovku, ale taktiež do bloku rozkladových obvodov. Tieto 

obvody začínajú oddeľovačom synchronizačnej zmesi, ten vyberá riadkovú a snímkovú 

synchronizačnú zmes pre synchronizáciu snímkového a riadkového generátora. Signály 

z generátorov ovládajú vychylovacie cievky, ktoré zabezpečujú vodorovný a zvislý pohyb 

lúča pri vykresľovaní obrazu na luminiscenčnej vrstve.  Čiernobiele monitory poskytujú 

základné manuálne ovládanie, zapnutie a vypnutie monitora a nastavenie jasu a kontrastu. 

4.3.1.3 Farebná obrazovka 

Vo farebných obrazovkách  priemyselnej televízie sa používa farebná obrazovka 

s tieniacou maskou a usporiadaním katód „in-line“, teda vodorovne vedľa seba. Jeden bod 

farebnej obrazovky je zložený z farebných plôšok základných farieb, červená, zelená a 

modrá (RGB), ktoré sú nanesené na tienidle. Prenos farebného obrazu spočíva v prenesení 

troch videosignálov, ktoré nesú informácie o základných farbách, preto má farebná 

obrazovka tri vedľa seba umiestnené emitujúce katódy. Farebné body sú tvorené 

vertikálnymi pásikmi usporiadanými vedľa seba. Informácia o farbe sa zobrazí tak, že 

katóda osvieti príslušný farebný pásik. Presné zasiahnutie luminoforu lúčom elektrónov 

zabezpečuj tieniaca kovová maska, ktorá ma otvory tvaru farebného prúžku. Farebný vnem 

v oku je daný súčtom jasov jednotlivých farebných prúžkov. Pohyb lúčov po celej ploche 

tienidla zaručujú vychyľovacie cievky a magnety. 

4.3.1.4 Farebný monitor 

Farebné monitory pracujú rovnako ako čiernobiele monitory, navyše majú dekodéry 

farieb a zosilňovače signálov troch základných farieb. Aby bol dostatočný jas obrazu, musí 

blok vysokého napätia dodávať vyššie napätie pre anódu farebnej obrazovky ako pri 

čiernobielych monitoroch.[14] 
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4.4 Záznamové zariadenie 

Základom digitálneho záznamu je prevedenie pôvodne analógového obrazového 

signálu na digitálny signál a v spôsobe uloženia vzoriek na digitálne záznamové média 

uložené vo videorekordéri (Digital Video Recorder - DVR). Aby mohol byť digitálny 

signál uložený na médium, musíme ho najprv previezť analógový signál do číslicovej 

podoby, teda digitalizovať. Spracovaný signál je dôležité čo najefektívnejšie uložiť na 

pamäťové médium tak, aby sa zmenšil objem obrazových dát a zostala zachovaná kvalita 

obrazu. Tento proces nazývame kompresia obrazového signálu. 

4.4.1 Digitalizácia obrazu 

Snímač kamery mení dopadajúce svetlo na elektrické napätie. V analógových 

kamerách je toto napätie z jednotlivých snímacích buniek vyčítané a postupne prenášané na 

výstup kamery. Digitalizácia spočíva v prevode analógovej (spojitej) informácie na 

digitálnu, číselnú informáciu (nespojitú). Ide teda o priradenie číselných hodnôt 

(kombinácie bitov) k hodnotám spojitej veličiny. Digitálny signál sa musí dať spätne 

previezť na analógový tvar s dostatočnou presnosťou. Digitalizáciou sa docieli možnosť 

spracovania dát v počítačoch a takisto sa zmenší objem prenášaných a ukladaných dát. 

Televízny obraz možno najjednoduchšie digitalizovať priamo v kamere, takisto je však 

možné  digitalizovať analógový výstupný signál z kamery.[15] 

4.4.2 Analógovo-číslicový prevod 

Analógovo-číslicovým prevodom premeníme analógovú hodnotu na jej číslicovú 

reprezentáciu. Keďže predpokladáme premennú úroveň signálu, je pri prevode potrebné  

v pravidelných intervaloch snímať hodnotu napätia a následne túto hodnotu premeniť na 

číslo. Hovoríme teda o vzorkovaní v čase a následnom vzorkovaní v úrovni, teda 

kvantovanie. 

4.4.3 Vzorkovanie 

Vzorkovaním spojitej funkcie, rozumieme odoberanie hodnôt - vzoriek, v rovnakých 

intervaloch. Spojitý obraz sa rozdelí na N riadkov a M stĺpcov. Prienik riadku a stĺpca 

potom  tvorí obrazový bod. Interval vzorkovania určuje Shannonova veta o vzorkovaní 

z teórie signálov. Pri snímaní jednotlivých vzoriek signálu musí byť perióda vzorkovania 
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rovná hodnote maximálne polovice periódy signálu s najväčšou frekvenciou. V prípade 

obrazovej informácie sa interval vzorkovania musí voliť tak, aby bol menší alebo rovný 

polovici rozmerov najmenších detailov v obraze. Obraz je dvojrozmerný objekt, pri jeho 

digitalizácii treba riešiť výber vzorkovacej mriežky, tak aby bola pravidelná a pokryla celú 

rovinu. Štvoruholníková a hexagonálna mriežka vyhovujú týmto podmienkam najviac. 

V praxi sa najčastejšie používa štvoruholníková mriežka, lebo je jednoduchšie 

realizovateľná. Jednému vzorkovaciemu bodu zodpovedá v digitálnom obraze jeden 

obrazový element - pixel. Po usporiadaní do mriežky pokrývajú pixely celý digitalizovaný 

obraz.  

 

Obr. 16. Zobrazovanie obrázka rôznym počtom pixelov 

4.4.4 Kvantovanie 

Kvantovanie je proces, pri ktorom sa hodnota snímanej veličiny „zaokrúhli“ na 

najbližšiu hodnotu digitálnej veličiny. Pri kvantovaní jednotlivým vzorkám, ktoré sme 

získali pri vzorkovaní, priradia hodnoty amplitúdy. Rozsah vyjadrenia vzorky je určený 

počtom takzvaných kvantovacích úrovní. Počet týchto úrovní musí byť dostatočný, aby 

bolo možné vyjadriť jemné detaily v obraze a aby sa citlivosť zariadenia približovala 

k citlivosti ľudského oka.  

Na vyjadrenie jasu príslušného obrazového prvku sa používa slovo vyjadrené v bitoch. 

Ak je použitých n bitov, potom súčet úrovní jasu, ktorý možno vyjadriť týmto číslom je         

k = 2n. Spravidla sa používa 8 bitov na pixel, v niektorých prípadoch postačuje 6 alebo 4 

bity. V prípade zvolenia nedostatočného počtu kvantizačných úrovní vznikajú 

v digitalizovanom obraze falošné obrysy.[16] 
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Obr. 17. Obrázok s rôznymi úrovňami jasu 

4.4.5 Kódovanie 

Digitalizovaný obraz v sebe nesie zakódovanú informáciu o intenzite jasu troch 

základných farieb, červenej, zelenej a modrej – RGB kódovanie. Toto kódovanie sa 

využíva pri aditívnom miešaní farieb, teda pridávanie RGB svetiel na tmavú, nesvietiacu 

podložku, teda monitor alebo televízor. Pridaním všetkých farieb naplno sa vytvorí farba 

biela. Pri digitálnom spracovaní obrazu sa používajú aj iné spôsoby kódovania.  

Medzi spracovanie obrazu patrí aj kódovanie CMYK, využíva sa hlavne v oblasti 

tlače. Ide o subtraktívne miešanie farieb. Základnými farbami tohto kódovania sú: 

zelenomodrá (cyan), purpurová (magenta), žltá (yellow) a čierna (black). Tieto farby sú 

ukladané na biele pozadie, teda papier a fungujú ako farebné filtre. 

Ďalším spôsobom kódovanie je model HLS, ide o subjektívne miešanie farieb, kde si 

užívateľ môže nastaviť farebný odtieň (Hue), intenzitu svetla (Lightness) a rozsah 

nasýtenia farby (Saturation). Tento model je využívaný hlavne v grafických programoch na 

PC.  

Farebná informácia každého pixelu obrazu môže byť kódovaná rôznym počtom bitov, 

napr. 1, 2, 4, 8, 16 bpp – bits per pixel. Pri vyjadrení počtu farieb v obraze využívame 

vzorec x = 2n, kde x je počet farieb obrázka a n počet bitov na pixel. Pri 8 bitovom 

kódovaní sú zložky R a G kódované 3 bitmi a zložka B je kódovaná 2 bitmi, čo umožňuje 

256 farieb. Pri 16 bitovom kódovaní je možné zobraziť 216 = 65 536 farieb, tzv. High 

Color. Pri 24 bitovom kódovaní je každá zložka RGB kódovaná 8 bitmi, čo umožňuje 

zobraziť približne 16,7 milióna farieb, tento spôsob kódovania sa nazýva True Color.  
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4.4.6 Kompresia videa 

Najväčším problémom digitálneho videa je jeho objem dát, teda kapacitné nároky. 

Napríklad 1 sekunda digitálneho videa v rozlíšení normy PAL (720x576 obrazových 

bodov) s 25 snímkami za sekundu a 24 bitovým kódovaním farieb má objem približne 

40MB. Hodinový záznam takéhoto videa bude mať objem približne 141GB. Kompresia, 

teda zmenšenie objemu dát, je teda nevyhnutná. Kompresia dát je vykonávaná pomocou 

kodekov (COder, DECoder), ktoré komprimujú video v rozličných pomeroch, od ktorých 

závisí výsledná kvalita nahrávky. Kodek umožňuje nielen kompresiu, ale aj dekompresiu 

dát, transformuje obrazový signál na dátový prúd alebo naopak dátový prúd na obrazový 

signál. Hlavným parametrom kodeku je výsledná bitová rýchlosť v kb/s. Za vysoko 

kvalitný záznam sa považuje záznam o bitovej rýchlosti 1500 – 2000kb/s. 

4.4.6.1 Štandard MPEG 

Názov štandardu MPEG (Moving Picture Experts Group) bol prevzatý s názvu 

skupiny, ktorá sa pod organizáciou ISO zaoberala vývojom multimediálnych štandardov. 

Štandardy MPEG zahrňujú skupinu noriem pre digitálne video a digitálne audio kompresné 

techniky určené pre špecifické účely. MPEG dosahuje vysoký kompresný pomer, pretože 

využíva podobnosť susedných pixelov, redundanciu dvoch po sebe idúcich snímok 

a spolieha sa aj na schopnosť ľudského zraku obmedzene reagovať na detaily v pohybe 

videosekvencie. Tento štandard pozostáva zo sekvencie troch typov obrázkov: 

− I  - intra snímok, obsahuje skomprimované informácie celého obrázka. 

− P – predikčný snímok, obsahuje zmeny medzi dvoma obrázkami. 

− B – obrázok obsahuje zmeny medzi predchádzajúcim a budúcim snímkom, 

pretože tento štandard nahráva naraz skupiny obrázkov. 

 

Štandard MPEG určuje spôsob uloženia dát, najpoužívanejšie sú označenia 1, 2 a 4. 

Kompresný algoritmus určujú Layers (vrstvy), ktoré ďalej rozdeľujú MPEG na tri skupiny, 

I., II a III. Celé označenie formátu je teda MPEG-x Layer–y. (napr. MPEG–1 Layer 2) 
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4.4.6.2 MPEG-1 

Tento formát sa v minulosti používal na záznam obrazu a zvuku na disky typu Video 

CD alebo ukladanie videozáznamov na CD. Parametre kompresie MPEG-1 sú 

porovnávané s analógovým formátom VHS. Pre obraz sa využívala kompresia MPEG – 1 

a pre zvuk MPEG – 1 Layer 2. Tento kodek sa príliš neujal, pretože bol neskôr vytlačený 

diskami DVD-video. Najznámejší z tejto skupiny kodekov je zvukový formát MP3, ktorý 

je najpoužívanejším domácim formátom pre audio. 

4.4.6.3 MPEG-2 

Ide o vyššiu generáciu kodekov MPEG, ktorá je určená pre záznam videa a audia. 

Výhodou oproti MPEG-1 je podpora pre prekladané snímky a takisto premenlivý dátový 

tok od 3 do 10Mbps v závislosti od snímanej scény. Kompresia formátu je kvalitou 

porovnateľná s S-VHS alebo s Video Hi8 (viac ako 400 riadkov). Tento kodek je základom 

pre záznam videa na DVD disky, takisto sa používa na šírenie obrazu a zvuku v rámci 

digitálneho vysielania.  

4.4.6.4 MPEG-4 

Tento súbor kodekov pre záznam videa a audia využíva vyspelejšieho algoritmu na 

kompresiu záznamu, ktorá je niekoľko násobne vyššia pri zachovaní rovnakej kvality ako 

záznamu ako MPEG-2. MPEG-4 nie je definícia kompresie alebo komprimačných 

algoritmov, ale len množina parametrov a vlastností, ktoré musí kodér spĺňať aby bol 

MPEG-4 kompatibilný. Kodeky, ktoré využívajú túto kompresiu sú: Microsoft MPEG-4 

v1, v2, v3, DivX 4, DivX 5, XviD, Quick Time, Real Video a ďalšie.[17] 

 

 MPEG 1 MPEG 2 MPEG 4 
Maximáne rozlíšenie 352 x 288 1920 x 1152 720 x 576 
Základné rozlíšenie  
(PAL) 

352 x 288 720 x 576 720 x 576 

Základné rozlíšenie 
(NTSC) 

352 x 288 640 x 480 640 x 480 

Max. audio frekvencia 48 kHz 96 kHz 96 kHz 
Max. počet audio kanálov 2 8 8 
Max. dátový tok 3 Mbit/s 80 Mbit/s 5 - 10Mbit 
Štandardný dátový tok 1380 Mbit/s  6500 kBit/s  880 kBit/s  
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(352 x 288) (720 x 576) (720 x 576) 
Počet obrázkov za 
sekundu (PAL) 

25 25 25 

Počet obrázkov za 
sekundu (NTSC) 

30 30 30 

Kvalita videa uspokojivá veľmi dobrá 
dobrá až veľmi 
dobrá 

Nároky na hardware pri 
kompresii 

nízke vysoké veľmi vysoké 

Nároky na hardware pri 
prehrávaní 

veľmi nízke veľmi nízke vysoké 

Tab. 2. Prehľad štandardov MPEG 

4.4.7 Digitálny video rekordér (DVR) 

Podstata videorekordéra spočíva v digitalizovaní analógového obrazového signálu 

z kamier na digitálny. Tento digitálny signál je v DVR ukladaný na rôzne pamäťové média 

ako sú napríklad: magnetická páska, pevný disk na DVR, pamäťová karta, kompaktný disk 

(CD), DVD atď. Najviac využívanými spôsobmi záznamu sú: záznam na magnetickú 

pásku alebo záznam na pevný disk. Pre efektívne zaznamenávanie na pamäťové médium je 

dôležité digitálny signál pred uložením zkoprimovať, aby sa zmenšil objem dát, ale zostala 

zachovaná kvalita záznamu.  

DVR je schopný plniť rôzne funkcie, ktoré sú pre kamerový systém nevyhnutné. 

Zabezpečuje záznam spracovanie a záznam videosignálu z analógových alebo digitálnych 

vstupov. Vykonávajú kompresiu videosignálu a jeho zapisovanie na rôzne pamäťové 

médiá. Takisto môže plniť funkciu video detektora pohybu. DVR môže pracovať ako 

multiplexer alebo delič obrazu. 

4.4.7.1 DVR so záznamom na pevný disk 

V dnešnej dobe sú DVR so záznamom na pevný disk najrozšírenejším typom 

pamäťového zariadenia. V podstate ide o jednoúčelovú modifikáciu osobného počítača. 

Rozdielom oproti počítaču, sú niektoré rozhrania a upravený firmware jednotlivých 

komponentov. Medzi základné vlastnosti DVR patria: 

− digitalizácia a kompresia analogického obrazového signálu z kamier 

− možnosť ukladania dát na jeden alebo viaceré pevné disky 
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− možnosť sledovania obrazov z kamier na pripojených monitoroch alebo cez 

sieť na vzdialenom počítači 

− možnosť niekoľkonásobného digitálneho priblíženia obrazu, digitálny zoom 

− vyhľadávanie záznamu na disku pomocou času alebo udalosti 

− rôzne spôsoby záznamu podľa definovaných vlastností (časové nastanie, 

detekcia pohybu v obraze, trvalý záznam) 

− možnosť archivácie na USB, CD alebo DVD 

− pripojenie do siete TCP/IP 

− multiplexovanie viacerých vstupov 

− súčasný záznam, prehrávanie a prístup cez TCP/IP protokol, triplexný 

systém 

− pohybová detekcia narušenia priestoru s nastaviteľnou citlivosťou 

− detekcia sabotáže umožňujúca ochranu kamier 

− možnosť ovládania pohybu, zaostrenia a ohniskovej vzdialenosti Speed-

DOME kamier  

− bezdrôtové ovládanie pomocou IR diaľkového ovládača 

− grafické užívateľské menu 

− funkcia multiplexera a kvadrátora 

 

Najčastejšie využívaný operačný systém v DVR je Linux, ktorý je stabilnejší ako iné 

operačné systémy a navyše rozhoduje aj typ licencie, pretože tento systém je voľne 

dostupný na internete. DVR zaručujú jednoznačnú identifikáciu zariadenia a takisto 

originalitu snímku, pridaním „vodoznaku“ k jednotlivým snímkam.[18] 

4.5 Prenos videosignálu a ovládanie kamier 

V aplikácii MKDS je zväčša vzdialenosť kamery a zariadenia pre spracovanie signálu 

s monitorom pomerne veľká. Pre prenos videosignálov sú k dispozícii mnohé varianty 

metalických okruhov, prenos po optických kábloch alebo bezdrátový prenos. Zvolenie 
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druhu prenosu  závisí od počtu kamier, vzdialenosti jednotlivých komponentov systému, 

finančné náklady a druh prostredia. 

4.5.1 Prenos po koaxiálnom vedení 

Pre prenos po koaxiálnom vedení je potrebná 6,5 MHz šírka prenosového pásma na 

prenesenie obrazového signálu s plnou rozlišovacou schopnosťou. Dĺžka vedenia je 

obmedzená úbytkom signálu pozdĺž vedenia. Takýto prenos je možný na rádovo stovky 

metrov, v prípade dlhších trás je potreba korekčných zosilňovačov, ktoré eliminujú útlm. 

4.5.2 Diaľkové ovládanie kamerových systémov 

Pri praktickom využití kamerového systému je často potrebné monitorovanie 

rozsiahleho priestoru, kde nie je vopred určená poloha snímaného objektu a takisto je 

neznáma aj jeho vzdialenosť, veľkosť a rýchlosť pohybu. V takomto prípade je treba 

použitie kamier s diaľkovo ovládaným objektívom a umiestnenie v polohovacej hlavici. 

Tieto kamery nazývame Speed-DOME kamery, ktorých polohu môžeme vertikálne aj 

horizontálne meniť, takisto môžeme meniť ich ohniskovú vzdialenosť a zaostrenie.  

Pre ovládacie zariadenie kamier sa vžil názov PTZ, ako skratka základných diaľkovo 

ovládaných funkcií (Pan, Tilt a Zoom). Riadiace signály sa ku kamerám prenášajú po 

samostatných vodičoch pre každú funkciu alebo po normalizovaných zberniciach, ktoré 

realizujú prenos podľa protokolu RS 232, RS 422 alebo RS 485. Ako prenosové médium je 

využívaná krútená dvojlinka (tzv. twisted pair), menej často sa využíva koaxiálny kábel, 

ktorý okrem ovládacích povelov, zakódovaných v synchronizačných impulzoch prenáša aj 

obrazový signál z kamier.[19] 

4.6 Komponenty použité v MKDS v Starej Turej 

4.6.1 Speed-DOME kamera AU – G70 WB36 

Táto kamera je určená pre vonkajšie použitie a je vhodná do rôznych typov prostredí, 

pretože je uložená v kvalitnom antivandal kryte. Medzi hlavné prednosti kamery patria: 

− vysoké rozlíšenie 540 TV riadkov 

− funkcia deň/noc 
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− precízna PTZ mechanika 

− nízka spotreba 

− inteligentné riadenie teploty 

− OSD menu pre nastavenie kamery 

− podpora mnohých protokolov 

− krytie IP 66 

Základné technické parametre kamery:[20] 

Formát signálu PAL/NTSC 
Skenovanie progresívne 
Rozlíšenie 530TV riadkov s WDR, 440 000 Pixelov (PAL) 
Odstup signál/šum ≥50dB 
Clona automatická/manuálne nastaviteľná 
Zaostrovanie automatické/manuálne nastaviteľné 
Vyváženie bielej (BLC) automatické/manuálne, WDR 
Zoom 36x optický, 12x digitálny 
Video výstup kompozitné video 1.0 V p-p 75 Ω 
Uhol pohľadu 1,7°~57,8° 
Minimálna intenzita 
osvetlenia 

deň: 1.4Lux (1/50), 0.1Lux (1/3), noc: 0.01Lux (1/3) 

Rýchlosť otáčania 0,4°~300° /sec 
Uhol sklonu 0~90° 

Svetlocitlivý prvok 1/4 palca Ex-View CCD 

Rýchlosť uzávierky 1 do 1/10.000 s 
Automatický pohyb 4 programovateľné trasy, 128 nastaviteľných pozícií 
Prevádzková teplota -40° C to 60° C 

Napájacie napätie 24V AC / 60VA 

Tab. 3. Technické parametre kamery AU – G70 WB36 

 

Obr. 18. Kamera AU – G70 WB36 
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4.6.2 Stacionárna kamera AU-CC422 

Technické parametre kamery: 

Formát signálu PAL / NTSC 
Rozlíšenie 420TV riadkov 
Odstup signál/šum ≥48dB 
Objektív CS/C -C adaptér 
Zaostrovanie manuálne 
Vyváženie bielej automatické/manuálne 
Minimálna intenzita 
osvetlenia 

0.8Lux / F1.2 

Svetlocitlivý prvok 1/4" SONY Super HAD CCD 
Rýchlosť uzávierky 1/50-1/100,000sec 
Video výstup BNC 
Prevádzková teplota -40° C to 60° C 

Napájacie napätie DC 12V 

Tab. 4. Technické parametre stacionárnej kamery AU-CC422 

4.6.3 Príslušenstvo kamier 

Vonkajšie kamery bývajú vystavené vplyvom počasia a prostredia. Kryty kamery 

chránia pred dažďom, vandalom a celkovo poskytujú komplexnú ochranu citlivému 

zariadeniu. Bežnou súčasťou kamerových krytov je vyhrievanie, ktoré zamedzuje roseniu 

ochranného priehľadného materiálu. Ďalším príslušenstvom sú konzoly pre uchytenie 

kamier na stenách a rohoch budov, pouličných svietidlách, stĺpoch atď. 

4.6.4 Digitálny video rekordér DISS 1716 L200 

Jedná sa o 16-vstupový digitálny záznamník s kompresiou MPEG4. Medzi hlavné 

prednosti tohto DVR patria:[21] 

− plne grafické ovládacie prostredie DVR s myšou (USB) 

− súbežné operácie, záznam/prehrávanie/sieť, triplex 

− nastavenie rozlíšenia pre jednotlivý kanál, CIF / 2CIF / Full D1 

− maximálna rýchlosť nahrávania 400 obr./s (CIF, 352 × 288) 

− výstupy VGA, kompozitný a spot monitor 

− vysoká úroveň MPEG4 kompresie 
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− jednoduché ovládanie pomocou menu a ovládacích prvkov 

 

Základné technické parametre DVR:  

Operačný systém Linux 
Kompresia Video: MPEG4, Audio: G723.1 
HDD 2 TB + 1x CD-RW/DVD 
Video 16 vstupov 
Zobrazovacie 
režimy 

1, 4, 6, 9, 16 a PIP 

Monitorový výstup 
hlavný monitorový výstup(kompozitný,  
S-VHS a VGA), Spot výstup (kompozitný) 

Rýchlosť 
nahrávania 

352 x 288  400obr./s  
720 x 576  200obr./s 

Rýchlosť 
prehrávania 

x1, x2, x8, x16, x32 

LAN 10/100BASE-TX Ethernet 
Diaľkový prenos max. 200obr./s 

Ovládanie 
tlačidlá na prednej strane, myš (USB), 
diaľkový ovládač 

Prevádzková teplota 5°-40°C 
Napájanie DC 12V / 5~10A, 50~60Hz 
Rozmery 420 x 460 x 90 mm 
Hmotnosť 8 kg 

Tab. 5. Technické parametre DVR DISS 1716 L200 

 

 

Obr. 19. Digitálne video rekordér DISS 1716 L200 

4.6.5 Zobrazovacie zariadenie CH-19DXA 

Medzi hlavné prednosti tohto monitora patria:[22] 

− multi-jazykové OSD užívateľské menu (On Screen Display) 

− rozlíšenie až 800TV riadkov 
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− kompatibilita s normami PAL / NTSC 

− 19“ (47cm) farebná CRT obrazovka 

− vstavaný kvalitný reproduktor 

− odolná kovová konštrukcia skrine monitora 

− univerzálne napájanie AC 240V  

 

Obr. 20. Farebný CRT monitor CH-19DXA 

 

Hlavné technické parametre monitora: 

Rozlíšenie 800 TV riadkov 
Uhlopriečka obrazovky 19" (47cm) 

Skenovacia frekvencia 
15.734 KHz / 60 Hz (NTSC)  
15.625 KHz / 50 Hz (PAL) 

Video vstup 
kompozitné video 1.0 V p-p 75 Ω  
Video BNC in x 2, Y/C in x 1 

Pomer strán obrazovky 4:3 
Napájanie AC 240V, 50/60 Hz 
Príkon max 95W 
Rozmery 448 x 433.5 x 447.8 mm 

Hmotnosť 25 kg 

Tab. 6. Technické parametre CRT monitora CH-19DXA 
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4.6.6 Ovládacie zariadenie AU-KB3A 

 

Obr. 21. Ovládacie zariadenie AU-KB3A 

 

Technické parametre ovládača:[23] 

Dátová komunikácia RS 485 
Maximálny počet ovládaných kamier 255 
Maximálna vzdialenosť zbernice 1200m, priemer vodiča min. 0,5 mm 
Displej áno 
Prevedenie plast 
Užívateľské menu áno 
Programovanie kamier áno 
Pracovná teplota 5° -  40°C 
Napájanie a prúdový odber 9-12V DC,  max. 500mA 

Rozmery 300 x 230 x 110mm 

Tab. 7. Technické parametre ovládača AU-KB3A 

4.6.7 Schéma  zapojenia 

Zapojenie kamerového systému je pomerne jednoduché. Výstupný obrazový signál 

prichádzajúci od kamier pomocou koaxiálneho kábla spracováva DVR, ktorý spracovanú 

obrazovú informáciu ďalej posiela pomocou kompozitného kábla do CRT farebného 

monitora. DOME kamery sú ovládané pomocou PTZ ovládača cez zbernicu RS 485. 
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Obr. 22. Bloková schéma zapojenia MKDS v Starej Turej 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 VÝHODY A NEVÝHODY MKDS V STAREJ TUREJ 

Nikdy nie je možné vytvoriť kamerový systém tak, aby v každej chvíli a za každých 

svetelných podmienok dokázal snímať a zaznamenať aj najmenšie detaily scény. Pri 

množstvách výhod, ktoré kamerové systémy nepochybne poskytujú, nájdeme aj nedostatky, 

kedy kamerový systém nedokáže efektívne pracovať. Pri navrhovaní musíme všetky tieto 

negatívne faktory zohľadniť a snažiť sa o ich elimináciu.  

MKDS v Starej Turej je pomerne jednoduchý systém, ktorého riešenie je dostačujúce 

na aplikáciu v malom meste. Hlavnými výhodami MKDS sú: 

− nepretržité nahrávanie snímanej scény počas siedmych dní 

− nenáročná obsluha prvkov systému 

− vysoké rozlíšenie DOME kamier, 530 TV riadkov 

− denný a nočný režim kamier, tzn. farebný režim počas dňa, 

monochromatický počas noci 

− 36-násobný optický zoom 

− vysoká svetelná citlivosť kamier 

− programovateľné trasy kamier pri automatickom režime 

− zálohovanie videa pomocou rozhrania USB 

 

Tento systém nie je samozrejme dokonalý v dôsledku niektorých nevýhod, ktoré budú 

konštruktívne riešené v tejto praktickej časti. Nevýhody MKDS sú: 

− nedostatočné doostrovanie kamery č.2 a 3 v nočnom režime, ktorá je 

umiestnená na námestí 

− porucha kamery č. 6, kamera sa počas noci neprepína do 

monochromatického režimu, čo spôsobuje nízku svetelnú citlivosť 

počas noci a stratu detailov snímanej scény 

− automatický režim kamier počas dňa, keď nie je prítomná fyzická 

obsluha 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 51 

 

− chýbajúce kamery v rizikových zónach 

5.1 Nedostatočné doostrovanie kamier na námestí v nočnom režime 

DOME kamery poskytujú vynikajúci prehľad o snímanej scéne vďaka možnosti 

otáčania o 360°, takisto je možné tieto kamery posúvať aj vertikálne. Nevyhnutnou 

súčasťou sú samozrejme automatická clona, automatické ovládanie ohniska a s tým 

súvisiaci optický zoom. Najdôležitejšou časťou kamery je ale svetlocitlivý prvok, v tomto 

prípade 1/4“ SONY Ex-View CCD so širokým dynamickým rozsahom (WDR) a 

kompenzáciou protisvetla (BLC). Táto rada čipov od spoločnosti Sony poskytuje veľmi 

kvalitný obraz počas dňa a aj noci, vďaka vysokej citlivosti na svetlo. Podľa spoločnosti 

Mintron sú tieto čipy vhodné najmä pre využitie v priemysle a vede, ale nie sú veľmi 

vhodná pre využitie v konvenčných kamerových systémoch. Spoločnosť SONY ako 

popredný výrobca CCD čipov, dodáva svoje čipy mnohým výrobcom kamier. Ich čipy 

nájdeme takmer vo všetkých typoch kamier pre priemysel, vedu alebo dohľadové 

kamerové systémy. 

5.1.1 Eliminácia protisvetla 

Automatická uzávierka kamery sa snaží zachytiť snímanú scénu tak, akoby ju videlo 

ľudské oko. Pokiaľ sa ale v scéne vyskytuje zdroj svetla, ktorý svieti priamo proti kamere 

a záujmový objekt je pred týmto svetlom, vznikne tmavý obraz. Deje sa to z dôvodu, že 

automatická expozícia sa nastavuje podľa priemerného osvetlenia celej scény, takže svetlé 

časti sú viditeľné dobre, tmavé časti strácajú detaily, obrázok je podexponovaný. Aby sa 

zabránilo tomuto faktu, využíva sa funkcia eliminácie protisvetla (Backlight compensation 

- BLC). V snímanej scéne nastavíme pomocou obdĺžnikového okna záujmový objekt, na 

ktorý chceme, aby sa uplatnila kompenzácia protisvetla a takisto nastavíme aj množstvo 

expozičnej kompenzácie. Týmto spôsobom bude expozícia ignorovať svetlé časti snímanej 

scény a bude vypočítavať expozíciu na základe svetelnosti tmavších objektov 

v definovanom okne. Vzniknutý obraz zobrazí svetlé časti preexponované, ale s väčším 

počtom detailov tmavých častí obrazu.[24] 
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5.1.2 Široký dynamický rozsah 

Pri snímaní scény, v ktorej sú veľké rozdiely osvetlenia, sa strácajú jednotlivé detaily, 

v tmavých častiach kvôli nízkemu osvetleniu, vo svetlých častiach kvôli saturácii, 

nasýteniu. Schopnosť zobrazovacieho čipu zachytiť s presnosťou všetky úrovne osvetlenia 

scény (kontrast) sa nazýva široký dynamický rozsah (Wide Dynamic Range - WDR). 

Kľúčovým faktorom pre dosiahnutie širokého dynamického rozsahu je identifikácia 

tmavých a svetlých častí obrazu a ovládanie začleňovania pixelov, aby sa zabránilo 

saturácii.  

WDR spočíva v kombinácií obrazov rovnakého objektu s  rôznymi dobami expozície. 

Krátka expozícia trvá približne 1/300s, dlhá expozícia 1/300s ~ 1/6000s. Technológia 

WDR využíva vysokorýchlostný snímací čip, aby tak zabránila posunutiu oboch obrazov 

a zhoršeniu kvality celej snímky. Kombinácia obrazov je dizajnovaná tak, aby bol výsledný 

snímok prirodzený. V tmavých častiach výsledného obrazu, je váha dlhšie exponovaného 

obrazu väčšia ako váha kratšie exponovaného obrazu. Vo svetlých častiach výsledného 

obrazu je to presne naopak, váha kratšie exponovaného obrazu je väčšia ako váha dlhšie 

exponovaného obrazu.[25] 

5.1.3 Riešenie problému kamier na námestí 

Námestie SNP v Starej Turej sa nachádza v centre mesta, denne tadiaľ prejdú stovky 

ľudí. Monitorovanie tohto rozľahlého priestoru je nevyhnutné. Počas dňa poskytujú DOME 

kamery kvalitný obraz a prehľad o dianí, problém nastáva až počas nočných hodín, kedy sa 

rozsvietia početné pouličné lampy na celom námestí. Vo svietidlách sú použité 210W 

sodíkové výbojky, takže intenzita osvetlenia je značná. Niekedy sa stane, že sa kvôli veľkej 

intenzite svetla kamera prepne do farebného režimu aj počas noci. 
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Obr. 23. Námestie SNP v Starej Ture so súčasnými kamerami 

 

Ak sa počas noci sledujeme záujmový objekt, aj pomocou optického zoomovania a 

tento objekt sa dostane do priestoru označeného červenou farbou, lampy priamo osvetľujú 

kameru a medzi svetlami je možné vidieť veľmi nezaostrene, takže nevidno žiadne detaily. 

Ak sa kamera dostane medzi tieto lampy tak, že ich nie je vidieť na snímke, automatika 

kamery normálne doostrí. Vzhľadom na veľký počet lámp na námestí je možné počas  noci 

sledovať v červenom sektore len určité malé časti, tento jav je možné sledovať aj mimo 

červenej zóny, i keď s oveľa menším vplyvom. Aj keď je kamera kvalitná a disponuje 

technológiou BLC a WDR, nedokáže si so svetelnými podmienkami poradiť. Tento 

negatívny jav degraduje možnosť sledovania námestia počas noci. 
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Obr. 24. Záznam z kamery č. 2 na námestí: Na 1. snímke sa snažíme zaostriť fontánu, 

pomocou optického zoomu približujeme (2.). V scéne zostane iba jedna lampa, obraz sa 

začína zaostrovať (3.). Ak v scéne nezostane žiadne priame svetlo, obraz sa úplne zaostrí. 

 

Vhodnými riešeniami daného problému sú: 

− zakrytie lámp tienidlom, aby osvetľovali len povrch námestia 

− využitie kamier s funkciou orezania špičiek 

− využitie termovíznej kamery 

5.1.3.1 Tienidlá na lampy na námestí 

Dôležitým faktor, ktorý zamedzuje kvalitnému monitorovaniu námestia, sú početné 

lampy, ich celkový počet je 32. Aby sa zamedzilo priamemu osvetľovaniu kamery svetlom 

z lámp ako vhodné riešenie je použiť tienidlo. V tomto prípade budú lampy osvetľovať len 

povrch námestia.  
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Všetky svietidlá sú rovnaké, jediným rozdielom je ich výška približne 2,5 a 3,5 metra. 

Vyššie položené svietidlo by malo byť zakryté z väčšej časti ako nižšie položené, z dôvodu 

osvetľovania kamery. Taktiež by sa obe kamery mohli umiestniť o niečo vyššie, aby sa 

zlepšili možnosti monitorovania.  

 

Obr. 25. Navrhované tienidlá pre vysoké a nízke lampy na námestí 

5.1.3.2 Kamery s funkciou orezania špičiek 

Funkcia orezania špičiek je využívaná v kamerových systémoch, ktorých snímaná 

scéna obsahuje veľa svetelných zdrojov. Tento fakt núti automatickú clonu uzavrieť sa 

príliš skoro, takže je zosnímaný obraz podexponovaný a nie je vidieť detaily tmavých častí 

scény. Táto funkcia PWI (Peak White Inversion) umožňuje v prípade analógového signálu 

(1V – špička-špička) zobraziť časti obrazu s vysokým jasom ako čierne. Tento systém musí 

mať presne nastavenú hodnotu napätia, od ktorého sa budú jasné časti zobrazovať ako 

tmavé. Vďaka orezaniu špičiek je možné vidieť v zosnímanej scéne oveľa viac detailov 

ako bez orezania. Pre niektoré kamery je možné hodnotu „orezávacieho“ napätia 

ľubovoľne nastaviť, iné kamery poskytujú už pevne prednastavenú hodnotu.[26] 

 

Obr. 26. Vľavo obraz bez použitia technológie PWI, vpravo s touto technológiou 
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Vhodným technickým riešením by mohla byť monochromatická kamera SIEMENS 

CCBB1225-LC s funkciou PWI,  BLC a objektívom s pevným ohniskom. Snímací prvok 

tvorí vysokocitlivý 1/2“ CCD čip s rozlíšením 625 TV riadkov (752 x 582). Hlavnou 

prednosťou kamery je ale funkcia PWI s nastaviteľnou hranicou inverzného napätia a 

možnosť BLC so 49 nastaviteľnými zónami kompenzácie. Funkcia BLC tejto kamery 

funguje tak, že sa daná snímaná scéna rozdelí na 49 rovnakých zón. Cez OSD menu 

kamery sa definujú zóny, v ktorých má byť uplatnená technológia BLC. Kamera bude 

intenzitu osvetlenia zadaných  zón ignorovať a expozičnú dobu vypočíta z tmavých častí. 

Výsledkom bude väčší detail tmavých zón, ale preexponovanosť ignorovaných častí scény. 

Kamera bude musieť byť umiestnená v antivandal kryte.[27]  

Ďalším možným riešením je farebná kamera Honeywell s 1/3“ CCD čipom od Sony, 

takisto s funkciami BLC, PWI a objektívom s pevným 25mm ohniskom. Nevýhoda kamery 

je rozlíšenie 490TV riadkov, nízka citlivosť na svetlo a neposkytovanie denného a nočného 

režimu, teda prepínanie sa z farebného snímania na monochromatické pri poklese inenzity 

osvetlenia. Tento fakt kamera počas noci čiastočne kompenzuje funkciou PWI. Pre 

vonkajšie použitie by kamera boli umiestnená v antivandal kryte.[28] 

Jedným z možných riešení je využitie farebnej DOME kamery BOSCH s 1/3“ CCD 

čipom. Táto kamera pracuje v režime deň/noc, kedy sa počas noci prepne do 

monochromatického režimu. Obrovskou výhodou oproti predchádzajúcim zariadeniam je 

možnosť vertikálneho, horizontálneho pohybu a možnosť zoomovania scény. Nevýhodou 

je žiadna adaptabilita funkcií BLC a PWI, taktiež aj ovládanie kamery technológiou 

Billinx. Ide o ovládanie kamery pomocou jedného koaxiálneho kábla, ktorým takisto vedie 

aj video signál. Táto kamera by mohla nahradiť súčasné DOME kamery na námestí, 

podmienkou je ale použitie Allegiant Bilinx Data Interface na kompatibilitu so súčasným 

systémom, keďže ostatné kamery sú v meste ovládané cez zbernicu RS 485.[29] 

 

 

5.1.3.3 Technické parametre kamier a ich rozmiestnenie 

Typ kamery Siemens Honeywell BOSCH 
Snímací čip 1/2" CCD 1/3" CCD 1/3" CCD 
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Rozlíšenie 625 TV riadkov 490TV riadkov 540 TV riadkov 

Svetelná citlivosť  0,008 Lux 0,7 Lux 
deň: 2,4 Lux , noc: 
0,011 Lux 

Automatická 
uzávierka 

8s~1/30000s 1/50s~1/100000s 1/50s~1/50000s 

Zaostrovanie manuálne manuálne automatické/manuálne 
Ohnisková 
vzdialenosť 

3,7mm 2,7-13,5mm 2,8~10mm 

Ovládanie RS 485 manuálne bilinx, koax. kábel 
WDR nie nie áno 
PWI nastaviteľné napätie nastaviteľné napätie on/off 

BLC 49 nastaviteľných zón 
8 nastaviteľných 
zón 

Smart BLC on/off 

Formát signálu PAL PAL PAL 
Odstup signál/šum >51dB >48dB >50dB 
Napájanie 12V DC, 24V AC 12V DC, 24V AC 12V DC, 24V AC 
Typ CCBS1225-LP ACC484TPX VDN-498V03-11 

Približná cena ~900 eur ~230 eur ~1000 eur + IF  

Tab. 8. Technické parametre kamier s funkciou PWI 

 

Obr. 27. Rozmiestenie PWI  kamier na námestí 

Čierne značky vyznačujú pôvodné Speed DOME kamery, červené značky kamery PWI 

s pevnou ohniskovou vzdialenosťou. Umiestnenie PWI kamery bolo zvolené podľa 

ohniskovej vzdialenosti objektívu tak, aby bolo možné bez problémov zachytiť celú 

červenú zónu. Uvedené pozície poskytujú najlepší prehľad o dianí v sektore. Horizontálny 

zorný uhol kamier sa pohybuje okolo 90°.  
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Obr. 28. Možné scény, ktoré by snímala statická PWI kamera 

 

 

Obr. 29. Rozmiestnenie DOME kamier BOSCH na námestí 

 

DOME kamery BOSCH môžu byť umiestnené namiesto dnešných DOME kamier, 

pretože disponujú takmer rovnakými snímacími vlastnosťami, navyše podporujú 

technológiu PWI. Súčasné monitorovacie prvky môžu byť nahradené týmito zariadeniami a 

presunuté do iných častí mesta, kde budú potrebné. 

5.1.3.4 Riešenie pomocou termovíznych kamier 

Termovízne kamery sa využívajú k bezkontaktnému meraniu teploty. Využívajú pre 

človeka neviditeľné IR žiarenie pre meranie povrchových teplôt predmetov. Táto metóda 

merania je používaná najmä v priemysle, stavebníctve, na identifikáciu problémových 

zariadení určených na prenos, výrobu a distribúciu elektrickej a tepelnej energie,                       
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v zabezpečovacej technike atď. Snímací prvok tvorí IR senzor, ktorý zachytáva tepelné 

žiarenie. V dnešnej dobe sa IR senzory využívajú vo forme čipov tzv. bolometer.  

Bolometer je tvorený tenkou metalickou vrstvou, ktorá zachytáva a pohlcuje tepelné 

žiarenie. Táto vrstva ohrieva teplotne vodivý povrch, ktorý  ďalej ohrieva nosník alebo 

chladič. Pod týmto nosníkom sú nanesené odporové vodiče, ktorých odpor je 

priamoúmerný teplote vodivého povrchu. Aby bol odpor priamoúmerný len teplote 

bolometra, musí byť tepelne odizolovaný od vonkajšieho prostredia, najlepšie vo vákuu. 

Termovízne kamery využívajú mikrobolometer, zariadenie zložené z viacerých teplotne 

citlivých odporových plôšok usporiadaných do štvorca. Plôška je pomocou nožičiek 

oddelená od kremíkového substrátu, medzi nimi je izolátorom vzduch. Bežne sa medzi 

tieto dva prvky umiestňuje reflexná vrstva, ktorá odráža svetlo späť na bolometer. Deliace 

nožičky slúžia aj ako prívodný kontakt. Pod každou plôškou sa nachádza tranzistor, ktorý 

odčítava zmenu odporu vo vodiči. Odčítavanie funguje ako v CCD čipoch, po riadkoch z 

každej časti. Mikrobolometre majú v bežných aplikáciách rozlíšenie 320x240 pixelov, v 

dnešnej dobe je možné vytvoriť rozlíšenie až 1024x768 pixelov. 

5.1.3.5 Termovízne kamery 

Termovízne kamery poskytujú dokonalý záber v úplnej tme a takmer v každom počasí 

zobrazia osoby alebo objekty cez hmlu, husté sneženie alebo dym. Sú schopné detekovať 

človeka na stovky metrov. Mikrobolometer má vo väčšine prípadoch rozlíšenie 320 x 240 

pixelov. Niektoré kamery dokážu zobraziť snímanú scénu vo viacerých farebných 

spektrách. Základným je monochromatické spektrum, kde sa teplejšie miesta zobrazujú 

svetlejšie ako chladné. Ďalej to môžu byť rôznofarebné spektrá, ktoré ale nezodpovedajú 

skutočným farbám prostredia. Vytvárajú len kontrastnejší obraz pre prehľadnosť a 

orientáciu v teplotných rozdieloch snímanej scény. 

Termovízna kamera je vhodným doplnkom k DOME kamerám na námestí, pretože im 

osvetlenie nebude spôsobovať rozmazaný záber. Lampy nemajú tak vysokú teplotu ako 

človek, takže kamera je schopná bez problémov odhaliť osobu i na veľkú vzdialenosť bez 

rušenia lámp. 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 60 

 

 

Obr. 30. Záber zo vzdialenosti 60 m, lampy sú chladnejšie ako teplota človeka 

 

Termovízna kamera WB-13 je schopná vytvárať zábery v úplnej tme alebo vo veľmi 

presvetlenej scéne akou je námestie, a preto slúži ako ideálny doplnok k DOME kamerám. 

Kamera je schopná vertikálneho aj horizontálneho pohybu, takisto dokáže 4krát  digitálne 

zoomovať. IR citlivý prvok tvorí mikrobolometer s rozlíšením 384x288 pixelov. Použitý 

objektív má ohniskovú vzdialenosť 6,87mm, čo zodpovedá horizontálnemu 70° zornému 

poľu. Malou nevýhodou je ovládanie kamery pomocou rozhrania RS422. Súčasné PTZ 

ovládanie kamier podporuje rozhranie RS485. Tento problém môže byť ľahko vyriešený 

pomocou RS422-to-RS485 konvertora.[30] 

Formát signálu PAL/NTSC 
Rozlíšenie 384 x 288 
Rozsah spektra 8 - 14 µm 
Zoom digitálny 4x 
Nastavenie jasu automatické/manuálne nastaviteľné 
Farebné podanie monochromatické, 256 úrovní šedej 
Uhoľ pohľadu H 77° x V 55° 
Video výstup kompozitné video 1.0 V p-p 75 Ω 
Ovládacie rozhranie RS422 
Spotreba 4W 
Citlivý prvok mikrobolometer 25 µm 
Napájacie napätie kamery 230V / 110V AC 
Napájacie napätie konzoly 24V AC 

Prevádzková teplota –20°C - 60°C 

Tab. 9. Technické parametre termovíznej kamery 
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5.1.3.6 Umiestnenie termovíznej  kamery 

 

Obr. 31. Umiestnenie PTZ termokamery 

 

Umiestenie termovíznej kamery je rovnaké ako v prípade PWI kamier vzhľadom na to, 

že dané tri pozície poskytujú ideálny prehľad v červenom sektore. Na pozíciách 1. alebo 2. 

bude musieť byť umiestnený stĺp, na ktorý by mohla byť umiestnená kamera.  

Iným možným riešením by bola kamera od spoločnosti FLIR, ktorá obsahuje až tri 

kamery, 2. termovízne a jednu farebnú kameru. Zariadenie je umiestnené v konzole, ktorá 

sa môže pohybovať rovnako ako DOME kamery. Snímacia kamera viditeľného spektra 

obsahuje 1/4“ CCD čip, ohnisková vzdialenosť tejto kamery je od 3,5mm do 91mm, čo 

znamená 26-násobný optický zoom. Nie je schopná prepínania sa monochromatického 

režimu, čo je len malá nevýhoda, ktorú kompenzujú termovízne kamery. Tieto sa od seba 

odlišujú ohniskovými vzdialenosťami, 35mm a 140mm. Zábery z oboch kamier je vidieť 

vzájomne na jednom monitore. V strede záberu kamery s väčším uhlom snímania sa 

zobrazuje o niečo ostrejší obraz z druhej kamery. Pre ovládanie zariadením PTZ, bude 

potrebné použiť RS422-to-RS485 konverter.[31] 
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5.1.3.7 Technické parametre zariadenia a jeho umiestnenie 

Rozlíšenie termovíznych kamier 320 x 240 
Typ snímacieho prvku nechladený mikrobolometer 
Ohnisková vzdialenosť 35mm a 140mm 
Uhol záberu (HxV) 20°x 15° a 5° x 3,75°  
Zoom spojitý, 12x digitálny 
Rozsah spektra 7,5µm - 13,5µm 
Ovládanie  RS422 
Video výstup PAL, NTSC, BNC konektor; ethernet 
Rozlíšenie farebnej kamery 630 000 pixelov NTSC, 740 000 pixelov PAL 
Citlivosť 2 Lux 
Zoom 26x optický, 12x digitálny 
Ohnisková vzdialenosť 3,5 - 91mm 

Snímací čip 1/4” Super HAD CCD 

Tab. 10. Technické parametre termovíznej kamery FLIR 

 

 

Obr. 32. Umiestnenie kamery FLIR 

 

Umiestnenie kamery FLIR by bolo najvhodnejšie v miestach súčasných DOME 

kamier. Keďže kamera oplýva veľmi dobrými technickými parametrami, bude postačovať 

jej umiestnenie na jednej z daných pozícií. Z týchto miest kamera uvidí celú plochu 

námestia a takisto aj priľahlé komunikácie, ktoré vedú rovnobežne s námestím.  
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5.2 Fyzická obsluha kamerového systému 

Počas pracovného dňa od 4. do 20. hodiny je kamerový systém nastavený na 

automatický režim, takisto aj počas víkendov v čase od 4. do 16.hodiny. To znamená, že 

kamery snímajú scénu podľa nadefinovaných trás. Nevýhodou takéhoto snímania je, že 

kamera nemusí zachytiť možnú trestnú činnosť, pretože nedokáže zhodnotiť situáciu tak 

ako operátor. Z tohto dôvodu by bolo vhodné zabezpečiť fyzickú obsluhu kamier počas 24 

hodín  

5.2.1 Rozšírenie zboru MsP 

MsP Stará Turá pozostáva z 11 členov zboru, ktorí počas 24 hodín v skupinách sledujú 

dodržiavanie zákonov, obecných nariadení a pravidiel v meste Stará Turá. Dôležité je, aby 

boli v každej chvíli k dispozícii minimálne traja pracovníci MsP. V tomto prípade dvaja 

príslušníci, ktorí by boli pripravení ihneď zasiahnuť v teréne mesta a jeden operátor 

kamerového systému, ktorí by taktiež prijímal telefonické oznámenia od občanov. Aby sa 

zabezpečila 24 hodinová obsluha kamier, musela by MsP prijať ďalších 5 príslušníkov, 

ktorí by počas týždňa a víkendu mohli 24 hodín denne sledovať dianie v meste pomocou 

kamerového systému. Tento variant je vhodnejší ako rozšírenie počtu pracovníkov 

chránenej dielne, pretože príslušník mestskej polície dokáže z praxe lepšie určiť a rozoznať 

podozrivé chovanie, ktoré môže viesť k trestnej činnosti ako zaškolený pracovník 

chránenej dielne. Tento fakt je overený v praxi MsP v Trenčíne. Na druhej strane toto 

riešenie prináša väčšie náklady pre mestský rozpočet, z ktorého je financovaná MsP.  

5.2.2 Zvýšenie počtu pracovníkov chránenej dielne 

Chránenú dielňu tvoria 4 pracovníci, ktorí obsluhujú kamerový systém. Monitorovanie 

týmito pracovníkmi prebieha počas pracovného dňa v čase od 20. do 4. hodiny ráno a cez 

víkendy od 16. do 4. hodiny rannej. Aby bolo možné 24 hodinové monitorovanie mesta, 

musí byť pracovisko dielne rozšírené o 5 pracovných pozícií. Títo pracovníci musia byť 

riadne oboznámení s funkciami kamerového systému, jeho ovládaním a taktiež je dôležité 

školenie, ktoré im pomôže rozoznať prípadné podozrivé správanie páchateľov. Výhodou 

tohto riešenia je, že štát podporuje zriadovateľov chránenej dielne. Poskytuje pokrytie 

nákladov na vytvorenie a takisto hradí minimálne polovicu z miezd pracovníkov, takže pre 

mesto by bolo toto riešenie finančne výhodnejšie.  
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5.3 Zvýšenie počtu kamier v meste Stará Turá 

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti mesta by bolo vhodné kamerový systém rozšíriť o 

ďalšie monitorovacie zariadenia, najlepšie by bolo použiť DOME kamery so schopnosťou 

PWI, pretože táto funkcia dokáže eliminovať silné protisvetlo alebo si dokáže poradiť s 

nízkymi svetelnými podmienkami.  

5.3.1 Umiestnenie DOME kamier 

V nasledujúcom obrázku sú zobrazené miesta, kam by bolo vhodné umiestniť ďalšie 

DOME kamery. Tieto miesta boli vybrané po konzultácii s náčelníkom MsP Stará Turá. 

Veľký podiel na zvolení pozícií majú miestne komunikácie a ich križovatky, takisto pešia 

zóna, ktorá sa nachádza medzi stanovišťami 10. a 11. a frekvencia pohybu ľudí. Dôležitým 

faktorom je aj nedávna zaznamenaná trestná činnosť v týchto miestach, hlavne na pozícii 9. 

a 10.  

 

Obr. 33. Umiestnenie nových DOME kamier 

5.3.1.1 Kamera č.9 

Táto kamera by sa nachádzala v priestoroch novovybudovaného mestského športového 

areálu. Každý deň sa tu nachádza množstvo športovcov, ale aj študentov neďalekej strednej 

školy. Na parkovisku pred areálom bolo nedávno odcudzené osobné auto, kamera by bola 

vhodným prevenčným riešením pred ďalšou trestnou činnosťou.  
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Obr. 34. Scéna, ktorú by snímala kamera č. 9 

5.3.1.2 Kamera č. 10 

Kamera sa nachádza konci pešej zóny, kde je umiestnených veľa podnikov 

predávajúcich alkohol. V týchto miestach je zvýšený počet ľudí a takisto narastá počet 

trestných činov súvisiacich s bitkami alebo podpaľačstvo. Jeden z podnikov bol nedávno 

úmyselne zapálený.  

 

Obr. 35. Priestor, ktorý by snímala kamera č. 10  
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5.3.1.3 Kamera č. 11 

Toto zariadenie by bolo umiestnené na pešej zóne, monitorovalo by takmer celú pešiu 

zónu ako aj priľahlé komunikácie. 

 

Obr. 36. Scéna, ktorá by bola snímaná kamerou č.11 

5.3.1.4 Kamera č. 12 

Monitorovacie zariadenie by sa nachádzalo na autobusovej stanici. Táto časť mesta je 

veľmi frekventovaná, takmer počas celého dňa sa tu nachádzajú ľudia. Počas noci tu 

niekedy parkujú autobusy, ktoré boli viackrát znehodnotené sprejermi.  

 

Obr. 37. Scéna, ktorá by bola snímaná kamerou č. 12 
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Popri rozšírení systému o ďalšie kamery, bude nutné do tohto systému pridať aj ďalšie 

monitory. Počet nových monitorov by mal byť rovnaký ako počet nových kamier, čiže 4. 

Monitory by mali poskytovať kvalitné zobrazovanie, čiže by mali mať vyššiu rozlišovaciu 

schopnosť. Súčasné zobrazovacie zariadenia MKDS v Starej Turej poskytujú ideálne 

vlastnosti na zobrazovanie, ich rozlíšenie 800TV riadkov s 19“ obrazovkou vytvára 

kvalitný obraz, preto sú veľmi vhodné ich využitie v danej aplikácii.  

Zvýšením počtu kamier sa takisto zníži množstvo snímok, ktoré bude schopné nahrať 

DVR pre jednotlivé kamery. V tejto chvíli je maximálna rýchlosť nahrávania 200 obr/s pri 

rozlíšení (704 x 576). To znamená, že tento systém je schopný nahrať záznam pre každú 

kameru s frekvenciou 25 snímok/s. Ak sa kamerový systém rozšíri o 4 kamery, ich celkový 

počet bude 12, čo znamená maximálne 16 snímok/s. Takáto snímková frekvencia je 

pomerne dostačujúca na bezpečnostný monitoring mesta. V prípade že nie, bude nutné 

DVR vymeniť za výkonnejšie zariadenie, ktoré bude schopné nahrať plynulý záznam.  

5.4 Modernizácia kamerového systému 

Kamerové systémy patria medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce technológie priemyslu 

komerčnej bezpečnosti. Tendencia kamerových systémov smeruje k všeobecnému 

zlepšovaniu technických parametrov ako sú obrazové rozlíšenie, zoomovanie alebo kvalita 

záznamu, ale hlavne smeruje k dosiahnutiu automatizácie kamerových systémov. Rozvíja 

sa funkcia detekcie pohybu, automatická reakcia systému na zvuky, výkriky a volania o 

pomoc a takisto systém ISIS (Integrated Sensor Information System), ktorý sleduje 

podozrivé chovanie jedincov ako napríklad gestá alebo vyhrážajúce správanie. Tento 

systém  potom upozorní operátora kamerového systému, ktorí môže zavolať políciu alebo 

prehovoriť k výtržníkom pomocou reproduktorov pri kamerách.  

V predchádzajúcich častiach boli ponúknuté riešenia negatívnych javov, ktoré 

degradujú monitorovanie vybraných častí mesta a taktiež bolo ponúknuté reálne rozšírenie 

kamerového systému o ďalšie kamery a hardware. Táto časť načrtáva digitalizáciu 

kamerového systému, využitie počítačových sietí v tejto aplikácii a použitie finančne 

nákladných snímacích zariadení.  
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5.4.1 Digitalizácia systému 

V dnešnej dobe najmodernejšie kamerové systémy využívajú prepojenie pomocou 

počítačových sietí a internetu. V tejto časti je načrtnuté možné budúce riešenie kamerového 

systému v meste Stará Turá, ktoré uľahčí prácu operátorom, polícií a pomôže zrýchliť a 

zefektívniť prístup k obrazovým dátam z kamier.[32] 

 

Obr. 38. Schéma digitálneho systému MKDS 

 

V tomto systéme môžu byť použité analógové kamery, ktorých výstupný analógový 

signál musí byť prevedený na digitálny. V tomto prípade môžeme použiť aj termovízne 

kamery, ktoré ešte zefektívnia monitorovanie vybraných častí mesta alebo 21Mpix kameru 

Sentry Scope. Prevedený signál putuje po prenosovej trase, ktorá musí byť spoľahlivá a 

rýchla, kvôli veľkému objemu dát, pomocou protokolu TCP/IP (1.,2.,3.,13.). Centrálnou 

jednotkou systému je dátový switch, ktorý zaisťuje prepojenie  častí systému. Je založený 

na protokole TCP/IP a paketovom prenose dát (4.). Hlavnou časťou systému je kamerový 

server, ktorý sa stará o pripojenie a ukladanie dát z kamier na vysokokapacitné diskové 

pole a smerovanie požiadaviek z monitorovacích pracovísk. Tieto zariadenia musia byť 

zapojené do siete pomocou vysokorýchlostných metalických alebo optických káblov, 

pretože pracujú s veľkým množstvom dát (5.,6.) Monitorovacie pracovisko tvorí výkonné 

PC, vybavené viacerými výstupmi DVI alebo HDMI, ktoré zobrazuje informácie z kamier, 

na LCD alebo plazmové monitory a sprostredkováva ovládanie systému cez software 

(7.,8.,9.). Na dodatočné zobrazovanie môže byť použitý aj kvalitný dátový projektor, ktorý 

umožní v prípade vysokého rozlíšenia premietať obrazovú informáciu alebo záznam na 
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plátno alebo stenu. Pomocou zariadenia PTZ sú ovládané funkcie kamier, ako napríklad 

pohyb, zoom alebo programovanie automatických trás kamier (10.). Veľkou výhodou je 

možnosť bezdrátovej komunikácie s kamerovým systémom pomocou notebooku alebo 

zariadenia PDA. Pomocou týchto zariadení môže MsP v teréne sledovať záznam kamier, 

analyzovať situáciu alebo ovládať pohyby a funkcie kamier. Takisto môže efektívne riešiť 

priestupky a použiť záznamy ako dôkazový materiál ihneď na mieste.  

Takýmto spôsobom môže byť vytvorený moderný mestský kamerový systém v Starej 

Turej. Súčasný systém poskytuje kvalitný obraz z kamier, dobrý záznam, jeho ukladanie a 

zálohu pomocou USB rozhrania. Po odstránení negatívnych javov systému pomocou 

riešení v tejto práci a ďalšom rozšírení systému, bude MKDS v Starej Turej kvalitnou 

aplikáciou pre toto malé mesto.  
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ZÁVĚR 

Bakalárska práca sa zaoberá mestským kamerovým systémov v Starej Turej. 

Teoretická časť bola rozdelená na viacero kapitol. Prvá kapitola popisuje požiadavky na 

kamerové systémy, teda normy potrebné pre realizáciu kamerových systémov. Ďalšie dve 

kapitoly hovoria o dôvodoch vzniku kamerového systému a vytvorení chránenej dielne, 

ktorá pomáha s integráciou zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti. V tejto kapitole sú 

taktiež zahrnuté scény, ktoré snímajú mestské kamery. Zvyšné celky teoretickej časti 

opisujú kamery, zobrazovacie zariadenie, záznamové zariadenie, ovládanie kamier 

pomocou zariadenia PTZ a samozrejme prenosové cesty, bez ktorých by jednotlivé 

komponenty nemohli medzi sebou komunikovať. Vlastnosti jednotlivých komponentov 

ako aj ich technické možnosti a parametre sú takisto zahrnuté v týchto častiach.  

Praktická časť vychádza z výhod a nevýhod systému. V súčasnom systéme boli zistené 

tri hlavné nedostatky, ktoré degradujú monitorovaciu schopnosť kamier. Rozmazaný záber 

kamier na námestí z dôvodu priameho osvetľovania pouličným osvetlením je jedným z 

nich. Tento problém by mohol byť odstránený pomocou vhodných funkcií kamier ako sú 

kompenzácia protisvetla, funkcia orezania špičiek alebo snímanie v infračervenom spektre. 

Najefektívnejším riešením by bolo využitie termovíznej PTZ kamery, ktorej cena je ale 

veľmi vysoká, takže máloktoré menšie mesto bude zvažovať jej inštalovanie. Vhodnejším 

riešením je využitie kamery s funkciou orezania špičiek, ktorej cena je mnohonásobne 

nižšia. Netechnickým riešením je jednoduché zakrytie lámp tienidlami, ktoré by pomohlo k 

zlepšeniu snímacích vlastností kamery na úkor estetickej stránky námestia.  

Ďalším nedostatkom je organizácia monitorovacieho pracoviska, ktorý by mohol byť 

vyriešený prijatím nových členov do radov MsP alebo k chránenej dielni. Takisto by bolo 

možné vytvoriť určitý kompromis a personálna spolupráca, kedy by sa za kamerami 

striedali pracovníci MsP ako aj členovia chránenej dielne. Rovnako rozšírenie systému o 

nové kamery by bolo vhodné, určite by prispelo k zvýšeniu bezpečnosti a prevencie proti 

kriminalite.  

Po aplikovaní riešení, ktoré sú uvedené v tejto práci sa stane kamerový systém 

efektívnejším a zlepšia sa aj jeho monitorovacie vlastnosti. 
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ZÁVĚR V ANGLI ČTINĚ 

Bachelor thesis deals with urban security camera systems in Stará Turá. The theoretical 

part is divided into several chapters. The first chapter describes the requirements for 

camera systems, therefore standard is required for the implementation of camera 

systems. The next two chapters talk about the reasons of establishing this camera system 

and the creation of a “sheltered workshop”, which helps with the integration of disabled 

people into society. This chapter also includes scenes taken by cameras in town. The 

remaining units of the theoretical part describes the cameras, monitors, recording 

equipment, controlling cameras using PTZ equipment and transmission routes, which are 

essential for communication between used components. The characteristics of individual 

components as well as their technical capabilities and parameters are also included in these 

sections.  

The practical part is based on the advantages and disadvantages of the system. Under 

the current system were identified three major deficiencies that degrade the ability of 

monitoring. Smeared picture taken by cameras in the square because of direct lighting of 

the street lights is one of them. This problem could be remedied by appropriate camera 

features such as backlight compensation, peak white inversion or using the thermal 

camera. The most effective solution would be to use infrared PTZ cameras, which high 

prices would negatively influence the installation in small town. More appropriate solution 

is using camera with peak white inversion, which price is much lower. Non-technical 

solution was introduced when using lamp shades to improve sensing characteristics of the 

cameras, but decreasing aesthetic of the square site. 

Another negative is the monitoring workstation organization, which could be resolved 

by adopting new members into the MsP or a “sheltered workshop”. It would also be 

possible to create a personal compromise and cooperation, which would rotate the 

operators of MsP as well as members of the sheltered workshop. Also extension of system 

with new cameras would be helpful, it would certainly contribute to enhancing security and 

preventing crime.  

Applying solutions introduced in this work will lead to more efficient monitoring 

system and improve its monitoring features. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů A ZKRATEK 

CEN  European Committee for Standardization, Európsky výbor pre normalizáciu 

CENELEC  European Committee for Electrotechnical Standardization, Európsky výbor 

pre normalizáciu v elektrotechnike 

CCIR  Comité Consultatif International des Radiocommunications, Medzinárodný 

poradný výbor pre rádiokomunikácie 

ETSI 

STN 

MKDS 

VZN 

OO PZ 

MsP 

DVR 

CCD 

PAL 

NTSC 

CRT 

CMYK 

HLS 

MPEG 

TCP/IP 

PTZ 

BNC 

CIF 

BLC 

 European Telecomunications Standard Institute,  

Slovenská technická norma 

Mestský kamerový dohľadový systém 

Všeobecné záväzné nariadenie 

Obvodné oddelenie policajného zboru 

Mestská polícia 

Digitálny video rekordér 

Charge Couple Device, snímací čip 

Phase altering line, farebný štandard pre televízne vysielanie 

National Television System Committee, štandard kódovania analog. signálu 

Cathode Ray Tube, typ obrazovky 

Subtraktívne miešanie farieb 

Subjektívne miešanie farieb, (Hue, Lightness, Saturation) 

Moving Picture Experts Group, skupina noriem pre digitálne video 

Sada protokolov pre komunikáciu v počítačovej sieti 

Pan, Tilt a Zoom, označujú pohyb kamier, ktorý môžeme ovládať 

Konektor pre pripojenie koaxiálneho kábla 

Štandard určujúci horizontálne a vertikálne rozlíšenie pixelov 

 Back light compensation, kompenzácia pritsvetla 
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WDR 

PWI 

ISIS 

Wide Dynamic Range, široký dynamický rozsah 

Peak white inversion, orezávanie špičiek 

Integrated Sensor Information System, systém, ktorý sleduje podozrivé 

chovanie jedincov ako napríklad gestá alebo vyhrážajúce správanie potom 

upozorní obsluhu kamerového systému 
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