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Anotace 

MAREŠ, Jiří. Využití termokamery při zátěžových testech v protichemických 

ochranných oděvech. Ostrava, 2014. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava.  

 

Diplomová práce se zabývá posouzením využití termokamery při sledování osob 

v  protichemických ochranných oblecích. V teoretické části je popsána teorii termosnímání 

a chování organismu při tepelné zátěži. Jsou zde uvedeny nejčastější chyby při měření 

termokamerou. Další část práce se věnuje popisu vlastního měření. V závěru práce jsou 

shrnuty výsledky měření a využitelnost termokamery pro sledování osob 

v protichemických ochranných oblecích. 

Klíčová slova: termokamera; protichemický ochranný oděv; tepelná zátěž; 

emisivita; termokomora; proband 

 

Abstract 

MAREŠ, Jiří. The use of thermo camera for load testing of the proband in 

chemical protective clothing. Ostrava, 2014. Diploma thesis. VŠB – TU Ostrava. 

 

The diploma thesis deals with the use of the thermal imager in observing people in 

chemical suits. The theoretical part of the thesis describes the theory behind thermal 

imaging, and it describes the behavior of the human body when subjected to thermal stress. 

The part lists the most common errors made when measuring with the thermal imager. The 

next part of the thesis is devoted to describing the actual measurements. The concluding 

part of the thesis summarizes the results of the measurements as well as the applications of 

the thermal imager in observing humans in chemical suits. 

Keywords: thermal imager; chemical suit; thermal stress; emissivity; thermal 

chamber; proband 
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Seznam použitých zkratek, symbolů a indexů 

AČT     Absolutně černé těleso 

BMI     Body Mass Index 

ČIA     Český institut pro akreditaci 

ČSN     Česká technická norma 

DP     Dýchací přístroj 

HZS     Hasičský záchranný sbor 

MV ČR    Ministerstvo vnitra České republiky 

SF     Srdeční frekvence 

SÚJCHBO, v.v.i. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 

veřejný výzkumný institut 

VŠB-TUO     Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

Symboly 

𝑐1  [𝑊 ∙ 𝑚2]  první radiační konstanta 

𝑐2  [𝐾 ∙ 𝑚]  druhá radiační konstanta 

𝑐3  [𝐾 ∙ 𝑚]  třetí radiační konstanta 

𝑑  [𝑚]   tloušťka prostředí 

𝐸0  [𝑊 ∙ 𝑚−2]   hustota zářivého toku 

𝐸0𝜆  [𝑊 ∙ 𝑚−3]  spektrální hustota zářivého toku AČT  

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡  [𝐾 ∙ 𝑚−1]  teplotní gradient 

𝐼  [𝑊 ∙ 𝑚−2]  intenzita záření utlumená 

𝐼0  [𝑊 ∙ 𝑚−2]  počáteční intenzita záření 

q  [𝑊 ∙ 𝑚−2]  hustota tepelného toku 

𝑇  [𝐾]   teplota absolutní 

𝑡  [℃]   teplota povrchu kůže 

 

označení řeckými písmeny 

𝛼0  [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1] součinitel přestupu tepla 

𝛼  [𝐽]   absorbovaná energie 

𝛽  [𝑙 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 ∙ 𝑚−1] absorbční koeficient 

𝜆0  [𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1] součinitel tepelné vodivosti 



𝜆  [𝑚]   vlnová délka 

𝜀  [1]   součinitel emisivity 

𝜌  [𝐽]   odražená energie 

𝜎0  [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−4] Stefan-Boltzmannovu konstantu 

𝜏  [𝐽]   prostupující energie 

 

Indexy 

C     výsledná hodnota všech objektů před kamerou 

CK     hodnota mezi objekty před kamerou a kamerou 

i     indexy odpovídající poloze čidla na těle 

K     kamera 

L     prostředí 

r     okolí 

sk     průměrná teplota 

Z     pozadí 
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