
ŽIVÉ vysílání na internet 
Kostely

Internetová živá vysílání jsou v současné době velmi 

žádaným řešením, které využívá řada odvětví a v čím 

dál větší míře si jej osvojují i církevní svatostánky. Právě 

kostely a jiná náboženská shromaždiště mohou totiž 

prostřednictvím live streamingu zprostředkovat lidem 

přenosy z bohoslužeb, mší, křtů a jiných událostí, případně 

takové události nabídnout online ze záznamu.

Možností, jak živé vysílání udělat, je celá řada. Řešení prostřednictvím aplikací CamStreamer je však unikátní svojí 

jednoduchostí. Vše, co je k live streamingu potřeba, je síťová kamera AXIS vybavená aplikací CamStreamer App a připojení 

k internetu. Žádný další hardware! Uživatelé navíc nemusí být IT odborníci, aby mohli živé přenosy pravidelně využívat.

Klíčové vlastnosti  
Snadná instalace

Není potřeba počítač pro provoz 

(vše obstará IP kamera připojená k internetu)

Jednorázová investice bez dalších poplatků 

(platíte jen za hardware a instalaci,  

samotné vysílání již nestojí nic)

Jednoduchost ovládání 

(spuštění živého vysílání nevyžaduje  

žádnou IT dovednost)
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• Pro použití v kostelech a jiných náboženských shromaždištích doporučujeme vybírat z těchto 3 modelů síťových 

kamer, které máme pro tento typ instalace vyzkoušené.  Pro živé vysílání potřebujete nainstalovat do kamery aplikaci  

CamStreamer App (6 900 Kč bez DPH).

AXIS M1135

Cenově dostupná HDTV kamera, 

která nabízí vysokou kvalitu obrazu. 

Kamera je vybavená základním 

integrovaným mikrofonem, nabízí 

ale i možnost připojení externího 
mikrofonu či výstupu z mixážního 

pultu a dva I/O porty. 
 

cca 11 500 Kč bez DPH

Popis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maloobchodní cena

AXIS P1375

Výkonná kamera s pokročilými 

funkcemi pro horší světelné 
podmínky a skvělou funkcí 

vzdáleného doostření obrazu. Kamera 

je vybavená základním integrovaným 

mikrofonem, nabízí ale i možnost 

připojení externího mikrofonu, 

digitálního mikrofonu a výstupu  

z mixážního pultu a čtyři I/O porty.

cca 17 800 Kč bez DPH

AXIS V5915

Výkonná otočná kamera s možností 

pant/tilt a zoomem až 30x  
s perfektním obrazem a možností 

ovládání záběru během streamování. 

Kamera s bezkonkurenční kvalitou 

audia, srovnatelnou s CD kvalitou. 

Připojení audio zdroje přes XLR 

konektory a je naprostou špičkou v 
oboru. Kamera má také čtyři I/O porty.

cca 60 000 Kč bez DPH

1) Zvolte kameru

4 KROKY PRO ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ:

VALUE TIP PREMIUM

https://camstreamer.com/camstreamer-about
https://www.axis.com/products/axis-m1135
https://www.axis.com/products/axis-p1375
https://www.axis.com/products/axis-v5915
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Kontaktujte svého AXIS/CamStreamer prodejce:

Jak začít?

Farnost sv. Cyrila a Metoděje 
Praha, Česká republika 

Dievo Gailestingumo Sventove
Vilnius, Litva

Kostol sv. Bartolomeja 
Hviezdne, Slovensko 

St Brigids RC Parish Church 
Dunleer, Irsko 

Jezuicki Ośrodek Milenijny 
Chicago, USA 

Další kostely  
v Live Galerii 
na webu 
CamStreamer zde.

Reference

Možností, kam živé přenosy vysílat, je celá řada. Vybrat můžete z platforem, které jsou zdarma (YouTube, Facebook), z 
poplatněných (Dacast, Wowza, Vimeo) i z platforem určených přímo pro kostely (např. StreamingChurch.tv). 

Platformy pro živá vysílání

Kvalitní přenos zvuku je pro kostely velmi důležitý. Zde jsou 
jednotlivé možnosti:

1. Použití interního mikrofonu  

2. Použití externího mikrofonu  

3. Použití externího zdroje audia  – mnoho kostelů má 
nainstalovanou vlastní zvukotechniku. Dokážeme stávající 
techniku připojit do našeho řešení a vysílat tak online přenos 
včetně zvuku (připojení přes kabel nebo bezdrátově pomocí 
RØDE Wireless Go (cca 4 500 Kč bez DPH)

4. Použití síťového audia s využitím modulu AXIS C8033 
Network Audio Bridge (cca 5 500 Kč bez DPH)

2) Zvolte zdroj zvuku
Zde jsou možnosti automatizace:

1. Automatické vysílání

2. Archiv nahrávek

3. Manuální spouštění externím tlačítkem

4. Indikační LED dioda

Volitelná aplikace CamOverlay App (6 900 Kč bez DPH nebo  
11 900 Kč be DPH v balíčku s aplikací CamStreamer App) dokáže 
přímo do videa z kamery vložit dynamickou překryvnou grafiku 
jako např. textový proužek, doplňkové obrázky atp.

3) Nastavte automatizaci

4) Přidejte dynamickou grafiku

AXIS M1135

AXIS V5915
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NetRex s.r.o.
U Nikolajky 9, 150 00 Praha 5 – Smíchov

www.netrex.cz   |   info@netrex.cz   |   +420 226 258 021 
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