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Určení výšky postavy ze záběrů 
bezpečnostních kamer

Stature’s Height Calculation due to Images 
of CCTV

JIŘÍ JONÁK1

JIŘÍ STRAUS2

Abstrakt
Článek seznamuje s možností zpracování obrázků z kamerového systému pro potřeby 
forenzní praxe. Díky tomuto výpočtu byl člověk, který byl chybně uznán vinným, 
osvobozen a  prohlášen za  nevinného. Predikce tělesné výšky byla provedena pomocí 
aplikace základních poznatků deskriptivní geometrie a  početních úkonů matematiky. 
Přesnost výpočtu je závislá na kvalitě videozáznamu a přesnosti měření na místě činu. 
Použité metody jsou dostatečně přesné a mohou být návodem pro další využití ve forenzní 
biomechanice. Vyšetřovací pokus prokázal velmi spolehlivě, že použitá metoda výpočtu 
je dostatečně přesná, spolehlivá a prokazatelná, a tudíž musí být člověk, který byl v této 
kauze chybně uznán vinným, osvobozen a prohlášen za nevinného.
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Abstract
The article introduces the possibility of processing images of CCTV for purposes of forensic 
practice. Thanks to this calculation, a person who was wrongly convicted was released 
and declared innocent. The prediction of body height was performed using the basic 
knowledge of descriptive geometry and numerical acts of mathematics. The accuracy of 
the calculation depends on the quality of the video and the accuracy of the measurement 
at the crime scene. The methods used are suffi  ciently precise and can be a  guide for 
further use in forensic biomechanics. The investigative trial has shown very reliably that 
the method of calculation used is suffi  ciently accurate, reliable and demonstrable, and 
therefore a person who has been wrongly recognized as guilty in this case must be exempt 
and declared innocent.
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Úvod

V  posledních letech se významně prosazuje jeden z  aplikačních směrů forenzní 
biomechaniky, který se věnuje analýze pohybu osob (pachatele) podle videozáznamu. 
Často se stává, že osoba pachatele loupežného přepadení je zaznamenána na videozáznam. 
V takových případech je žádoucí získat z něj maximum využitelných informací. 

V předloženém článku bychom čtenáře rádi seznámili s možností určení výšky postavy 
ze záběrů bezpečnostních kamer pomocí aplikace základních poznatků deskriptivní 
geometrie a početních úkonů matematiky.

V  roce 2004 začátkem října došlo v  obci Újezd nad Lesy k  přepadení pobočky České 
spořitelny. Lupič si pod pohrůžkou použití zbraně vynutil vydání fi nanční hotovosti 
a z místa činu utekl. Velmi záhy po přepadení byl vytipován možný pachatel a poměrně 
rychle byl odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzený se k činu nikdy nepřiznal 
a  tvrdil, že je nevinný a  na  místě činu nikdy nebyl. Partnerka odsouzeného se s  jeho 
uvězněním nesmířila a  ke  konci roku 2007 požádala o  vypracování nového posudku 
s  cílem stanovit výšku pachatele z  videozáznamu (poskytnutého na  datovém nosiči 
v rozlišení D1 PAL) z kamerového systému z doby přepadení pobočky ČS v Újezdu nad 
Lesy a porovnat ji se skutečnou výškou odsouzeného.

Pro stanovení výšky osoby, která přepadení provedla, bylo nutné nalézt vhodný okamžik, 
kdy je v záznamu vidět celá postava a je (nejlepší stav) v jednooporové fázi. To je fáze, kdy 
jedna noha jdoucí postavy je v kontaktu s podložkou a druhá noha provádí švih ze zadní 
pozice do přední a nalézá se vedle nohy oporové). To je ideální poloha, neboť těžiště těla 
je v horním maximu (zároveň s  temenem hlavy) a výpočet výšky je nejpřesnější. Není 
zatížen nijak výrazným zkreslením výšky postavy dané pohybem těžiště ve vertikálním 
směru. Takový okamžik se podařilo nalézt v záznamu ve chvíli, kdy je pachatel vidět při 
odchodu z pobočky České spořitelny.

Určení výšky postavy ze záběrů bezpečnostní kamery

Pro určení velikosti pachatele trestného činu loupeže z dynamických obrazových záznamů 
pořízených 7. 10. 2004 v peněžním ústavu Česká spořitelna v Újezdu nad Lesy v Praze 
byl vybrán záznam z jedné z kamer. Jako nejvhodnější okamžik určení velikosti postavy 
pachatele trestného činu loupeže je záběr, kdy pachatel trestného činu loupeže odchází 
z  peněžního ústavu a  nachází se v  blízkosti posuvných vchodových dveří. Postava při 
chůzi nachází v okamžiku stoje na pravé noze a levá noha provádí švih ze zadní polohy 
do přední a je v okamžiku míjení pravé nohy (Obr. 1).
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Obr. 1: Záběr z loupežného přepadení, pachatel odchází z haly

Početně-grafi cké řešení bylo provedeno prostřednictvím úběžníků U1 a U2 a následnou 
geometrickou konstrukcí. Při dalším zpracování obrázku bylo nutné vložit pomocné 
přímky, které zajistí promítnutí potřebných rozměrů (etalonu i  kontrolních) objektů 
do  roviny měření (aplikace lineární perspektivy) a  umožní odečet hodnot souřadnic 
potřebných bodů z pravoúhlého souřadného systému obrázku, jehož počátek byl pro 
jednoduchost zvolen v levém horním rohu obrázku.

Snímek se zakreslenými pomocnými přímkami a  body určenými k  odečtu hodnot 
potřebných souřadnic zájmových bodů je na Obr. 2.
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Obr. 2: Analýza obrazu z loupežného přepadení, vyznačení zájmových bodů.

Jako etalon byla zvolena výška viditelné spodní hrany nadpraží vstupních posuvných 
dveří od podlahy. Pro kontrolu výpočtu (kontrolní rozměr) bylo vhodně zvoleno porovnání 
s  výškou horní hrany vypínače (na  sloupu vpravo od  posuvných vchodových dveří) 
a reklamní tabule (za prostředním květináčem). Výšky uvedených objektů byly zjištěny 
měřením na místě.

Z Obr. 2 byly odečteny a následně vypočteny hodnoty uvedené v Tab. 1

U1, U2 úběžníky
Dv viditelná spodní hrana nadpraží vstupních posuvných dveří – etalon (210,5 cm) 
Hl vrchní obrys hlavy s nasazenou čepicí (výška postavy)
Vy´ horní hrana vypínače – kontrolní rozměr (141,00 cm)
Vy horní hrana vypínače – průmět do roviny postavy
Re´ vrchní hrana středové tyče reklamy
Re vrchní hrana středové tyče reklamy – průmět do roviny postavy
Po´ body na podlaze v místech měření 
Po´´ pomocné „promítací“ body na podlaze
Po bod dotyku pachatele s podlahou
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Tab. 1: Hodnoty souřadnic jednotlivých bodů z Obr. 2

Bod X Y

Dv 138,76 4,89

Hl 138,76 5,98

Vy 138,76 5,82

Re 138,76 7,34

Po 138,76 12,35

Vypočtené vzdálenosti požadovaných bodů a výška pachatele jsou v Tab. 2

Tab. 2: Vypočtené vzdálenosti požadovaných bodů a výška pachatele

Vzdálenost 
bodů

Δ
Vypočtená 

hodnota
Y [cm]

Naměřená 
hodnota

[cm]

Odchylka nam.-
vyp.
[cm]

ΔY Dv-Po 7,46 210,5 210,5 Etalon

ΔY Hl-Po 6,37 179,7 – –

ΔY Vy-Po 5,01 141,4 141,0 -0,4

ΔY Re-Po 6,53 184,3 183,5 -0,8

Vypočtené hodnoty jsou při porovnání s hodnotami naměřenými o 0,4 až 0,8 cm větší než 
skutečné. Uvedené rozdíly mohou být způsobené nepřesnostmi v odečtu jednotlivých 
pixelů na obrázku. Je proto třeba připustit toleranci -0,8 cm (výpočet byl proveden pomocí 
SW, který je vlastnictvím autorů). Na základě předchozího výpočtu je možné konstatovat, 
že výška pachatele z Obr. 1 je 179,7 (-0,8 cm), což vyjadřuje interval 178,9 až 179,7 cm.

Uvedená výška postavy je včetně bot, nasazené čepice a mírného nahrbení postavy při 
chůzi. „Snížená výška“ postavy na obrázku v žádném případě nemůže přesáhnout výšku 
reklamní cedule, která je 183,5 cm. Po ověřovacích zkouškách, které proběhly ke konci 
listopadu 2005 se dvěma fi guranty, jejichž cílem bylo zjištění vztahu mezi „vojenskou“ 
hodnotou výšky postavy (postava opřená patami, zády a hlavou o pevnou překážku – 
zeď) a výškou postavy při specifi ckém pohybu chůze, ve které je lehce skloněná hlava 
a mírné nahrbení postavy, bylo zjištěno standardní snížení výšky postavy o cca 2,0 % až 
2,5 %.3

V roce 2014 byla provedena nová série měření s 55 fi guranty ve věkovém rozmezí 19 až 30 
roků se stejným cílem a uvedený údaj byl upřesněn na hodnotu 1,5 % až 2,0 %. Nejčastěji 
se vyskytovala hodnota 1,5 %. Hodnota 2,5 % byla výjimečná. Vyhodnocení záběrů se 
provádělo stejnou metodou, jako u postavy z Obr. 1 a vypočtená hodnota se porovnávala 
se skutečnou (naměřenou) „vojenskou“ hodnotou výšky postavy. 

3 Uvedeno např. v: STRAUS – JONÁK, Kriminalistická a technická analýza bipedální lokomoce, Praha 2007, 
ISBN 978-80-7251-268-3.
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Pokud by bylo uvažováno snížení výšky pachatele trestného činu loupeže na  spodní 
hranici tolerance (1,5 %), pak je skutečná „vojenská tělesná výška“ 181,6 až 182,4 cm. (včetně 
bot a nasazené čepice). Pokud se odečte výška podrážky (u pánských bot sportovního 
typu cca 2,5 cm) a pokrývka hlavy (u pokrývky použité pachatelem cca 0,5 cm), vychází 
výška pachatele loupežného přepadení na 178,6 až 179,4 cm. Uvedený údaj v žádném 
případě nekoresponduje se skutečnou „vojenskou tělesnou výškou“ odsouzeného, která 
je 168,5 cm, je tedy o 10 až 11 cm menší než postava pachatele.

Vzhledem k  tomu, že si soud objednal další posudky, kterými se snažil ospravedlnit 
své patrně ukvapené rozhodnutí, a tudíž poslání nevinného člověka do vězení (někteří 
znalci poukazovali na  rozdílné výšky člověka ráno a  večer a  všemožně se snažili 
znevěrohodňovat předložený výpočet), bylo nařízeno nové měření a porovnání s několika 
fi guranty a osobou odsouzeného, u kterých byla oznámena skutečná výška postavy až 
po předložení nového výpočtu.

Novému pokusnému měření bylo přítomno několik nestranných pozorovatelů, kteří 
na regulérnost měření dohlíželi.

Určení výšky postav ze záběrů bezpečnostní kamery 

při novém pokusném měření 

Pro určení výšky postav z  dynamického obrazového záznamu pořízeného 17. 6. 2011 
v peněžním ústavu v Újezdu nad Lesy v Praze při pokusném měření byl zpracován nový 
videosoubor. Pokusu se zúčastnili tři fi guranti a osoba odsouzená. Pro vlastní měření byl ze 
záznamu vybrán vždy okamžik, který přibližně odpovídá situaci, za které byl zpracováván 
původní výpočet. (osoby, u kterých byla počítána výška, se nacházely v bezprostřední 
blízkosti vstupních dveří stejně, jako tomu bylo u osoby pachatele na Obr. 1). 

V původním výpočtu byla jako „etalonová“ výška brána viditelná spodní hrana nadpraží 
vstupních posuvných dveří od  podlahy (210,5cm) a  jako kontrolní rozměr výška horní 
hrany vypínače (na sloupu vpravo od posuvných vchodových dveří) a reklamní tabule.

Výšky uvedených objektů byly opět zjištěny měřením na místě (se stejnými hodnotami 
jako ve výpočtu původním). Při novém měření nebylo možné využít jako druhý kontrolní 
rozměr reklamní tabuli, neboť byla trvale zakryta květináčem s rostlinou a nikdo si toho 
nevšiml (Obr. 3). Z tohoto důvodu nebyl kontrolní rozměr výšky reklamní tabule zahrnut 
do nového výpočtu.
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Obr. 3: Pokusné měření s odsouzeným.

Obr. 4: Zpracování záběru z pokusného měření s odsouzeným.
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Z  Obr. 4 byly odečteny všechny potřebné souřadnice jednotlivých bodů a  uloženy 
do příslušných tabulek (Tab. 3 – Tab. 4). Jako etalon byla zvolena opět výška viditelné 
spodní hrany nadpraží vstupních posuvných dveří od podlahy. (210,5 cm). Jako kontrolní 
rozměr byla použita výška horní hrany vypínače „V´“ od podlahy vpravo od vstupních 
posuvných dveří. (141,0 cm).

Výpočet výšky postavy z Obr. 4

Tab. 3: Hodnoty souřadnic jednotlivých bodů z Obr. 4.

Bod X Y

Dv 7,02 2,66

Hl 7,02 4,47

V 7,02 5,93

Po 7,02 12,66

Vypočtené vzdálenosti požadovaných bodů z Obr. 4 jsou v Tab. 4.

Tab. 4: Vypočtená skutečná výška postavy z Obr. 5.

Vzdálenost bodů Δ
Vypočtená hodnota

[cm]
Skutečná hodnota

[cm]

Δ Dv-Po 10,00 - 210,5

Δ Hl-Po 8,19 172,40

Δ V-Po 6,73 141,67 141,00

Na  základě předchozího výpočtu je možné konstatovat, že vypočtená výška postavy 
z  Obr. 4 v  bílém triku (odsouzený) je 172,40 cm (-0,67 cm). Uvedená výška postavy je 
včetně bot, nasazené čepice a  mírného nahrbení postavy při chůzi. Pokud by bylo 
uvažováno snížení výšky postavy na  spodní hranici tolerance (1,5 %), pak je skutečná 
„vojenská tělesná výška“ 171,73 až 172,4 cm (včetně bot a nasazené čepice).

Při odečtení výšky podrážky (u pánských bot sportovního typu cca 2,5 cm) a pokrývky 
hlavy (u použité pokrývky cca 0,5 cm), vychází výška postavy „bílé triko (odsouzený)“ 
(zaokrouhlená na celé milimetry) na 168,7 až 169,4 cm, což koresponduje s jeho skutečnou 
“vojenskou“ výškou 168,5 cm. 
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Porovnání vypočtených a skutečných hodnot výšky

Obr. 5: Pokusná osoba č. 1

Vypočtená výška při chůzi:  181,20 cm– 1,34 cm

Vypočtená “voj. výška“ s botami a s čepicí:  183,2 až 184,2 cm  
Naměřená skutečná “voj. výška“ s botami a čepicí: 184,0 cm 
Vypočtená “voj. výška“ bez bot a bez čepice:  180,2 až 181,2 cm
Naměřená “voj. výška“ bez bot a bez čepice: 179,0 cm

Obr. 6: Pokusná osoba č. 2

Vypočtená výška při chůzi: 175,55 cm– 0,43 cm

Vypočtená “voj. výška“ s botami a s čepicí:  177,8 až 178,2 cm  
Naměřená skutečná “voj. výška“ s botami a čepicí:  177,5 cm 
Vypočtená “voj. výška“ bez bot a bez čepice:  174,8 až 175,2 cm
Naměřená “voj. výška“ bez bot a bez čepice:   174,0 cm
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Obr. 7: Pokusná osoba č. 3

Vypočtená výška při chůzi: 170,60 cm– 0,30 cm

Vypočtená “voj. výška“ s botami a s čepicí:  172,9 až 173,2 cm
Naměřená skutečná “voj. výška“ s botami a čepicí:  172,5 cm 
Vypočtená “voj. výška“ bez bot abez čepice:  169,9 až 170,2 cm
Naměřená “voj. výška“ bez bot a bez čepice:   170,0 cm

Obr. 8: Pokusná osoba č. 4 – odsouzený

Vypočtená výška při chůzi: 172,40 cm– 0,67 cm

Vypočtená “voj. výška“ s botami a s čepicí:  171,7 až 172,4 cm
Naměřená skutečná “voj. výška“ s botami a čepicí:  171,5 cm 
Vypočtená “voj. výška“ bez bot abez čepice:  168,7 až 169,4 cm 
Naměřená “voj. výška“ bez bot a bez čepice:   168,5 cm
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Výška podrážky pánských bot sportovního typu byla měřena mnohokrát při řešení 
velkého množství jiných zadání a pro výpočet nebyla měřena záměrně. Použitím uvedené 
hodnoty (získané mnoha měřeními) se porovnáním se skutečnými výškami fi gurantů 
potvrdilo, že se jedná o  hodnotu reálnou a  použitelnou při mnoha jiných výpočtech 
a za daných podmínek naprosto dostačující.

Porovnání vypočtených a skutečných hodnot výšek fi gurantů a odsouzeného je uvedeno 
u popisků Obr. 5 až Obr. 8. Stěžejní jsou údaje Vypočtená “voj. výška“ bez bot a bez čepice 
a údaj Naměřená “voj. výška“ bez bot a bez čepice. Z popisů obrázků je naprosto jasné 
i bez dlouhých komentářů, že vypočtené a naměřené hodnoty skutečné výšky postav se 
liší nepatrně a jsou pro rozhodnutí o vině či nevině dostatečné.

Závěr

Použitá metoda početně grafi ckého stanovení tělesné výšky osoby z videozáznamu je 
velmi vhodná pro praktické využití. Přesnost výpočtu je závislá na kvalitě videozáznamu 
a přesnosti měření na místě činu. Použité metody jsou dostatečně přesné a mohou být 
návodem pro další využití ve forenzní biomechanice. Vyšetřovací pokus prokázal zcela 
jasně, že použitá metoda výpočtu je dostatečně přesná, spolehlivá a prokazatelná a tudíž 
musí být člověk, který byl v této kauze chybně uznán vinným, byl osvobozen a prohlášen 
za nevinného.

Obrázky použité v  tomto textu jsou pouze informativní a  rozměrově a  rozlišením se 
neshodují s obrázky, na kterých bylo měření prováděno.

K  předloženému článku není uváděna žádná literatura, protože postup výpočtu je 
originální metoda autorů, poznatky použité k  její realizaci – lineární perspektiva 
a promítání objektů z jedné roviny do druhé – jsou učivem střední školy a vlastní výpočet 
(přímá úměra) učivem základní školy. Jedná se o poznatky natolik obecné a známé, že by 
to bylo nesmyslné. 

Tabulky jsou vlastní a v současné době jsou produktem SW, který si autoři sami napsali 
a využívají jej k mnoha dalším výpočtům. 
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