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Anotace 
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Katedra  bezpečnostních služeb. 

 Práce se zabývá využitím termovizního systému při ochraně letiště Leoše Janáčka 

v Mošnově. Popisuje možnosti bezdotykového měření teploty a nepřesností tohoto měření. 

Navrhuje aplikaci bezdotykového měření teploty při detekci febrilní cestujících, u kterých 

je potencionální riziko přenosu nakažlivých nemocí, a indikaci živých tvorů ukrytých 

v zavazadlech cestujících. Součástí práce je aplikování experimentální metody na určité 

aspekty systému detekce febrilních osob a na indikaci živých tvorů se záměrem ověřit 

účelnost aplikace termovizního systému. 
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 The thesis deals with a possible usage of a thermovision system as far as the 

protection of Leos Janacek Ostrava Airport is concerned. It outlines the possibilities 

of contactless temperature measurement and its drawbacks. When it comes to febrile 

passengers, the application of contactless temperature measurement is suggested, 

especially for those ones who might be of a potential danger in terms of an undesirable 

spreading of various infectious diseases in their closest vicinity. The fact that it may also 

help in indicating the presence of various life-forms, primarily in the passenger’s baggage, 

is also promoted. The essential part of the work also includes the practical usage 

of experimental method on certain parts of the thermovision system in favor of finding out 

the actual suitability of the application of thermovision systems in the real-world practice.  
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Úvod 

 Za několik posledních desetiletí byla postupně vybudována globální dopravní 

infrastruktura, která vzájemně propojila města, země i kontinenty. Na tuto infrastrukturu 

jsou kladeny čím dál vyšší nároky, při nichž se požaduje zvýšení rychlosti a zvětšení 

objemu přepravy. Tato moderní vymoženost umožňuje, aby jedinec během krátkédoby 

navštívil všechny kontinenty. To však s sebou nese různá nebezpečí, na něž je potřeba se 

připravit. Mezi tyty nebezpečí patří i přenos nakažlivých nemocí. 

 Vyšší rychlost a větší objem cestujících při přepravě na delší vzdálenosti umožňuje 

rychlé šíření nakažlivých nemocí. Jestliže se nakažlivá nemoc vyznačuje snadným 

přenosem mezi lidmi, několikadenní inkubační dobou a vysokou úmrtností, může přeprava 

několika nakažených cestujících spustit řetězovou reakci, která vede k celosvětové 

pandemii.  

 Úplnému zabránění přepravy nakažených cestujících, a tím i šíření nemoci je sice 

nemožné, avšak i "pouhé" omezení přepravy nakažených osob, a tím i šíření nemoci má 

smysl. Zpomalením šíření nemoci se získává potřebný čas k vývoji a distribuci vakcíny, 

proto je potřeba zamezit v přepravě, co nejvíce nakaženým cestujícím. 

 Významným prostředkem šíření nakažlivých nemocí je letecká doprava, která 

probíhá rychle, na dlouhé vzdálenosti a do různých zemí, proto je nezbytné, aby v této 

oblasti byly aplikovány opatření zabraňující přepravu nakažených cestujících. Jednomu 

z těchto opatření se bude věnovat tato práce, a to detekci nakažených cestujících 

termovizním systémem. Detekce nakažených cestujících bude probíhat na základě toho, že 

lidské tělo v první fázi obrany proti nemoci zvyšuje tělesnou teplotu.  

 

 Dostupnost letecké přepravy, čím dál širší veřejnosti sebou nese i zvyšující se riziko 

pokusů o neoprávněnou  přepravu živých tvorů. K neoprávněné přepravě živých tvorů 

může vést pachatele touha po suvenýru z dovolené, sběratelské ambice nebo nelegální 

obchod. Bez ohledu na důvod pokusu o neoprávněnou přepravu je snaha této přepravě 

zabránit.  
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 Prostředkem k nalezení teplokrevných živých tvorů ukrytých v zavazadle může 

sloužit termovize, a to za předpokladu, že přítomnost živého tvora v zavazadle zvýší 

nerovnoměrně teplotu povrchu zavazadla. Indikace živých tvorů v zavzadle 

prostřednictvím termovize bude zkoumána experimentálně v prostředí odbavovací haly 

letiště Leoše Janáčka v Mošnově. 
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1 Rešerše  

KREIDL, M. Měření teploty: senzory a měřící obvody. Praha, BEN - technická 

literatura, 2005. 239 s. ISBN 80-7300-145-4. 

 

 Publikace popisuje fyzikální principy senzorů teploty, na jejichž základě  jsou 

senzory rozděleny. Pro jednotlivé typy senzorů jsou uvedeny konstrukce, charakteristiky 

a měřící obvody. Dále jsou popsány statické a dynamické vlastnosti jednotlivých senzorů. 

Z této publikace jsem získal jak základní informace, tak mi pomohla utvořit si ucelenou 

představu o této problematice. 

 

BILÍK, P. Předmět Senzory a měření. Přednášky z roku 2014, VŠB-TU Ostrava, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky. 

 

 V rámci přednášek byly předány materiály popisující fyzikální principy a zákony 

uplatněné při bezdotykovém měření teploty, rozdělení, konstrukci a fyzikální podstatu 

senzorů. 

 

LYSENKO, V. Detektory pro bezdotykové měření teplot. Praha, BEN - technická 

literatura, 2005. 160 s. ISBN 80-7300-180-2. 

 

 Publikace popisuje senzory, jejich princip činnosti a jejich možnou aplikaci. 

Publikace se věnuje především kvantovým typů detektorů, jejich parametrům 

a nestabilitám. Dále popisuje metody bezdotykového měření teploty.  

 

NISHIURA, H.; KAMIYA, K. Fever screening during the influenza (H1N1-2009) 

pandemic at Narita International Airport, Japan. [online]. BMC Infectious Diseases, 

2011.  [cit. 2014-04-08]. DOI:10.1186/1471-2334-11-111 Dostupné z: 

 <http://www.biomedcentral.com/1471-2334/11/111> 

 

 Studie, jejímž účelem bylo zhodnotit proveditelnost detekce febrilních cestujících 

prostřednictvím horečky jako jediného měřítka. Studie obsahuje základní údaje 
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o zkoumaném souboru a statistické výsledky z měření, které proběhlo na mezinárodním 

letišti Narita v Japonsku.  

 

SAKAGUCHI, H.; TSUNODA, M.; WADA, K.; OHTA, H.; KAWASHIMA, M.; 

YOSHINO, Y.; AIZAWA, Y. Assessment of Border Control Measures and Community 

Containment Measures Used in Japan during the Early Stages of Pandemic (H1N1) 

2009. [online]. PLoS ONE 7(2): e31289. [cit. 2014-04-08] 

DOI:10.1371/journal.pone.0031289. Dostupné z: 

< http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031289> 

 

 Studie popisuje přijatá opatření při hraniční kontrole v raných fázích pandemie 

(H1N1) 2009. Cílem studie bylo popsat tato opatření, vlastnosti infikovaných jedinců 

a vyhodnocení účinnosti opatření. 

 

ŠUBRT, R.; a kol. Využití infrakamery a bezdotykových teploměrů ve stavebnictví – 

chyby a omyly. [online]. Praha:  Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2009.  

[cit. 2014-04-08]. Dostupné z: 

<http://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ 

Efekt_infrakamera_final.pdf>  

 

 Tato publikace se věnuje problematice bezdotykového měření teploty. Popisuje 

jednotlivé faktory, které mohou mít vliv na měření a jak může nevhodné nastavení ovlivnit 

interpretaci naměřených výsledků. Shrnuje základní informace potřebné pro diagnostiku 

termografie.  
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2 Základní veličiny a zákony  

 Tělesa, jejichž teplota je vyšší než absolutní nula vyzařují ze svého povrchu 

do svého okolí elektromagnetické záření. Na teplotě tělesa závisí spektrální distribuce 

vlnové délky, která je dále ovlivněna vlastnostmi povrchu tělesa. Rozlišuje se vyzařování 

monochromatické a složené. V ideálním případě monochromatické záření vyzařuje v jedné 

vlnové délce, a však reálné monochromatické zdroje emitují záření v úzkém oboru 

vlnových délek ),( λλλ ∆+ . Složené záření je emitováno v celém oboru vlnových délek, 

tedy v oboru vlnových délek od  nuly do nekonečna [2,10]. 

 

2.1 Základní veličiny 

 V této podkapitole budou uvedeny pouze veličiny, na které bude dále odkazováno 

při popisu jednotlivých detektorů a obecného principu snímání elektromagnetického vlnění 

v infračervené oblasti. Těmito základními veličinami jsou [2, 9, 10]:  

 

zářivý tok ϕe: emitovaná energie We z povrchu tělesa v celém oboru vlnových délek za čas 

t  

t

We
e d

d
=φ  [W],         (1) 

 

intenzita záření Me: vyjadřuje velikost zářivého toku ϕe na jednotku plochy S postavenou 

kolmo ke směru šíření vlny 

S
M e

e d

dφ
=  [W.m-1],          (2) 

 

 

zářivost Ie: vyjadřuje poměr zářivého toku ϕe bodového zdroje do elementárního 

prostorového úhlu dΩ  
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Ω
=

d

d e
eI

φ
 [W.sr-1],         (3) 

 

zář Le: je definována v určitém směru jako diferenciální podíl zářivosti Ie a průmětu plochy 

S do roviny kolmému k tomuto danému směru 

αcosd

d

⋅
=

S

I
L e

e  [W.m-2.sr-1].        (4) 

 

 

2. 2 Základní fyzikální zákony 

 Černé těleso je model, jehož absorbanci α a emisivitu ε rovnou 1, pohlcuje veškeré 

dopadající záření a to při všech úhlech dopadu a libovolné vlnové délce. Při každé vlnové 

délce vyzařuje maximální energii nezávisle na materiálu. Uvedené zákony platí pro černá 

tělesa a pro reálná tělesa platí vztahy [2]: 

0MM ε=           (5) 

kde ε je emisivita, 

 M je intenzita záření černého tělesa, 

 

λλλ ε 0MM =           (6) 

kde  ελ je emisivita při vlnové délce λ, 

 M0λ je intenzita záření černého tělesa při vlnové délce λ. 

 

Kirchhoffův zákon 

 Zářivý tok ϕed se při dopadu na těleso odrazí ϕP, pohltí ϕR, a nebo projde ϕT 

v různých poměrech v závislosti na vlastnostech povrchu tělesa a na materiálu, z něhož je 

složen. Ze zákona o zachování energie vyplývá [2, 9,10]: 
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τρα
φ

φ

φ

φ

φ

φ
++=++=

eD

P

eD

T

eD

R1        (7) 

 

pohltivost (absorbance) záření je dána  

 

∫

∫
∞

∞

⋅

⋅⋅

==

0

0

d

d

λφ

λαφ

φ

φ
α

λ

λλ

P

P

eD

P ,       (8) 

 

kde  αλ  je pohltivost pro danou vlnovou délku, 

 α  je pohltivost v úhrnném spektru vlnových délek, 

 ϕP je pohlcený zářivý tok, 

 ϕeD je dopadající zářivý tok, 

 

propustnost (transmitance) záření je dána  

 

∫

∫
∞

∞

⋅

⋅⋅

==

0

0

d

d

λφ

λτφ

φ

φ
τ

λ

λλ

P

T

eD

T ,       (9) 

 

kde  τλ  je prostupnost pro danou vlnovou délku, 

 τ  je prostupnost v úhrnném spektru vlnových délek, 

 ϕT je prostupný zářivý tok, 

 ϕeD  je dopadající zářivý tok, 

 

odrazivost (reflektance) záření je dána  
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∫

∫
∞

∞

⋅

⋅⋅

==

0

0

d

d

λφ

λαφ

φ

φ
ρ

λλ

R

R

eD

R ,       (10) 

 

kde  αλ  je odrazivost pro danou vlnovou délku, 

 α  je odrazivost v úhrnném spektru vlnových délek, 

 ϕR  je odražený zářivý tok, 

 ϕeD  je dopadající zářivý tok. 

 

 Na základě Kirchhoffova zákona lze stanovit, že schopnost emitovat tepelné záření 

(emisivita) je rovna pohltivosti, kdy hodnota emisivity je u absolutně černého tělesa 

rovna 1, u šedých těles se považuje za konstantní hodnotu v intervalu 0 a méně než 

1, a u selektivních zářičů (reálných těles) je závislá na vlnové délce [4]. 

 

Planckův zákon  











−⋅

=

1
2

5

1
0

T

c

e

c
M

λ

λ

λ

,         (11) 

 

kde M0λ spektrální hustota intenzity záření černého tělesa, 

   c1 = 3,74.10-16 W.m-2 

   c2 = 1,44.10-2 m.K 

   λ vlnová délka záření, 

   T absolutní teplota povrchu tělesa. 
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Obrázek 1: Spektrální intenzita vyzařování černého tělesa [2]. 

  

 Zářivost černého tělesa je pro jednotlivé vlnové délky nerovnoměrně rozdělena 

a rozložení závisí na termodynamické teplotě tělesa. Tato závislost je zobrazena na obrázku 

2 a poukazuje na to, že čím je teplota vyšší, tím dochází k zvětšování spektrální hustoty 

záření a  maximum posouvá ke kratším vlnovým délkám [2, 10]. 

 

Wienův zákon 

  Wienův zákon posuvu určuje vlnovou délku, při níž nabývá spektrální hustota 

intenzity vyzařování při dané teplotě maximální hodnoty [2, 9, 10]:  

310898,2 −⋅=⋅TMAXλ  [m.K].        (12) 

 

Stefan-Boltzmannův zákon  

 Vyjadřuje intenzitu vyzařování černého tělesa při teplotě T a je získán integrací 

rovnice Planckova zákona [2,9,10]: 

4

0

00 d TMM σλλ == ∫
∞

        (13) 
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kde  σ = 5,67051.10-8 W.m-2.K-4.  

 

Lambertův zákon 

.
cosd

cosd 0
0 konst

S

I
L =

⋅

⋅
=

α

α
        (14) 

 

 Tento vztah říká, že zářivost černého tělesa je ve všech směrech poloprostoru 

nad zdrojem stejná, tedy nezávisí na pozorovacím úhlu.  

0
0

0

1
ML ⋅

⋅Ω
=

π
         (15) 

 

kde Ω0 = 1 sr. 

 

 Pro tělesa, která nejsou absolutně černá (šedá) a mají matný povrch, platí 

v omezeném úhlu Lambertův zákon, a to do 60° od kolmice k povrchu. Pokud má těleso 

lesklý povrch, nelze Lambertův zákon použít [2,9,10].  
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3 Detektory infračerveného záření 

 Detektory se dělí na kvantové a tepelné, a to podle probíhající interakce mezi 

dopadajícím fotonem a atomy materiálu. Účelem těchto detektorů je transformace 

tepelného záření na elektrický signál, který je následně dále zpracován a vyhodnocován. 

Popis převodu mezi neelektrickou a elektrickou veličinou udávají základní parametry 

[2, 4, 10]:  

 

integrální citlivost udává podíl napětí na výstupu senzoru a dopadajícího zářivého toku 

na citlivou část detektoru: 

Φ
=

U
K  [V.W-1],         (16) 

 

kde U je výstupní napětí, 

 Φ je dopadající zářivý tok, 

 

 spektrální citlivost udává citlivost závislou na příslušné vlnové délce 

λ

λ
Φ

=
U

K  [V.W-1],         (17) 

 

kde Φλ je dopadající zářivý tok příslušné vlnové délky, 

 

relativní spektrální citlivost je dána podílem spektrální citlivosti o dané vlnové délce 

a spektrální citlivosti o maximální vlnové délce 

 

MAXK

K
S

λ

λ
λ =  [V.W-1],         (18) 
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NEP (Noise Equivalent Power) je tzv. výkonový ekvivalent, který udává zářivý tok, 

při němž dochází k rovnosti mezi výstupním napětím a efektivní hodnotou spektrální 

hustoty šumového napětí 

U

u
NEP S

2

Φ=  [V.HZ-1/2],        (19) 

 

kde  2
Su  je spektrální hustota šumového napětí, 

 

detektivita určuje detekční schopnost, která je definována 

NEP
D

1
= ,          (20) 

 

normovaná detektvita D* je oproti detektivitě nezávislá na velikosti citlivé plochy 

detektoru 

SDD =* ,          (21) 

 

kde  S je citlivá plocha. 

 Následující podkapitoly uvádějí rozdělení a popis detektorů infračerveného záření. 

Detekční část senzorů (včetně termokamery) je velice důležitou součástí, která má 

významný vliv na konečné vlastnosti. 

 

3.1 Kvantové detektory infračerveného záření 

 Kvantové detektory pracují na principu generace párů elektron - díra, kdy tento pár 

vzniká při interakci dopadajících fotonů a fotocitlivého materiálu. Aby elektron mohl přejít 

na vyšší energetickou hladinu, musí být splněny tyto podmínky: 

- teplota vyšší než absolutní nula a 
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- energie fotonů je vyšší než energie šířky zakázaného pásu polovodiče.  

Poté se dostane elektron do vodivostního pásu, po tomto elektronu zůstane v elektronovém 

obalu prázdné místo tzv. díra, což umožňuje pohyb elektronů v materiálu [2, 10, 11, 15].  

 

 Kvantové detektory jsou polovodičové senzory, které se dle použitého polovodiče 

dělí na intrinsické a extrinsické. První zmíněný je vyráběn z čistého polovodiče a využívá 

změny pohyblivosti nosičů náboje při interakci dopadajících fotonů a polovodičové vrstvy. 

U intrinsického detektoru je vodivost závislá na míře dopadajících fotonů [2, 10, 11, 15]. 

 Extrinsický detektor je založen na PN struktuře z extrinsických příměsových 

polovodičů. Princip tohoto detektoru spočívá v narušení rovnosti koncentrace elektronů 

a děr (oblast prostorového náboje). Absorpce záření narušuje rovnováhu v oblasti 

prostorového rozložení náboje tím, že rozděluje pár elektron - díra, elektrony směřují 

do oblasti N, díry do oblasti P a dochází ke vzniku napětí [2, 10, 11, 15]. 

 Fotodiody mohou pracovat ve dvou základních módech: fotovodivostním 

a fotovoltaickém. Fotovodivostní detektory jsou citlivější, jsou odolnější vůči šumu, avšak 

pouze v optimální vlnové délce, a mají pomalejší odezvu na změnu toku záření. 

Nevýhodou je potřeba je chladit detektor [2, 10, 11, 15]. 

 

3.2 Tepelné detektory infračerveného záření 

 U tepelných detektorů dochází při dopadu fotonů k jejich pohlcení a zvýšení teploty 

aktivní části detektoru, přitom je tato změna vyhodnocena nepřímo snímači teploty. Nemají 

téměř žádnou selekci tepelného záření, tedy jsou téměř na vlnové délce nezávislé. Jistá 

závislost se projeví v propustnosti optiky detektoru a v závislosti absorpce materiálu 

na vlnové délce. Tepelné detektory lze dále rozdělit na termoelektrické, bolometrické 

a pyroelektrické [11]. 

 Při zjednodušení lze obecně popsat konstrukci tepelného detektoru, který je 

zobrazen na obrázku 2. Konstrukce je složena ze tří částí: aktivní části, tepelného mostu 

a okolí detektoru. Aktivní (citlivá) část absorbuje dopadající záření Φ(t) a je měněno 

v teplo, je charakterizována tepelnou kapacitou C a absorpcí α. Tepelná kapacita spolu 

s tepelnou vodivostí G v nepřímé úměře tvoří časovou konstantu, jež ovlivňuje dynamické 
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chování tepelného detektoru a rychlost jeho ustálení. Kapacitu, a tedy i dynamické chování 

detektoru, lze upravit rozměry aktivní části [2, 11]. 

 

 

 

Obrázek 2: Zjednodušená konstrukce tepelného detektoru [11]. 

 

 U ztrát tepla vodivostí bude uvažováno pouze vedení, přičemž sálání a proudění je 

zanedbatelné – a to z důvodu zapouzdření detektoru. Záření je přitom zanedbáno z důvodu 

velmi malé hodnoty emisivity prostředí. Stav tepelné rovnováhy je popsán diferenciální 

rovnicí [11]: 

 

[ ] )()(
d

d
)( tTGtT

t
Ct ∆⋅+∆⋅=Φ⋅α ,       (22) 

kde  AD TTT −=∆  je oteplení aktivní části detektoru vlivem absorpce dopadajícího 

  zářivého toku )(tΦ⋅α . 

 

Φ(t) 

d 

TD 

TA 

G 

S 

1. citlivý element o teplotě TD, aktivní ploše S a tloušťce d, 
2. tepelný most s okolím o tepelné vodivosti G, 
3.  podložka o teplotě TA 
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Termoelektrické detektory (termočlánkové baterie) 

 Tyto detektory pracují na principu uvolnění elektronů z valenční sféry, zvýšením 

teploty dochází k zvýšení kinetické energie elektronů, a to umožňuje překonání vazebných 

sil jádra atomu. Emitované elektrony jsou zpětně přitahovány k jádru a vzniká elektrické 

pole, které brání další emisi elektronů, a dochází k ustálení počtu elektronů v závislosti 

na struktuře látky a teplotě látky. Struktura látky určuje práci potřebnou k emisi elektronů 

do vodivé sféry [2, 10, 11, 15].  

 Různé množství potřebné práce emise elektronů se využívá při konstrukci těchto 

detektorů, kdy jsou propojeny kovy s různou potencionální barierou, a jsou-li ohřívány 

na jednom ze spojů, dochází k difúzi elektronů do oblastí s menší energií, chladnějších  

míst - tedy k chladnějšímu spoji. Toto soustředění elektronů na chladnějším kontaktu 

způsobuje rozdíl potencionálu na kontaktech, tedy na základě 2. Kirchhoffova zákona 

ke vzniku elektromotorického napětí [2, 10, 11, 15].  

 Termoelektrické detektory jsou konstruovány v podobě sériově propojených 

termočlánku, které jsou řešeny jako tenké kovové pásky, anebo pásky skládající se 

z tenkých vrstev, popř. Si technologií. Na obrázku 3 je zobrazena termočlánková baterie, 

kterou tvoří tenké kovové pásky. Ve středu termočlánku je začerněný kroužek, který je 

tvořen z měřících konců. Srovnávací konce jsou uchyceny na kruhové izolační podložce [2, 

10, 11, 15]. 

 Pro monolitické polovodičové termočlánky se využívá křemíku pro jeho dobrou 

tepelnou vodivost. U termočlánků se využívají velmi tenké membrány z důvodu 

minimalizace tepelného toku mezi měřícími a srovnávacími spoji, při kterém jsou měřící 

spoje ve středu membrány a srovnávací na jejím okraji [2, 10, 11, 15].  
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Obrázek 3: Termočlánková baterie a monolitický Si termoelektrický blok [2]. 

  

Bolometrické detektory záření 

 Jedná se odporový detektor teploty, u něhož pohlcené záření mění teplotu 

odporového čidl a tím i jeho elektrický odpor. Jako odporový materiál se především 

využívá MgO, MnO, NiO, TiO2, Tl2SeAs2Te3 a další. Tento materiál je v podobě tenké 

vrstvy nanesen na nevodivém podkladu, který je připevněn na masivní kovové podložce. 

Pro dosažení co největší tepelné izolace je odporový materiál spojen se substrátem jen 

tenkými přívody [2, 10, 11, 15].  

 

 

Obrázek 4: Principiální zapojení elementu bolometru [11]. 

 

R 

RB 

U0 

Φ(t) 

U(t) 
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 Na obrázku 4 je zobrazeno principiální zapojení jednoho elementu bolometrické 

matice, kde záření Φ(t) dopadá na antireflexní vrstvu elementu a zahřívá rezistor, jehož 

odpor je závislý na teplotě a je paralelně s napěťovým zdrojem připojen k zatěžovacímu 

rezistoru. Jestliže je teplotně závislý rezistor výrazně větší než zatěžovací rezistor, chová se 

obvod jako proudový zdroj do zatěžovacího rezistoru, na němž se výstupní napětí chová 

podle vztahu [11]: 

B
BB

Gk
R

URU
RR

R
RItU ⋅=⋅⋅≈⋅

+
=⋅=

1
)( 00 ,     (23) 

 

kde  k je konstanta dané buňky bolometru, 

 GB vodivost teplotně závislého elementu. 

 

 Dosazením vztahu )(tSGB Φ⋅⋅= α  pro vodivost teplotně závislého elementu 

do předchozí rovnice získáme vztah pro výstupní napětí závislé na dopadajícím zářivém 

toku 

 )()()( tStSURtU U Φ⋅=Φ⋅⋅⋅⋅= α        (24) 

 

kde  S je citlivost transformace buňky bolometru na absorbovaný zářivý tok. 

 SU je napěťová citlivost [11]. 

 

 Na obrázku 5 je zobrazen detail elementu v matici a řez umístnění elementu. Zde je 

použit oxid vanadu jako citlivý prvek, který je zakryt germaniovým oknem, které filtruje 

vlnové délky nižší než 7,5 µm. Detektivita tohoto senzoru je nezávislá na vlnové délce. 

Tepelný stabilizátor je založen na Peltierově jevu (reverzní jev k Seebeckovu) [2, 10, 15]. 
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Obrázek 5: Mikrobolometr [2]. 

 

 Mikrobolometry lze sestavit do řádového či maticového uspořádání, kdy matice 

umožňují rozlišení 320 x 240 až 640 x 480 elementů. Mikrobolometr je zobrazen 

na obrázku 5.  

 

Pyroelektrické detektory 

 Činnost těchto detektorů je založena na pyroelektrickém jevu, při kterém dochází 

k spontánní změně polarizace při změně teploty. Základním parametrem je pyroelektrický 

koeficient p, který je definován vztahem [2, 11]:  

T

S

T

P
p 









∂

∂
=  [C.m-2.K-1]        (25) 

 

a nabývá hodnot v rozmezí 0,4 až 4,2 C.m-2.K-1. 

 

 Na obrázku 6 je zobrazen pyroelektrický detektor. Detektor se skládá ze dvou 

elektrod a pyroelektrika. Nezbytnou podmínkou je, aby čelní elektroda byla průchozí 

pro infračervené záření. Detektor se v podstatě chová jako kondenzátor, na jehož 
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elektrodách se indukuje elektrický náboj při změně polarizace. Závislost změny 

elektrického náboje na čase popisuje zkratový proud [2, 10, 11, 15]: 

t

Q
iTTpSdT

T

P
SdQ

T

S

d

d
d)( =⇒=









∂

∂
= ,      (26) 

 

kde S je plocha elektrod. 

 

Obrázek 6: Pyroelektrický čip s předzesilovačem [2]. 

  

 Vzniklý náboj na elektrodách je sveden přes odpor pyroelektrika a přes vstupní 

odpor předzesilovače. Aby se projevil pyroelektrický jev, nemůže být zářivý tok stálý, 

nebo se změnou ve velkém časovém úseku. Proto je nezbytné dopadající tok při každém 

měření odclonit, což se provádí např. optoelektronickým přerušovačem, nebo 

mechanickými clonkami. Jestliže se vyhodnocuje napětí, vychází se z napětí pro deskový 

kondenzátor a platí [2, 10]: 

TTp
T

a
U

C

Q
U

r

d)(d
0 ⋅⋅

=⇒=
εε

,       (27) 

 

kde  parametr a je tloušťka pyroelektrika. 
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 U těchto detektorů se nepříznivě projevuje piezoelektrický jev, který vzniká 

při deformaci pyroelektrika, a způsobuje nejistotu měření. Kompenzace tohoto parazitního 

jevu se provádí pomocí paralelně připojeného opačně pólovaného pyrosenzoru, jehož 

detekční prvek je odstíněn před zářivým tokem. Na stejném principu pracují pyroelektrické 

detektory v zabezpečovacích systémech s tím rozdílem, že druhý detektor není zakryt 

a hodnotí se vstupní signál, který vzniká při průchodu živého objektu, kdy dochází 

k proměnlivému zářivému toku [2, 10, 11, 15].  

 

Pyrometry 

 Na základě snímání rozsahu vlnové délky lze pyrometry dělit na úhrnné, 

monochromatické, pásmové a poměrové pyrometry. 

 

Úhrnné pyrometry 

 Tyto pyrometry využívají Stefan-Boltzmannova zákona, na jehož základě měří 

teplotu. Úhrnný pyrometr snímá záření v celém rozsahu vlnových délek, a to od 0 

po nekonečno. Určité omezení vlnových délek u úhrnných pyrometrů dochází vlivem 

optiky, přičemž se projeví reflexivita zrcadla a absorpce citlivé vrstvy senzoru. Kalibrace 

pyrometrů probíhá pomocí reálného černého tělesa, které má emisivitu 0,99 < ε < 1. 

Odchylka skutečné teploty od naměřené je závislá na nastavené emisivitě podle vzorce  

[2, 10, 11]: 

Č
LL =⋅ 0ε  ,          (28) 

 

takže naměřená hodnota bude vždy nižší než skutečná: 

44

0

4

0

111

ε
σ

π
σ

π
ε

ČSSČSS TTTLTL =⇒
Ω

=
Ω

= ,     (29) 

 

jestliže není prostředí zcela transparentní, pak platí: 
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4
1
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ČS TT

ετ
= .         (30) 

 

 

Obrázek 7: Zářivý tok, který dopadá na senzor z černého nebo reálného zářiče [10]. 

 

Monochromatické pyrometry 

 Monochromatický pyrometr v ideálním případě udává konkrétní vlnovou délku, ale 

v reálné situaci měří v určitém intervalu vlnových délek, které se blíží ke konkrétní vlnové 

délce a rozdíl ∆λ se blíží k nule, ∆λ→0. Na základě toho lze definovat vztah pro zář 

objektu [2, 10, 11]: 

∫
∆+

⋅=
λλ

λ

λλ λλε d),( 0LTL .        (31) 

 

Níže uvedený vzorec vychází z rovnosti záře mezi černým tělesem a měřeným objektem: 

ST

c

PT

c

ecec λλλλ λ
π

τε
λ

π

2

0

2

5
1

0

5
1

0

1 −−

Ω
=

Ω
.       (32) 

 

Z tohoto se vyjádří vztah pro skutečnou hodnotu teploty sledovaného tělesa: 
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λελTc
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⋅
= .         (33) 

 

Pásmové pyrometry 

 Pásmové pyrometry měří povrchovou teplotu v určitém stanoveném vlnovém 

rozsahu. Tento rozsah může být od 10 nm po mikrometry. Pásmo vlnových délek je závislé 

jako u monochromatického na spektrální propustnosti optiky, prostředí a interferenčních 

filtrech. Při stanovení záře se vychází ze záře monochromatických pyrometrů  

[2, 10, 11, 15]: 

∫
∞

=
0

021 d),,( λψελλ λλλ LTL ,        (34) 

 

kde ελ je spektrální emisivita, 

 ψλ je přístrojová funkce vyjadřující relativní spektrální citlivost senzoru a všech 

     spektrálních prostupností. 

 

 Pro stanovení skutečné teploty se analogicky využije rovnice jako 

u monochromatických pyrometrů, kdy výsledná rovnice je [2, 15]: 

)ln(02

20

P
S Tc

cT
T

λλτελ+

⋅
= .        (35) 

 

Poměrové pyrometry 

  U poměrových pyrometrů se vychází z poměru dvou zářivých toků o dvou 

vlnových délkách. Tento poměr září je specifický pro každou teplotu. Poměrové pyrometry 

jsou kalibrovány podle teploty černého tělesa, při němž je poměr dvou zářivých toků 

při různých vlnových délkách stejný jako u měřeného objektu. Zanedbáme-li vliv prostředí 

šíření, může poměr vyjádřit jako: 
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Z výše uvedené rovnice lze vyjádřit: 

2

1ln
111

21

21

2 λ

λ

ε

ε

λλ

λλ

−
⋅−=

cTT PS

.       (37) 

 

Proto, aby nebylo měření ovlivněno emisivitou, musí být splněna podmínka ελ2 = ελ1  

[2, 10, 11, 15]. 

 

Termovizní systémy 

 Termovize slouží k měření teploty povrchu těles v infračerveném spektru záření. 

Dělí se na systémy s opticko-mechanickým rozkladem obrazu a maticovým detektorem. 

Skupina s opticko-mechanickým rozkladem je starší a skoro se nepoužívá. Měření obrazu 

probíhá postupným měřením jednotlivých bodů obrazu. Všechny body snímaného obrazu 

se postupně změří prostřednictvím opticko-mechanické části kamery [2, 10]. 

 Maticový systém využívá chlazených nebo nechlazených matic složených 

z mikrobolometrickmých nebo kvantových detektorů. Používají se dva typy chladiče, 

Stirlingova nebo Peltiérova termoelektrického článku. Snímaný obraz je složen z bodů, 

jejichž počet odpovídá počtu členů v matici. K vykreslení výsledného obrazu slouží 

softwarové vybavení obvykle dodávané ke kameře [2, 11, 15]. 
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4 Měření 

 Bezdotykové měření teploty je komplexní proces vedoucí k stanovení povrchové 

teploty měřeného tělesa. Na toto měření má vliv mnoho faktorů, které mohou způsobit 

netolerovatelnou míru chyby a znehodnotit výsledek měření.  

 Detekované záření je složené ze tří složek, které musí být vzaty v úvahu. Mezi tyto 

části patří [4, 14, 17]: 

a) emise objektu: 

SS ετφφ =′ ,          (38) 

 

kde  ε je emisivita objektu 

 τ je propustnost, 

 

b) odražené záření okolních zdrojů:  které lze vyjádřit vztahem 

( ) reflrefl τφεφ −=′ 1          (39) 

 

kde (1-ε) je odrazivost. 

 

U této složky záření je předpokládáno, že objekty, které svým vyzařování zasahují 

do odraženého záření, jsou shodné teploty Trefl - efektivní teploty [4]. 

 

c) emise z atmosféry: 

( ) atmatm φτφ −=′ 1          (40) 

 

kde (1-τ) je emisivita atmosféry [4]. 
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Z uvedených částí záření lze vyjádřit souhrnnou energii přijatého záření [4]: 

( ) ( ) atmreflobjarmreflobjtot φττφεετφφφφφ −+−+=′+′+′= 11  ,    (41) 

 

rovnice je upravena tak, aby jednotlivé zářivé toky vyjadřovaly výstupní signál 

U prostřednictvím vztahu, kdy výkon W vyjadřuje změnu zářivého toku v čase: 

φCtUCWU =⇒= ,         (42) 

 

kde C je konstanta, 

 W je výkon. 

 

Po úpravě: 

( ) ( ) atmreflobjtot UUUU ττεετ −+−+= 11 ,      (43) 

 

ze které bude vyjádřen výstupní signál sledovaného tělesa Uobj: 

atmrefltotobj UUUU
ετ

τ

ε

ε

ετ

−
−

−
−=

111
,      (44) 

 

kde jednotlivé části výstupního signálu vyjadřují: 

Uobj - výstupní signál kamery pro teplotu Tobj absolutně černého tělesa. 

Utot - výstupní signál pro skutečný případ. 

Urefl - teoretický výstupní signál dle kalibrace pro teplotu Trefl černého tělesa. 

Uatm - teoretický výstupní signál dle kalibrace pro teplotu Tatm černého tělesa [4]. 
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 Na základě výše uvedených vztahů je potřeba znát parametry, které mají vliv 

na konečnou naměřenou hodnotu, aby nedošlo k jejímu zkreslení. Mezi tyto parametry 

patří: 

- emisivita objektu ε, 

- relativní vlhkost prostředí, 

- teplota atmosféry Tatm, 

- vzdálenost kamery od měřeného objektu, 

- efektivní teplota okolí či odražená okolní teplota Trefl, 

- úhel snímání, 

- rozlišení termovize, 

- teplota měřeného objektu. 

Dále budou podrobněji rozepsány pouze ty nejdůležitější parametry [2, 4, 17]. 

 

Emisivita 

  Jak je výše uvedeno, emisivita představuje schopnost emitovat tepelné záření. 

U reálných těles je závislá na vlnové délce, povrchové úpravě, teplotě. Zde se jedná o plyn, 

nebo tuhé těleso, jestliže se jedná o tuhé těleso, funkce emisivity má spojitý charakter, 

u plynného tělesa má diskrétní charakter [2, 4]. 

 Správné stanovení emisivity má velký vliv na odchylku skutečné hodnoty teploty. 

Správnou hodnotu lze stanovit: 

- na základě tabulkových hodnot, 

- změřit měřený objekt dotykovým teploměrem, a následně nastavit emisivitu 

na  pyrometru tak, aby odpovídala změřené hodnotě, 

- použít začernění části objektu nebo lak, jehož emisivita je známá, 

- vytvoření dutiny v objektu, která bude mít vlastnosti černého tělesa, 

- emisivita vzorku je zjištěna spektrometrem [2, 4, 14]. 
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Úhel snímání 

 Jak bylo uvedeno u Lambertova zákona, černé těleso ve všech směrech vyzařuje 

stejně. Tento zákon však nelze uplatnit u šedých těles, u nichž emisivita je závislá na úhlu. 

Emisivitu objektu lze do 60° od kolmice považovat za konstantní [2, 17].   

 

Vzdálenost od měřeného objektu 

 Pro řádnou činnost termovize je výrobcem stanovena minimální velikost plochy 

na měřeném objektu, ze které je měřena teplota. Tato plocha se udává vzdálenostním 

poměrem [2, 17]: 

LDDS := ,          (45) 

 

kde D je průměr kružnice, 

 L je vzdálenost měřeného objektu od objektivu pyrometru. 

 

 

Obrázek 8: Minimální velikost měřené kruhové plochy na objektu [2]. 

 

Vliv zářivého toku okolního prostředí a prostupnosti atmosféry 

 Při měření je nutno zahrnout i nepříznivé vlivy pocházející z okolního prostředí 

jako je zářivý tok nepocházející z měřeného objektu a propustnost atmosféry. Zhoršení 
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propustnosti atmosféry způsobují obsažené plyny a prachy. Na obrázku 9 je znázorněna 

atmosférická propustnost [2, 4, 17]. 

 Zářivý tok okolního prostředí může mít vysoký vliv na odchylku od skutečné 

teploty, jestliže není potlačen nebo numericky kompenzován. Zářivý tok okolního prostředí 

může působit buď přímo, kdy kamera snímá kromě měřeného předmětu i jiné, nebo 

nepřímo, kdy je zářivý tok okolního prostředí odrážen od měřeného objektu – tento případ 

je zahrnut v rovnici 41. Potlačení přímého působení musí být minimalizováno změnou 

metodiky měření, nebo přijmutí opatření k jeho potlačení [4, 17]. 

 

 

Obrázek 9: Atmosférická propustnost a její ovlivnění CO2 a parami HO2 [10]. 

 

Zanedbání vzájemného zářivého toku 

 Měřený zářivý tok dopadající na citlivou část se pohltí a část se odrazí zpět 

k měřenému předmětu, kde se tento proces opakuje. Tímto způsobem mezi měřeným 

objektem a čidlem dochází k výměně zářivého toku, což vede k odchylce od skutečné 

teploty [4, 17]. 
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Rozlišení termovize 

 V komerční sféře se v současné době využívají termovize s maticovou aktivní částí. 

Počet sloupců a řádků matice udává rozlišení termovize. Odchylka od skutečné teploty, 

která může způsobit výraznou chybu v měření, nastane, jestliže je měřený objekt příliš 

vzdálen. Hodnota jednoho prvku matice je dána průměrem toku záření ze snímané plochy o 

obsahu, který se rovná podílu velikosti celkové snímané plochy, a počtem rozlišovacích 

bodů [2, 17]. 

 

Teplota měřeného objektu 

 Termovize zobrazuje pouze povrchovou teplotu měřeného objektu a nezobrazuje 

rozložení a průběh teploty uvnitř objektu [2, 17]. 
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5 Detekce febrilních osob termovizním systémem 

 Využití termovizních systémů se bude týkat převážně dvou oblastí – detekce 

febrilních cestujících při letištní kontrole a detekce živočichů v zavazadlech při snaze 

o jejich neoprávněnou přepravu. Tato část diplomové práce se zaměří pouze na první oblast 

(o druhé pojednává následující kapitola). Uplatnění termovize v první oblasti nemá 

permanentní charakter a jedná se buď o opatření na základě Pandemického plánu ČR, nebo 

o zvláštní bezpečnostní opatření na základě podnětu Ministerstva dopravy za účelem 

detekce febrilních osob, jež mohou přenášet nemoci s potencionálem způsobit pandemii. 

 

5.1 Pandemie 

 Globalizace spolu s otevřením hranic a vznikem interkontinentální dopravní sítě 

zprostředkovává rozsáhlý transport lidí, zboží a materiálu, ale přináší i četná rizika. 

S ohledem na rychlost transportu a pokrytí dopravní sítě hraje významnou roli letecké 

přeprava, jejímž prostřednictvím lze docílit rychlého přesunu i přes moře a oceány. Tato 

situace vytváří vhodné prostředí pro šíření různých nemocí do rozmanitých částí světa, což 

může vyústit v celosvětovou pandemii. 

 Pandemický plán České republiky definuje pandemii jako: Pandemie je epidemie 

velkého rozsahu zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou 

incidencí na velkém území (kontinent) za určité časové období1. Světová zdravotnická 

organizace charakterizuje pandemii jako: šíření viru pandemie v komunitách nejméně dvou 

zemí jednoho regionu WHO a nejméně jedné země jiného regionu WHO [13]. 

 Hlavním cílem Pandemického plánu České republiky je zmírnění zdravotních, 

sociálních a ekonomických následků při propuknutí pandemie, čehož se dosahuje 

                                                 
1 Pandemický plán České republiky. [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, 2011. [cit 2014-01-08]. 6. s. 
    Dostupné z: < 

http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=14546&typ=application/pdf&nazev=Pandemick%C3%B
D%20pl%C3%A1n%20%C4%8CR.pdf>.   
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naplněním jednotlivých složek hlavního cíle. Tato práce se bude týkat pouze minimalizace 

rozšíření viru a předejití vzniku pandemie [13]. 

 V únoru 2006 bylo vydáno doporučení, aby členské státy Světové zdravotnické 

organizace (WHO) přizpůsobily pandemické plány globálnímu pandemickému plánu 

WHO, pro efektivní spolupráci a předávání objektivních informací mezi jednotlivými státy, 

vnějšími i vnitřními orgány a institucemi. Popis pandemických fází dle WHO je uveden 

v tabulce 1, kdy jednotlivé fáze vyhlašuje sama WHO. Na základě vyhlášené fáze se 

přistupuje k jednotlivým opatřením, která jsou obecně rozdělena do 6 oblastí, jež 

korespondují, nebo překrývají pandemické fáze [13]: 

1. plánování a koordinace 

2. sledování situace a hodnocení 

3. omezení šíření nemoci 

4. zajištění kontinuity zdravotnického systému 

5. komunikace 

6. intersektoriální spolupráce.  

 

Tabulka 1: Popis pandemických fází dle WHO [13] 
 

Fáze Popis 

1 Žádný zvířecí chřipkový virus nezpůsobil humánní infekci. 

2 
Zvířecí chřipkový virus cirkulující u domácích či divoce žijících zvířat způsobil 
izolovanou humánní infekci a je tudíž považován za potenciální pandemickou 
hrozbu. 

3 
Chřipkový virus (zvířecí nebo reasortanta lidského a zvířecího viru) způsobil 
sporadické případy nebo malé epidemie onemocnění u lidí, ale nevyústil 
v mezilidský přenos dostatečný pro zapříčinění epidemií na úrovni komunit. 

4 
Mezilidský přenos chřipkového viru (zvířecího nebo reasortanty lidského 
a zvířecího viru) schopného způsobit epidemie na úrovni komunit. 

5 
Virus způsobil epidemie na úrovni komunit ve dvou nebo více zemích jednoho 
WHO regionu 

6 
Virus způsobil epidemie na úrovni komunit ve dvou nebo více zemích jednoho 
WHO regionu a navíc v alespoň jedné zemi jiného WHO regionu. 

Post-peak 
fáze 

Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí s adekvátní surveillance dostal 

Možná nová 
vlna 

Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí s adekvátní surveillance dostal 

Post-
pandemická 
fáze 

Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí s adekvátní surveillance vrátil 
na úroveň výskytu sezónní chřipky. 
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 Při nutnosti uplatňování 3. oblasti opatření je již střední až vysoká 

pravděpodobnost, že dojde k vypuknutí pandemie. Dochází k mezilidskému přenosu 

chřipkového viru, objevují se malá ohniska s limitovaným přenosem nákazy mezi lidmi, ale 

virus je zatím vysoce lokalizován. Hlavním úkolem je udržet nákazu v omezených 

ohniscích, nebo zpozdit rozšíření. Šíření pandemického viru je charakterizováno: 

- rychlým postupem infekce, což umožňuje jen málo příležitostí k přijmutí opatření 

ad hoc, 

- zahlcením a přetížením zdravotnického systému – jak z pohledu materiálu, tak 

personálu, 

- opožděním a omezením dostupnosti příslušné vakcíny,  

- potenciálně závažným nedostatkem statků a personálu kvůli přerušení klíčové 

infrastruktury a služeb, a dále kontinuity obchodních i státních sektorů, 

- narušením sociálně ekonomických aktivit společnosti, které mohou dlouhodobě 

přetrvávat i po ukončení období pandemie, 

- globálním rozšířením limitujícím možnost mezinárodní pomoci [13]. 

 

 Chřipka je vysoce nakažlivá nemoc, která se přenáší především vzduchem ve formě 

drobných kapének, popřípadě nepřímou cestou pomocí rukou, nebo přenosem 

kontaminovanými předměty, kdy napadá horní cesty dýchací. První příznaky se projevují 

po inkubační době 18-48 hodin, proto nakažená osoba přenáší chřipku dříve, než se projeví 

první příznaky, což umožňuje rychlé (a v brzké fázi těžce pozorovatelné) šíření nemoci. 

Za příznaky chřipky lze považovat rychlé navýšení teploty, kterou často doprovází 

zimnice, bolest hlavy (zvláště za očima), svalů, kloubů a krku, dále pocení, nechutenství 

a dráždivý, suchý, bolestivý kašel postihující průdušky. Horečka je obvykle vyšší u dětí 

a mladistvých než u dospělých [13]. 

 Rody chřipkového viru jsou zastoupeny rodem A, B a C, kdy zvláštním typem 

virového onemocnění je chřipka, která je charakteristická evolucí jejího původce. 

Nejvýznamnějším chřipkovým virem s potencionálem zapříčinění pandemie je vir rodu A, 

který jako jediný může přijmout zvířecí segmenty RNA. Tento typ chřipkového viru je 

velmi geneticky nestabilní a proměnlivý, protože je schopen přejímat další subtypy 

z živočišného rezervoáru, a to především z důvodu migrace vodního ptactva. Zejména 

chřipkový virus typu A je schopen infikovat jiné živočišné druhy. První pandemie nového 
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století způsobil virus H1N1 nesoucí také označení prasečí nebo ptačí vir, který proběhl 

v roce 2009. Pandemický virus může vzniknout dvěma způsoby: 

- výměnou některých segmentů RNA lidského kmene za zvířecí (asijská chřipka 

a Pandemic (H1N1) 2009 

- procesem adaptivní mutace, při kterém se původem zvířecí (obvykle ptačí) virus 

humanizuje a postupně je schopen masivního šíření a infikování člověka (s velkou 

pravděpodobností se jedná o španělskou chřipku) [13]. 

 

  

5.2 Návrh aplikace termovizního systému detekce febrilních cestujících 

 V rámci naplnění cíle této práce je návrh minimalizace rozšíření viru a předejití 

vzniku pandemie aplikací automatické detekce febrilních cestujících při bezpečnostní 

kontrole na letišti. Jak bylo na začátku kapitoly uvedeno, představuje letecká doprava svou 

rychlostí, pokrytím a objemem cestujících významný prvek v globální dopravě.  

 Sledovaným parametrem při detekci cestujících je vysoká teplota lidského těla, 

která je významným symptomem chřipkového onemocnění. Tento parametr bude snímán 

prostřednictvím termovize z oblasti hlavy cestujícího, a to konkrétně z vnitřního koutku 

oka a prostřednictvím zvukovodu. Technické parametry snímání jsou závislé na prostředí 

a typu použitého systému a v rámci měření budou později specifikovány. Jednou 

z možných komplikací při uplatnění detekčního systému na principu snímání zvýšené 

tělesné teploty termovizí je inkubační doba chřipky, ta se pohybuje v rozmezí 18 až 48 

hodin, kdy se začínají objevovat první příznaky.   

 Stanovení teploty lidského těla prostřednictvím termovizního systému je 

bezdotykové a rychlé. Potíže při těchto měřeních, nebo při stanovení teploty, mohou být 

způsobeny mnoha faktory, které mají původ v prostředí, chybě obsluhy nebo nevhodném 

způsobu měření. 

 Je mnoho studií, jež se zabývají zmíněnou problematikou, a to z pohledu funkčnosti 

systému v reálném provozu letiště – jako například studie Fever screening during the 

influenza pandemic at Narita International Airport, Japan. Měření údajů pro zmíněnou 

studii proběhlo na mezinárodním letišti Narita. Výchozí text shrnuje využití termovizního 
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systému při detekci horečky jako parametru při detekci chřipky H1N1-2009. Následně tato 

studie statisticky analyzuje uplatnění termovizního systému při detekci. Z pohledu 

automatické detekce měřené oblasti a stanovení maximální teploty, kdy algoritmy detekce 

měřené oblasti jsou uvedeny např. v článcích Automatic method for detection 

of characteristic areas in thermal face images a Face and eyes localization algorithm 

in thermal images for temperature measurement of the inner canthus of the eyes. K výše 

zmíněným a dalším studiím nebo článkům bude zpětně odkazováno v rámci návrhu 

systému detekce febrilních cestujících prostřednictvím termovizního systému na letišti 

Leoše Janáčka v Mošnově.  

 Řešený návrh aplikace termovizního systémů při detekci febrilních cestujících bude 

složen ze dvou částí. První částí je prostorové uspořádání prostředků detekce 

při bezpečnostní kontrole, jež v sobě zahrnuje termovizní systém a prostorové uspořádání 

při jeho aplikaci a vhodné okolní prostředí. Druhou částí návrhu aplikace je proces měření 

objektu, jeho vyhodnocení, a následný postup podle dosaženého výsledku. Navrhované 

oblasti se týkají samotného měření a možných faktorů způsobujících vysokou nejistotu 

měření. V rámci této práce byla použita termovizní kamera Fluke Ti27 – viz obrázek 10., 

jejíž technické parametry jsou uvedeny v příloze 1.   

 

 

 

 

Obrázek 10: Termokamera Fluke Ti27 [8]. 
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 U prostorového uspořádání prostředků při bezpečnostní kontrole je nutno vzít 

v úvahu úhel snímání a vzdálenost měřeného objektu od objektivu termokamery. 

Prostorové uspořádání v prostoru bezpečnostní kontroly je zobrazeno na obrázku 11. 

Rozlišení termovize a vzdálenost ovlivňuje tepelné zobrazení měřeného objektu, kdy 

jednotlivé tepelné body zobrazení jsou dány průměrnou hodnotou snímané plochy 

představující jeden bod v obraze. Z těchto dvou parametrů je vhodnější a snazší měnit 

vzdálenost než rozlišení kamery. Vzdálenost lze měnit spojitě, rychle a bez vynaložení 

nákladů. 

 

 
Obrázek 11: Prostorové uspořádání prostředků termovize při bezpečnostní kontrole 

 

 Vzdálenost d2 pro měření teploty prostřednictvím zvukovodu je navržena 

na hodnotu blížící se 0,5 m. Vzdálenost d1 pro měření teploty prostřednictvím vnitřního 

koutku oka je navržena na hodnotu blížící se 1 m. Vzdálenost d2 a d1 byla zvolena 
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na základě rozlišení. Na obrázku 12 jsou znázorněny pozice měřeného objektu a stanoviště 

termovize. 

 Pro účel automatické detekce bude vzdálenost d1 optimalizována tak, aby byl 

při měření oblasti vnitřního koutku oka zobrazen obličej s minimálním podílem pozadí.  Na 

obrázku 13 jsou ukázány možné chyby znemožňující automatickou detekci vnitřního 

koutku oka, nebo znehodnocující získané výsledky. V tabulce 2 je uvedeno srovnání dat 

jednotlivých oblastí měření získaných algoritmem vůči referenční axilární teplotě. 

Při detekci ucha byla zobrazená inkriminovaná oblast zvukovodu s minimálním podílem 

pozadí [7]. 

 

 

 

 

Obrázek 12: Vytyčení pozic měření a stanoviště termovize. 

 

 Vnitřní koutek oka byl vybrán na základě nejmenšího rozdílu vůči referenční 

axilární teplotě a nejmenší závislosti na věku cestujícího. Maximální teplota naměřená 

v obličeji, nebo na čele, je závislá na věku člověka – se zvyšujícím se věkem roste rozdíl 

naměřené teploty od teploty těla, což má za následek nespolehlivost detekčního systému. 
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Při porovnání hodnot v jednotlivých sloupcích průměrné teploty vůči referenční teplotě lze 

vidět, že největší odchylku poskytuje oblast čela, a to především u starších jedinců.  

 Podle Lambertova zákona nezáleží na úhlu snímání u černého tělesa, ale lze ho 

uplatnit pro reálné těleso do 60° od kolmice povrchu snímaného objektu, při splnění této 

podmínky lze vzniklou nejistotu zanedbat. Úhel 60° sice poskytuje dostatečnou toleranci 

při měření, avšak i menší odchylka, a to především u měření oblasti ucha, může výrazně 

ovlivnit naměřený výsledek. U měření ucha při špatném úhlu může být měřen vnější okraj 

zvukovodu, který je obvykle chladnější.  

 

Tabulka 2: Průměrná teplota lokalizovaných oblastí algoritmu (axilární teplota 36,7°C) [5] 

 

Oblast 
Průměrná 

teplota [°C] 

Obličej 35,2 

Levé oko 36,1 

Pravé oko 36 

Vnitřní koutek levého oka 36,5 

Vnitřní koutek pravého oka 36,6 

 

 V pozadí měřeného objektu se nesmí vyskytovat žádné výrazné zdroje záření 

(žárovky, zářivky nebo slunce), nebo plochy odrážející záření (např. zrcadla). Nevhodné 

pozadí  může měření zcela znehodnotit, nebo zapříčinit nesprávnou detekci febrilních osob 

– a tedy snížit specificitu. Vhodným pozadím je povrch o nízké reflektanci, nulové 

propustnosti, vysoké tepelné vodivosti a o nízké tepelné kapacitě. Tyto vlastnosti povrchu 

zaručí minimální ovlivnění měření. 
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Obrázek 13: Příklady běžných problémů: a) moc blízko, b) moc daleko, c) zkreslení způsobené 

pleťovým krémem, d) brýle zamezující detekci měřené oblasti [5]. 

 

 Při měření je nezbytné postupovat korektně, aby nedocházelo k nesprávným 

výsledkům, které by mohly vést ke vzniku bezpečnostního rizika. Rychlost při měření je 

rovněž nezbytná, aby nedocházelo ke kumulaci osob při odbavování a ke snížení 

průchodnosti osob při odbavení zavazadel. Kumulace osob zvyšuje riziko přenosu viru 

a snižuje komfort cestujících. Udržení komfortu cestujících za zachování spolehlivosti 

detekce vede k navýšení počtu personálu, což se odrazí na navýšení nákladů. 

 Schopnost rychlé detekce horečky závisí na formě a přesnosti instruktáže měřené 

osoby letištním personálem. Jestliže cestující bude instruován přesně a srozumitelně, může 

detekce proběhnout během odbavení zavazadel a nemusí dojít téměř k žádnému zdržení. 

Jestliže však dojde k pozitivní detekci musí cestující podstoupit rychlý diagnostický test. 

Personál by měl při procesu měření cestujících postupovat v následujících krocích: 

1. umístit cestujícího na pozici v optimální vzdálenosti, 

2. nasměrovat měřenou oblast vůči objektivu, aby s ním svírala kolmici, 

3. popřípadě požádat osobu o sundání brýlí, nebo předmětů znehodnocující měření, 

4. upozornit osobu, že musí zůstat v klidu, 

5. dohled nad automatickou detekcí nebo ruční detekcí, 
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6. v případě pozitivní detekce nechat verifikovat výsledek odborným personálem 

na místě k tomu určeném, 

7. po verifikované pozitivní detekci instruovat osobu o dalším postupu, který má 

vyloučit, nebo potvrdit výskyt nemoci s potenciálem způsobit pandemii. 

 

 Vyhodnocení termogramu závisí na možnostech softwaru automatické detekce 

a na obsluze u ruční detekce. Velkou nevýhodou při detekci febrilních cestujících je neostrá 

prahová úroveň, při které se osoba považuje za febrilní. Obecně lze říci, že teplota vyšší 

než 37,3°C se již považuje za horečku. Pro další práci a stanovení prahové hodnoty bude 

využita studie provedená na mezinárodním letišti Narita v Japonsku, kde bylo 

při vypuknutí pandemie v roce 2009 využito k detekci febrilních cestujících termovize. 

Není možné provést vhodná měření v takovém rozsahu a při reálném provozu, proto je 

využito této studie, a to z důvodu jejího rozsahu v reálných podmínkách. V prvním souboru 

bylo prověřeno kolem 440 tisíc a v druhém přes 9 milionů cestujících. 

 Při detekci cestujících z prvního souboru byly prověřeny statisíce lidí. Jestliže 

některý z cestujících splňoval kritérium, byl podroben rychlému diagnostickému testu  

RT-PCR, zda se u něho vyskytuje chřipka H1N1. Za splněné kritérium se považovala 

teplota vyšší 38°C (snímána buď axilárně, nebo bubínkově), nebo pokud se cestující 

vyznačoval dvěma a více symptomy (např. kašel nebo dušnost). V konečném důsledku 

podstoupilo testy RT-PCR 805 cestujících mezi nimiž bylo 15 potvrzených případů. Mimo 

těchto 15 případů byli dále zkoumáni ti, kteří měli sice negativní výsledek tesu, ale byli 

silně v podezření (blízký kontakt s potvrzeným případem), celkem 18. Z těchto případů 

bylo 10 z H1N1, 7 s jiným typem chřipky typu A a poslední měl typ chřipky B. Jeden 

cestující z 10 s H1N1 se nakazil až po příjezdu při kontaktu s jinou nakaženou osobou [12].   

 Výsledky analýzy výše zmíněného souboru dat jsou následující: rozsah axilární 

teploty cestujících s H1N1 se pohyboval v rozsahu 36,6 - 38,5°C, kdy průměr (směrodatná 

odchylka) je 37,2°C (0,7°C) a u jiných druhů chřipky je rozsah teploty 35,0-39,6°C 

s průměrnou hodnotou 37,3°C (1,5°C) [12].  

 

 Z pohledu detekce chřipky prostřednictvím termovizního systému bylo detekováno 

930 osob, což je 88,7% ze všech 1049 cestujících s axilární teplotou, kdy průměrná teplota 
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detekovaná termovizním systémem je 36,3 °C (0,9°C). Zbytek cestujících byl označen jako 

febrilní na základě informací poskytnutých samotnými cestujícími. V tabulce 3 a 4 jsou 

uvedeny odhadované diagnostické výkony termokamer v predikci horečky měřené 

axilárním teploměrem pro všechny detekované cestující a pro ty, co o sobě podali 

informace vedoucí k jejich detekci [12]. 

 

Tabulka 3: Diagnostické výkony pro všechny detekované cestující [12] 

 

Diagnostické výkony [%] Prahová 

úroveň 

[°C] 

Pozitivní 

zjištění 
Citlivost Specificita PV+ PV- 

37,5 51,9 58,3 70,5 68 61,1 

38 37 50,8 81,7 61,9 73,9 

38,5 23,5 70,4 63,6 37,3 87,5 

 

 

Tabulka 4: Diagnostické výkony pro cestující detekované na základě o sobě podaných informací [12] 

 

Diagnostické výkony [%] Prahová 

úroveň 

[°C] 

Pozitivní 

zjištění 
Citlivost Specificita PV+ PV- 

37,5 46,3 75,8 71,9 69,9 77,5 

38 46,3 81,1 65,3 66,8 80 

38,5 21,4 73,8 78,1 47,9 91,6 

 

 Aplikací metody váženého součtu - WSA bude stanovena prahová hodnota 

pozitivní detekce z tabulky 3, která je založena na principu maximalizace užitku. Kritéria 

budou reflektovat sloupce tabulky a hodnoty kritérií budou shodné s hodnotami v téže 

tabulce. 

K1 - pozitivní zjištění: axilární teplota detekované osoby byla nad prahovou úrovní, 
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K2 - citlivost: poměr pravdivě detekovaných osob, které jsou nositelem sledovaného znaku 

(vyšší hodnota než prahová úroveň) vůči všem detekovaným osobám  

hnegativnícfalešněpocethpozitivnícpravdivěpocet

hpozitivnícpravdivěpocet

+
=β ,   (46) 

 

K3 - specificita: poměr pravdivě nedetekovaných osob, které nejsou nositelem sledovaného 

znaku vůči všem nedetekovaným 

hpozitivnícfalešněpocethnegativnícpravdivěpocet

hnegativnícpravdivěpocet

+
=α ,   (47) 

 

K4 - prediktivní hodnota pozitivního testu (PV+): pravděpodobnost, že osoba je skutečně 

nositelem znaku, když je test pozitivní 

hpozitivnícfalešněpocethpozitivnícpravdivěpocet

hpozitivnícpravdivěpocet
PV

+
=+ ,   (48) 

 

K5 - prediktivní hodnota negativního testu (PV-): pravděpodobnost, že osoba není 

nositelem znaku, když je test negativní. 

hnegativnícfalešněpocethnegativnícpravdivěpocet

hnegativnícpravdivěpocet
PV

+
=− .   (49) 

 

 

 Kompletní provedení této multikriteriální analýzy je uvedeno v příloze 2. 

Na základě této analýzy byla stanovena prahová úroveň termovizního systému na 37,5°C, 

přičemž kritéria jsou: pozitivní zjištění 51,9 %, citlivost 58,3 %, specificita 70,5 %, PV+ 68 

% a PV- 61,1%. Tato hodnota není dogmatická ani univerzální a je možno s ní pracovat 

podle potřeb vyplívajících z aktuální situace a podle průběhu horečky u detekované 

nemoci. 

 Navrhovaná aplikace systému detekce febrilních osob je znázorněna na obrázku 14 

ve formě vývojového diagramu, který popisuje obecný postup při měření cestujícího 
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detekčním systémem. Přesnější a podrobnější postup při měření poté závisí na aktuální 

bezpečnostní situaci na letišti, detekované nemoci a počtu cestujících. 

 

 
Obrázek 14: Vývojový diagram obecného postupu při detekci. 

 

 Prvotní interakcí cestujícího s obsluhou detekčního systému je úvodní předání 

instrukcí – jak má cestující postupovat, aby kontrola proběhla co nejefektivněji a s co 

největším komfortem pro cestujícího. Instrukce by měly být předávány následně 

po pokynech, které se týkají bezpečnostní a detekční kontroly při odbavování. Cestujícímu 

je sděleno, kam se má postavit a jakým směrem se dívat, v případě, že má brýle, požádat 

o jejich dočasné odložení. 

  

 Na obrázku 15 je zobrazen vliv brýlí při snímání obličeje termovizí. Zářivý tok brýlí 

je součtem odraženého zářivého toku a zářivého toku povrchu obličeje, který skla brýlí 

propouštějí. Teplota brýlí je podle termogramů o 4°C nižší, navíc brýle zakrývají 

sledovanou oblast. 
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Obrázek 15: Vliv brýlí při měření termovizí. 

 

 Kontrolu podmínek provádí vizuálně obsluha termovizního systému, ta kontroluje, 

zda měřený cestující stojí na správném místě, tedy v akceptovatelné vzdálenosti s vhodným 

pozadím, a zda se dívá do objektivu termokamery pod úhlem umožňující měření 

a automatickou detekci zájmové oblasti.  Jestliže cestující neprojde vizuální kontrolou, 

upřesní obsluha termovizního systému pokyny a navede cestujícího do požadované pozice 

měření. 

 Z termogramu se následně extrahuje inkriminovaná oblast prostřednictvím 

automatické detekce. Automatická detekce vyhledá ve snímku oblast oka, a následně 

vnitřní koutek oka. Po této detekci dochází ke stanovení maximální teploty, která bude 

použita při srovnání s prahovou hodnotou 37,5°C. Nedojde-li ke správnému průběhu 

měření nebo extrahování, provádí se druhé měření, při němž se znova instruuje cestující 

a sejme se nový snímek. Pokud opětovně neproběhne korektně měření, přechází se 

k měření ručnímu v oblasti ucha. 

 Při ručním měření se provádí měření v oblasti ucha - tedy bubínku skrz zvukovod. 

Měření teploty bubínku ucha má tu výhodu, že zde nedochází k žádným světelným 

odrazům a vzduch ve zvukovodu má stálou teplotu blížící se povrchové. Obsluha 

stanoviště vyzve cestujícího, aby se postavil na druhou pozici a natočil tělo a hlavu tak, aby 

bok hlavy byl kolmý vůči objektivu termokamery. Při splnění této podmínky dochází 

k pořízení termogramu, a obsluhou bude v příslušné oblasti vyhledána nejvyšší teplota.  

Jestliže se nepodaří zachytit měřenou oblast tak, aby bylo možno stanovit nejvyšší teplotu, 

provede se měření podruhé a podle potřeby se upraví podmínky měření. 
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 V rámci aplikování experimentální metody bylo provedeno ruční měření v oblasti 

ucha. Výsledný termogram je zobrazen vlevo na obrázku 16. Sice je maximální hodnota 

snímku 37,8°C, ale nejedná se o maximální hodnotu inkriminované oblasti. Hledaná 

hodnota se pohybuje kolem 36,7°C a referenční axilární teplota měřeného objektu je 

36,9°C. Analogické je to s pravým termogramem, u kterého je hledaná hodnota 35,8°C 

oproti axilární referenční hodnotě 35,9°C.   

 

 
Obrázek 16: Ruční měření v oblasti ucha. 

 

 Při nevydařeném 3. měření se přistupuje ke měření teploty bubínkovým 

teploměrem. Při kontaktním měření je důležité dodržet hygienické zásady, tedy 

dezinfikovat použitý teploměr. Měření kontaktním teploměrem je poslední možností, a to 

z důvodu nutného kontaktu s cestujícím, což je pro cestující nepříjemné a vyžaduje si to 

mnohem více času. 

 Při překročení prahové hodnoty teploty během jakéhokoli korektního měření 

dochází k selekci příslušného cestujícího a ten je podroben diagnostickému testu. Cestující 

s negativním diagnostickým testem bude moci poté pokračovat dále v přepravě. 

 

   

5.3 Chybná detekce při měření febrilních cestujících 

 Chyba při detekci může být dvojího druhu. Chyba prvního druhu nastává tehdy, 

když je nefebrilní osoba označená za febrilní. Chyba druhého druhu naopak nastává tehdy, 

když je febrilní osoba označená za nefebrilní. Míra tolerance pro jednotlivé druhy chyb 

závisí na úhlu pohledu. V rámci omezení šíření nemoci je pro nás důležitější minimalizovat 

chybu druhého typu, kdy cestující s horečkou projde kontrolou a je potencionálním 
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přenašečem nemoci. Z druhého pohledu vysoká míra chyb prvního druhu zvyšuje šance, že 

nedojde k tomu, aby prošla osoba s horečkou, ale dochází k nespokojenosti se systémem 

a k snížení důvěry k němu.  

 Bez ohledu na druh mohou být tyto chyby způsobeny buď při samotném měření, 

nebo u měřeného objektu, kdy teplota lidského těla neodpovídá předpokládané teplotě. 

V případě, že osoba má zvýšenou teplotu nad 37,3°C a zvýšení teploty není fyziologické 

povahy, ale poruchou termoregulace, jedná se o hypertermii. Příčiny hypertermie můžou 

být různé: 

- zvýšený pohyb v horkém prostředí (sport, práce ...), obvykle se objevuje u mladých 

lidí, 

- užívání látek zrychlujících metabolismus: kokain, metamfetaminy a amfetaminy, 

- a další. 

Tato situace způsobuje chybu prvního druhu a z bezpečnostního hlediska není významná, 

avšak kromě snížení komfortu cestujícího dochází k zbytečnému zatěžování personálu 

a čerpání prostředků.  

 

 V rámci měření byly provedeny dva experimenty na nepravdivou detekci, 

při prvním experimentu byla osoba vystavena slunečnímu záření. Na obrázku 17 je 

zobrazen termogram před a po vystavení slunci. Axilární referenční teplota objektu měření 

je 36,4°C, v levé polovině obrázku je termogram osoby před vystavením slunce, při kterém 

je maximální teplota 35,7°C v oblasti vnitřního koutku oka. Na druhém je osoba 

po vystavení slunci, teplota vnitřního koutku oka se zvýšila na 37,7°C. Při experimentu 

došlo k navýšení maximální teploty měřené osoby o 2°C. Toto navýšení je natolik vysoké, 

že dojde k překročení prahové úrovně 37,5°C, a osoba je tedy nesprávně vyhodnocena jako 

cestující s horečkou.  
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Obrázek 17: Nesprávná detekce cestujícího s horečkou. 

 

 Při dalším pokusu byla měřena osoba po fyzické námaze – viz obrázek vlevo. 

Maximální hodnota inkriminované oblasti je 35,6°C, což je nižší hodnota než axilární 

referenční 36,5°C. Rozdíl je pravděpodobně způsobený pobytem venku při fyzické 

námaze, což mohlo vyvolat krátkodobé ochlazení povrchu kůže. Při porovnání měřené 

osoby ve skupině lze vidět, že má nižší povrchovou teplotu obličeje (třetí zleva). 

  

 
Obrázek 18: Cestující po fyzické námaze. 

 

 

 Druhý případ chyby: nemocný cestující nemá horečku, což je z pohledu bezpečnosti 

vysokým rizikem. Tato situace může být způsobena několika faktory: 

- užívání léku jako například antipyretika, různé komerčně dostupné léky jako 

panadol, paralen nebo ibuprofen, 

- nemoc je teprve ve stádiu inkubace a zatím se neprojevují příznaky nemoci, 

- horečka již odezněla, ale cestující je stále nemocný, 

- nemoc probíhá afebrilně.  
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Navíc tyto faktory nelze v potřebném čase eliminovat. Detekování těchto pacientů 

prostřednictvím termovizního systému není možné, jelikož parametr, na jehož základě by 

měla být nemoc detekována, je nulový. To je důvod, aby systém detekce byl jedním 

stupněm v několika stupňovém detekčním systému a nebylo spoléháno pouze na něj.   

 Například: jestliže cestující použili léky (např. antibiotika), je citlivost snížena 

na 16,7% a bez léků 33,3%. Na obrázku 19 je grafické znázornění teploty potvrzených 

případů, kdy nevyplněné značky chřipky H1N1-2009 jsou zástupci potvrzených případů 

bez léků [12]. 

 

 

Obrázek 19: Rozložení axilární teploty potvrzených případů [12]. 

  

 Na navrhovaný systém detekce febrilních osob byly uplatněny analýzy identifikace 

a hodnocení vlivů. Účelem uplatnění analýz je nalezení nejvýznamnějších vlivů, které 

ovlivňují spolehlivost detekce febrilních osob. Pro identifikaci vlivů na detekci febrilních 

osob byl uplatněn Ishikawův diagram. K hodnocení identifikovaných vlivů byla využita 

modifikovaná metoda FMEA. Vlivy, na které budou přijaty opatření, byly vybrány 

na základě Paretova principu 70 ku 30 ze sestupně seřazených nevýznamnějších vlivů. 

Průběhy analýz jsou uvedeny v příloze 4. 

  Na základě provedených analýz vychází, že největší vliv na selhání detekce 

febrilních cestujících jsou chyby I. a II. druhu, které přímo ovlivňují měřený parametr 
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a nelze je úpravou systému detekce potlačit. Pro jejich zachycení je nutno tedy přijmout 

opatření mimo tento systém detekce. V případě nejkritičtějších vlivů vedoucí k selhání 

detekce febrilních osob je nutné spolupracovat s cestujícím. Možným způsobem spolupráce 

je vyplnění formuláře, jehož účelem je zjistit, jestli cestující nepožil antipyretické léky 

nebo se u něj nevyskytují symptomy detekované nemoci.   

 Druhá skupiny vlivů vedoucí k selhání detekce, jsou vlivy skupiny nepravdivě 

detekovaní. Výhodou této skupiny je, že nepředstavují bezpečnostní riziko, ale snižují 

pouze komfort cestujících. Potlačení těchto vlivů je možno provést druhým měřením 

po uplynutí nějaké doby, ale z důvodu špatné odhalitelnosti je vhodnější nechat je prověřit 

v případě, že jsou cestující detekováni.  

 Selhání extrahování měřené části může mít různé příčiny, a podle příčiny je potřeba 

postupovat. Jestliže je příčinou sejmutý nekvalitní termogram, je potřeba nové měření. 

Příčinu týkající se selhání softwaru musí již řešit servisní technik a obsluha přechází 

na ruční měření. Výrazný světelný zdroj v pozadí obvykle lze jednoduše odhalit a potlačit, 

a to buď změnou směru měření, odstíněním zdroje nebo jeho odstraněním.   
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6 Detekce zvířat termovizním systémem 

 Odpovědnost za odhalování neoprávněně přepravovaných zvířat nese Celní správa 

ČR, nikoli správa letiště.  Možnost použít technické prostředky k odhalování ukrytých 

živých tvorů vychází ze Zákona č.17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, ve znění 

pozdějších změn a doplnění, paragrafu §35, odstavce 1:  

 

Při výkonu působnosti orgánu celní správy je celník oprávněn 

a) zastavovat osoby a dopravní prostředky, 

b) provádět kontrolu osob, zavazadel, dopravních prostředků, jejich nákladů, přepravních 

a průvodních dokumentů a poštovních a jiných zásilek.2, 

 

 odstavec 2, písmeno a: 

 

Při kontrole osob, dopravních prostředků a jejich nákladů a poštovních a jiných zásilek je 

celník oprávněn 

a) použít speciální rentgenovou nebo jinou detekční techniku,.3 

 

 Odhalování živých tvorů ostrahou letiště při bezpečnostní kontrole a odbavování 

kabinových zavazadel je vedlejší záležitostí, a v případě jejich odhalení informuje 

příslušnou celní správu. Přepravovat živé tvory je možné jen do zemí, kam to povolují 

místní předpisy cílové země, a za jimi stanovených podmínek. Aplikování termovize 

při odhalování ukrytých živých tvorů v zavazadlech může poskytnout rychlý 

a bezdotykový způsob detekce. Tento způsob detekce vyžaduje oproti rentgenu nižší 

nároky na schopnost rozeznat živé tvory ukryté v zavazadle.  

 Tento způsob detekce je založen na principu tepelné odchylky na povrchu 

zavazadla, která je způsobena tělesným teplem teplokrevného živého tvora ukrytého 

v zavazadle. Vhodnost a použitelnost termovize při detekci bude ověřena při odbavování 

cestujících experimentální metodou v prostoru bezpečnostní kontroly. Detekovaní živí 

                                                 
2 Zákon č. 17/2012 Sb., zákon o Celní správě České republiky, §35, odstavce 1.  
3 Zákon č. 17/2012 Sb., zákon o Celní správě České republiky, §35, odstavce 2, písmeno a. 
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tvorové jsou nahrazeni modelem, protože snímaná zavazadla budou procházet rentgenem, a 

navíc je neetické nechat měřené živé tvory trpět v uzavřených zavazadlech. Model 

představuje tzv. ohříváček, který slouží jako zdroj tepla.  

 

 
Obrázek 20: Ohříváček před a po aktivaci. 

 

 Ohříváček je aktivován ohnutím plíšku, čímž se spustí exotermní chemická reakce, 

která zahřeje ohříváček na teplotu kolem 48°C. Na obrázku 20 je zobrazen ohříváček 

na termogramech. Ohříváček po vychladnutí, při kterém má teplotu kolem 38°C, bude 

postupně vkládán do různých typů zavazadel a bude sledováno, zda dojde na povrchu 

zavazadla k významné odchylce, na základě níž následně je provedena indikace modelu. Za 

významnou odchylku je v rámci této práce považován rozdíl teplot povrchu zavazadla 

o hodnotě vyšší než 2°C od převažující teploty povrchu zavazadla, přičemž nelze určit 

příčinu tohoto rozdílu.  

 

 
Obrázek 21: Termogram ohřívačku před a po aktivaci. 
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 Model bude vkládán do různých typů zavazadel. Prvním zavazadlem bude cestovní 

kufr na kolečkách. Do kufru byly vloženy různé předměty: klíče, mobily, svršky, drobná 

elektronika a jiné. První měření kufru bylo provedeno bez vložení modelu. Na obrázku 22 

je zobrazena série obrázků popisujících průběh prvního měření. Kufr bez modelu prvně 

projede rentgenem, a poté je snímán termovizí. 

 

 
Obrázek 22: Průběh prvního měření. 

 

 Na obrázku 23 je zobrazen termogram z prvního měření, při kterém v zavazadle 

chybí model. Znázorněný povrch zavazadla je tyrkysové barvy (jen místy je tmavě modrý 

nebo zelený), takže zavazadlo má na povrchu teplotu pohybující se kolem 24°C a podle 

předpokladu je bez významné odchylky.  

 

 
Obrázek 23: Termogram prvního měření. 
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 Při prvním měření byl model vložen do přední části zavazadla. Na obrázku 24 je 

termogram těsně po vložení modelu. Na přední části zavazadla je několik významných 

odchylek, jejichž příčinou je tepelná stopa způsobená dotykem teplejšího předmětu (ruka), 

dále tepelná stopa způsobená při vkládání modelu a modelem samotným. Hledaná 

významná odchylka způsobená modelem je vlevo. Ostatní tepelné stopy postupně 

zaniknou. Rychlost zániku tepelné stopy je závislá na termoakumulačních vlastnostech 

pláště zavazadla.    

 

 
Obrázek 24: Vložení modelu do přední části zavazadla. 

 

 V dalším měření byl model zabalen do několika vrstev látky a vložen do zavazadla.  

Na termogramu – viz obrázek 25 – je vidět významná tepelná odchylka. Při bližším 

pohledu na tuto odchylku jde vidět, že teplota povrchu vedle kapsy je vyšší. Příčinou vyšší 

teploty v prostoru vedle kapsy oproti teplotě na kapse je snadnější prostup tepla, který je 

zapříčiněn tenčí vrstvou látky v prostoru vedle kapsy. Rozložení teploty povrchu zavazadla 

koresponduje s modelem zabaleným v látce, který je umístěn ve spodní části kufru. 

Chladnější povrch horní části zavazadla je způsoben absencí teplotně vodivého materiálu 

v této oblasti a vzdáleností od modelu.  
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Obrázek 25: Termogram modelu zabaleného v látce. 

 

 Do zavazadla byl volně vložen model a přikryt různými předměty. Na povrchu 

zadní strany zavazadla je významná odchylka, jejíž tvar reflektuje tvar modelu.  Rozdíl 

teplot mezi povrchem zavazadla a významnou odchylkou je kolem 4°C. Na rentgenovém 

snímku je červeně vyznačeno místo uložení modelu. Model není na rentgenovém snímku 

vidět, což je způsobené jeho nízkou hustotou.    

 

 
Obrázek 26: Ohříváček v zádní části zavazadla. 

 

 Na dalším obrázku 27 je zobrazen další typ zavazadla, kufr s plastovým pláštěm. 

S tímto zavazadlem proběhlo několik měření. Při prvním měření bylo zavazadlo po dobu 

několika minut vystaveno přímému slunečnímu záření. Za čas, po který byl kufr vystaven 
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slunci, došlo k zvýšení teploty jeho povrchu na takovou úroveň, že detekce zvířat 

prostřednictvím termokamery je nerealizovatelná, protože rozdíl teplot na povrchu 

způsobený přítomností zvířete v zavazadle je minimální nebo žádný. Při porovnání obrázku 

27 a 28 jde vidět, že teplota povrchu zavazadla vystaveného slunci je rovna nebo je vyšší 

než nejvyšší teplota významné odchylky.   

 

 
Obrázek 27: Zavazadlo vystavené slunečnímu záření. 

 

 Při druhém měření kufru s plastovým pláštěm byl na zadní stranu kufru připevněn 

model. Umístění modelu simuluje případ, při kterém je zvíře v přímém kontaktu s pláštěm 

zavazadla. V dolní polovině obrázku 28 je vidět na zadní straně kufru v jeho středu 

významná odchylka, teplotní rozdíl se pohybuje kolem 3°C. V pravém horním rohu je 

zobrazen kufr z druhé strany, kde není žádná významná odchylka. Absence odchylky na 

plášti je z největší pravděpodobností způsobena tím, že je kufr prázdný, a tedy tam není nic 

(kromě pláště), co by mohlo vést teplo. Zdroj tedy zahřívá plášť a vnitřní prostředí kufru, 

které následně ohřívá plášť kufru po celém povrchu. Zahřáním pláště po celém povrchu 

nevzniká žádná významná odchylka a nelze ho tedy využít k detekci. 
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Obrázek 28:  Kufr s plastovým pláštěm. 

 Byl zkoumán vliv obalení zavazadla do potravinové fólie na možnost detekce 

významné odchylky. Vlevo na obrázku 29 je zobrazen měřený kufr v několika vrstvách 

potravinové fólie a na pravé polovině termogram kufru s viditelnou tepelnou odchylkou. 

Vliv fólie není natolik velký, aby měl negativní vliv na detekci. Rozdíl teploty mezi 

zavazadlem a fólií a zavazadlem bez folie je maximálně 1,5°C. Rozdíl může být způsoben 

obalením zavazadla do fólie, nejistotou v měření, nebo snížením teploty zdroje tepla. 

I přesto je teplotní odchylka natolik veliká, že ji lze považovat za významnou.  

 

 
Obrázek 29: Zavazadlo obalené potravinovou fólií. 

 

 Posledním experimentem, při kterém je do zavazadla volně vložen model 

bez tepelného stínění byl experiment s kabelkou. Prvně byl sejmut termogram bez 

vloženého modelu - viz horní polovina obrázku 30. Podle předpokladu není na termogramu 
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vidět žádná významná odchylka. Vložením modelu do zavazadla vznikla významná 

odchylka - viz dolní polovina obrázku 30.  

 

 
Obrázek 30: Detekce modelu v kabelce. 

 

6.1 Chybná detekce živočichů 

 Mohou nastat dva případy chybné detekce, a to nepravdivě detekovaný živý tvor, 

nebo nepravdivě nedetekovaný. Z bezpečnostního hlediska je významnější druhá možnost. 

Tento případ může nastat, jestliže živý tvor nevydává dostatečné teplo (studenokrevný živý 

tvor), absence tepelně vodivého materiálu v zavazadle, nebo teplo živého tvora, je 

odstíněné. Při experimentálním odstínění byl použit polystyrén a alobal. 

 Model byl zabalen do několika vrstev alobalu. Na termogramu v pravé polovině 

obrázku 31 jsou sice pozorovány tepelné odchylky, ale ty jsou pravděpodobně způsobeny 

odrazem světelného toku od lesklého povrchu. Po odstínění modelu byla jeho povrchová 

teplota snížena o 9°C na průměrnou teplotu pohybující se kolem 26°C. Tato teplota není 

dostatečně veliká, aby mohla být v zavazadle detekována. 
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Obrázek 31: Zdroj tepla odstíněný alobalem. 

 

 Při porovnání průměrné teploty odstíněného modelu a teploty povrchu zavazadla, 

s ohledem na tepelný odpor pláště zavazadla, může dojít k chybné detekci, při které 

na termogramu zavazadla nebude vidět dostatečná tepelná odchylka a bude vyhodnocena 

jako normální. Na obrázku 32 lze vizuálně porovnat situaci, při které je zachycen odstíněný 

model, povrch zavazadla a model v zavazadle. Povrch odstíněného modelu má převážně 

stejnou povrchovou teplotu jako zavazadlo, tepelné odchylky jsou způsobené odrazem 

světelného toku od lesklého povrchu. Nalevo od odstíněného zdroje je v zavazadle umístěn 

druhý model, který už lze na základě výrazné odchylky detekovat.  

 

 
Obrázek 32: Porovnání povrchů. 

 

 Při druhém pokusu o odstínění modelu byl použit polystyrén. Model byl vložen 

do polystyrénové krabice s otvory, a následně s dalšími předměty vložen do krosny. 

V horní polovině na obrázku 33 je zobrazen termogram, na kterém nelze pozorovat žádné 

výrazné tepelné odchylky. Polystyrénová krabice s otvory a její termogram je zobrazen 

v dolní polovině obrázku. Na termogramu je sice pozorována výrazná tepelná odchylka, ale 
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v kombinaci s tepelným odporem předmětů v krosně a pláště tohoto zavazadla odchylka 

není pozorována.  

 

 
Obrázek 33: Krosna s odstíněným zdrojem tepla. 

 Případy nepravdivé detekce sice nejsou bezpečnostním rizikem, ale snižují důvěru k 

systému detekce. Významné odchylky mohou vzniknout působením slunečního záření,  

působením jiného tepelného zdroje (např. radiator), nebo dotykem. Přítomnost významné 

odchylky musí být prověřena pomocí rentgenu, nebo novým měřením po uplynutí určitého 

časového intervalu, popřípadě fyzickou kontrolou zavazadla. Všechna tato opatření navíc 

však vyžadují čas a snižují komfort cestujících.  

 Na obrázku 27 je uveden případ, při kterém byl celý povrch zavazadla vystaven 

slunečnímu zářením, a tím znemožněna detekce zvířete pomocí termovize. V případě, že 

by sluneční záření působilo pouze na určitou část povrchu kufru, mohla by vzniknout 

odchylka podobající se významné odchylce.  

 Případ, při němž dochází ke kontaktu zavazadla s teplejším předmětem než je 

zavazadlo, je zobrazen na obrázku 34. V prvním případě (obrázek vlevo) bylo zavazadlo 

v kontaktu s odstíněným modelem, jenž po sobě zanechal tepelnou stopu v horní části 
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zavazadla, která je zaměnitelná s významnou odchylkou – a to jak rozdílem teplot, tak 

svým tvarem.  

 Druhá tepelná stopa na zavazadle vznikla uchopením zavazadla při obracení. Tato 

stopa také nese znaky významné odchylky, avšak narozdíl od první má místy vyšší teplotu 

a její tvar koresponduje s uchopením zavazdla rukou. Tvar tepelného otisku závisí na tvaru 

otiskujícího se předmětu, jeho teplotě, na tepelném odporu, kapacitě zavazadla a dalších 

faktorech. 

 

 
Obrázek 34: Nesprávná detekce zvířete v zavazadle. 

 

 Tepelná stopa přenesená dotykem závisí na vlastnostech pláště zavazadla. 

Na obrázku 35 je vidět tepelná stopa ve tvaru dlaně. Při porovnání tepelné stopy dotyku 

dlaně na obrázku 34 a 35 je dotyk prstů na druhém obrázku v porovnání s prvním méně 

výrazný, ačkoli dotyk trval déle. To je způsobeno tepelnými vlastnostmi potravinové fólie, 

do které byl kufr zabalen. 
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Obrázek 35: Tepelná stopa na zavazadle obaleném fólií 

 

 

6.2 Vyhodnocení termogramu 

 V úvodu této kapitoly byly stanoveny podmínky, při kterých lze považovat 

odchylku za významnou, avšak tyto podmínky nejsou dogmatické. Tvar a tepelné rozložení 

na povrchu významné odchylky se může v jednotlivých případech výrazně lišit. Rozdíly 

mohou nastat kvůli mnoha faktorům, jako jsou: tepelný zdroj, tepelný odpor, tepelná 

kapacita a tloušťka vrstvy, vzdálenosti povrchu od tepelného zdroje, čas a jiné.  

 Vyhodnocení termogramu je do velké míry subjektivní záležitostí, při které závisí 

na obsluze termovize. Při snímání zavazadel termovizí nezávisí na absolutní teplotě 

zavazadla, ale na tepelné odchylce, na tvaru této odchylky, na velikosti této odchylky a na 

oblasti, v níž se zavazadla vyskytují. Při konečném rozhodnutí o významnosti tepelné 

odchylky musí obsluha zvážit všechny tyto parametry a rozhodnout, zda zavazadlo bude 

dodatečně prověřeno. 
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Závěr 

 Diplomová práce se věnuje návrhu aplikace detekčního systému založeného 

na využití termovize. Účelem navrhovaných aplikací je zvýšení bezpečnosti 

přepravovaných osob. První oblastí, na kterou byla navrhnuta aplikace uplatňující 

termografické měření je detekce febrilních cestujících. Při detekci potencionálně 

nakažených cestujících se využívá toho, že obvyklým jevem v průběhu nemoci je zvýší 

tělesné teploty.  

 Tohoto jevu se využívá k selekci cestujících, kteří jsou na základě toho označeni 

jako potenciálně nakažení. Nejvíce problematické u tohoto druhu detekce je, že parametr 

detekce, zvýšení teplota těla, není zcela spolehlivý. Na základě multikriteriální analýzy 

byla prahová hodnota stanovena na 37,5°C. Tato hodnota by měla poskytnout optimální 

poměr mezi bezpečnostní a komfortem, kdy je větší důraz kladen na bezpečnost.  

 Výsledný navrhovaný systém detekce febrilní cestujících se skladá z několika 

na sobě závislých kroků, které by se dali rozdělit do čtyř oblastí, a to na základě průběhu 

detekce. Jednotlivé oblasti mají svá specifika a je potřeba postupovat správně, aby všechna 

nutná měření proběhly korektně. Nebylo možné realizovat navrhovaný systém detekce 

a prověřit jeho funkčnost, proto se experimentálně měřili pouze určitě aspekty 

navrhovaného systému. 

 Jednou z měřených oblastí bylo ruční měření ucha za účelem stanovení tělesné 

teploty prostřednictvím zvukovodu, při kterém naměřené hodnoty s přijatelnou odchylkou 

odpovídali referenční hodnotě. Experimenty týkající se systému detekce febrilních osob 

byli dále směřovány vůči chybnému vyhodnocení. 

 Hodnota parametru je ovlivněna mnoha různorodými faktory. Mezi faktory, které 

zvyšují hodnotu parametru patří přehřátí organismu, které může být způsobeno například 

fyzickou zátěží nebo dlouhodobějšímu vystavení zdroji tepla. Na tyto dva faktory byl 

proveden experiment. Výsledek experimetu je, že osoba vystavená zdroji tepla - 

slunečnímu záření byla nesprávně vyhodnocena jako febrilní.. U osoby, která byla měřena 

po zvýšené fyzické námaze, proběhla detekce správně. Naměřená tělesná teplota byla nižší 

než referenční. Tento výsledek byl pravděpodobně způsoben nedostatečným fyzickým 

zatížením, nebo tělesnou teplotu měřené osoby kompenzovala okolní teplota prostoru, kde 

osoba podstoupila fyzickou námahu.  
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 Uplatnění systému detekce založeném na bezkontaktním měření teploty, při kterém 

je měřeným parametr horečka, má tu výhodu, že je univerzální a nemá permanentní 

charakter. Univerzálnost spočívá v přirozené reakci těla při obraně proti nemoci, takže jím 

lze detekovat jakoukoli nemoc, jestliže je mezi jejími symptomy je horečka.  

 Druhé oblasti, které se věnuje tato práce je detekce živých tvorů v zavazadlech 

cestujících. Tato detekce je založena na předpokladu výrazné tepelné dochylky způsobené 

teplem živočicha na provrchu zavazadla. V rámci měření byly živý tvorové nahrazeni 

modelem, který nahradil jejich živočišné teplo. Pro ověření indikace živých tvorů 

v zavazadle byla provedena řada experimentálních měření. 

 Experimentální meření byla provedena na různých typech zavazadla a při jejich 

různém obsahu. Měření byla provedena jak z volně vloženým modelem, tak s modelem, 

který byl tepelně odstíněný. Indikace neodstíněného modelu v zavazadle byla v převážné 

míře úspěšná, a jestliže nedošlo k detekování vloženého modelu, tak byla stanovena 

příčina. U odstíněného modelu byla indikace modelu neúspěšná. 

 V rámci měření byly provedeny i experimenty, které zkoumaly možnosti nesprávné 

detekce. První experiment byl zaměřen na zabránění uplatnění termovize při detekci živých 

tvorů, při kterém byl celý povrch zavazadla vystaven slunečnímu záření. Sluneční záření 

bylo dostatečné, aby zvýšilo teplotu povrchu zavazdla na takou teplotu, která znemožňuje 

uplatnění termovize při detekci.  

 Druhý experiment byl zaměřen na možné příčiny nesprávné detekce modelu 

v zazazadle, při kterém byl zkoumáno zda dojde k chybné detekci při dotyku zavazadla 

s teplejším předměřem. Ve všech měření, při kterých došlo ke kontaktu s teplejším 

předmětem, byla tepelná stopa natolik výrazná, že ji šlo zaměnit se změnou teploty 

povrchu způsobenou modelem. 

 Nevýhodou této aplikace je subjektivní pousouzení tepelných odchylek na povrchu 

zavazadla, zda jde o indikaci živého tvora nebo je odchylka způsobená z jiné přičiny. Nelze 

se rozhodovat na základě absolutní hodnoty teploty povrchu zavazazdla, ale podle rozdílu 

teploty jednotlivých částí, místa výskytu a tvaru. Navíc lze předpokládat, že tímto 

způsobem nelze detekovat živé tvory, kteří si neudržují tělesnou teplotu na konstatní 

úrovni.



 63 

 

Použitá literatura 

 
[1]  ACHARYA, R. Remote-sensing infrared thermography. Engineering in Medicine 

and Biology Magazine, IEEE, roč. 28, č. 1, s. 76-83. ISSN 0739-5175. 
 

[2] BILÍK, P. Předmět Senzory a měření. Přednášky z roku 2014, VŠB-TU Ostrava, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky. 

 

[3] BÍNA, L.; ŽIHLA, Z. Bezpečnost v obchodní letecké dopravě. 1. vyd. Brno: 

Akademické nakladatelství cerm®, s.r.o., 2011. 213 s. ISBN 978-80-7204-707-9. 

 

[4] BRYNDA, P. Úvod do teorie termovizního měření. [online]. Praha: České vysoké 

účení technické. [cit. 2014-02-03]. Dostupné z:  

< http://www.fd.cvut.cz/projects/k611x1s/doc/works/teorie_brynda.pdf> 

 

[5]  BUDZAN, S.; WYZGOLIK, R. Face and eyes localization algorithm in thermal 

images for temperature measurement of the inner canthus of the eyes. Infrared 

physics & technology, roč. 60 s. 225-234. DOI: 10.1016/j.infrared.2013.05.007. ISSN 

1350-4495 

 

[6] CHAN, LS.; CHEUNG, GTY.; LAUDER, IJ.; KUMANA, CR. Screening for fever 

by remote-sensing infrared thermographic camera. Journal of travel medicine. Roč. 

11, č. 5, s. 273-279. ISSN 1195-1982. 

 

[7] CHAN, LS.; LO, JLF.; KUMANA, CR.; CHEUNG, BMY. Utility of infrared 

thermography for screening  febrile subjects. [online]. Hong Kong medical journal, 

2013, číslo 19, 109-115 s. [cit. 2014-01-09]. Dostupné z: 

<http://www.hkmj.org/article_pdfs/hkm1304p109.pdf>  

 

[8] FLUKE. Průmyslová a koerční termokamera Fluke Ti27. [online]. [cit. 2014-03-24]. 

Dostupné z: 

  <http://www.fluke.com/fluke/czcs/termokamery/fluke-ti27.htm?PID=72281> 

 



 64 

[9] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fyzika: vysokoškolská učebnice 

obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIU, 2000. 1198 s. ISBN 80-214-1869-9 

 

[10] KREIDL, M. Měření teploty: senzory a měřící obvody. 1. vyd. Praha, BEN - 

technická literatura, 2005. 239 s. ISBN 80-7300-145-4. 

 

[11] LYSENKO, V. Detektory pro bezdotykové měření teplot. 1. vyd. Praha, BEN - 

technická literatura, 2005. 160 s. ISBN 80-7300-180-2. 

 

[12] NISHIURA, H.; KAMIYA, K. Fever screening during the influenza (H1N1-2009) 

pandemic at Narita International Airport, Japan. [online]. BMC Infectious Diseases, 

2011.  [cit. 2014-02-18]. DOI:10.1186/1471-2334-11-111 Dostupné z: 

<http://www.biomedcentral.com/1471-2334/11/111> 

 

[13] Pandemický plán České republiky. [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, 2011. 

[cit 2014-01-08]. Dostupné z: < 

http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=14546&typ=application/pdf&nazev=Pan

demick%C3%BD%20pl%C3%A1n%20%C4%8CR.pdf> 

 

[14] PAVELEK, M. Teorie termovizních měření. [online]. Brno: Vysoké učení technické 

v Brně. [cit. 2013-12-05]. Dostupné z: < 

http://ottp.fme.vutbr.cz/~pavelek/optika/0700-z01.pdf> 

 

[15] RIPKA, P.; ĎAĎO, S.; KREIDL, M.; NOVÁK, J. Senzory a převodníky. 2. vyd. 

Praha: České vysoké učení technické, 2011. 136 s. ISBN 978-80-01-04696-8. 

 

[16] SAKAGUCHI, H.; TSUNODA, M.; WADA, K.; OHTA, H.; KAWASHIMA, M.; 

YOSHINO, Y.; AIZAWA, Y. Assessment of Border Control Measures and 

Community Containment Measures Used in Japan during the Early Stages of 

Pandemic (H1N1) 2009. [online]. PLoS ONE 7(2): e31289. [cit. 2014-02-28]   

DOI:10.1371/journal.pone.0031289. Dostupné z: 



 65 

 < 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031289> 

 

[17] ŠUBRT, R.; a kol.Využití infrakamery a bezdotykových teploměrů ve stavebnictví – 

chyby a omyly. [online]. Praha:  Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2009. [cit. 2014-

01-13]. Dostupné z: <http://www.mpo-

efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ 

Efekt_infrakamera_final.pdf>  

 

[18] Zákon č. 17/2012 Sb., zákon o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších 

změn a doplnění. 

 

[19] Zákon č. 439/1997 Sb., zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších změn a 

doplnění. 

 



 66 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Spektrální intenzita vyzařování černého tělesa [2]. ............................................9 

Obrázek 2: Zjednodušená konstrukce tepelného detektoru [11]. ........................................14 

Obrázek 3: Termočlánková baterie a monolitický Si termoelektrický blok [2]. .................16 

Obrázek 4: Principiální zapojení elementu bolometru [11].................................................16 

Obrázek 5: Mikrobolometr [2].............................................................................................18 

Obrázek 6: Pyroelektrický čip s předzesilovačem [2]. ........................................................19 

Obrázek 7: Zářivý tok, který dopadá na senzor z černého nebo reálného zářiče [10].........21 

Obrázek 8: Minimální velikost měřené kruhové plochy na objektu [2]. .............................27 

Obrázek 9: Atmosférická propustnost a její ovlivnění CO2 a parami HO2 [10]..................28 

Obrázek 10: Termokamera Fluke Ti27 [8]. .........................................................................34 

Obrázek 11: Prostorové uspořádání prostředků termovize při bezpečnostní kontrole ........35 

Obrázek 12: Vytyčení pozic měření a stanoviště termovize................................................36 

Obrázek 13: Příklady běžných problémů: a) moc blízko, b) moc daleko, c) zkreslení 

způsobené pleťovým krémem, d) brýle zamezující detekci měřené oblasti [5]. .................38 

Obrázek 14: Vývojový diagram obecného postupu při detekci...........................................42 

Obrázek 15: Vliv brýlí při měření termovizí. ......................................................................43 

Obrázek 16: Ruční měření v oblasti ucha. ...........................................................................44 

Obrázek 17: Nesprávná detekce cestujícího s horečkou......................................................46 

Obrázek 18: Cestující po fyzické námaze............................................................................46 

Obrázek 19: Rozložení axilární teploty potvrzených případů [12]......................................47 

Obrázek 20: Ohříváček před a po aktivaci...........................................................................50 

Obrázek 21: Termogram ohřívačku před a po aktivaci. ......................................................50 

Obrázek 22: Průběh prvního měření. ...................................................................................51 

Obrázek 23: Termogram prvního měření. ...........................................................................51 

Obrázek 24: Vložení modelu do přední části zavazadla......................................................52 

Obrázek 25: Termogram modelu zabaleného v látce. .........................................................53 

Obrázek 26: Ohříváček v zádní části zavazadla. .................................................................53 

Obrázek 27: Zavazadlo vystavené slunečnímu záření. ........................................................54 

Obrázek 28:  Kufr s plastovým pláštěm...............................................................................55 

Obrázek 29: Zavazadlo obalené potravinovou fólií.............................................................55 



 67 

Obrázek 30: Detekce modelu v kabelce. .............................................................................56 

Obrázek 31: Zdroj tepla odstíněný alobalem.......................................................................57 

Obrázek 32: Porovnání povrchů. .........................................................................................57 

Obrázek 33: Krosna s odstíněným zdrojem tepla. ...............................................................58 

Obrázek 34: Nesprávná detekce zvířete v zavazadle...........................................................59 

Obrázek 35: Tepelná stopa na zavazadle obaleném fólií.....................................................60 

 



 68 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Popis pandemických fází dle WHO [13]...........................................................31 

Tabulka 2: Průměrná teplota lokalizovaných oblastí algoritmu (axilární teplota 36,7°C) [5]

.............................................................................................................................................37 

Tabulka 3: Diagnostické výkony pro všechny detekované cestující [12] ...........................40 

Tabulka 4: Diagnostické výkony pro cestující detekované na základě o sobě podaných 

informací [12] ......................................................................................................................40 

 



 69 

 

Seznam příloh 

Příloha 1: Technické specifikace Fluke Ti27 

Příloha 2: Metoda váženého součtu - WSA 

Příloha 3: Výsledky studie pro měření termovizí zaměřenou na obličej a bok hlavy 

Příloha 4: Provedení analýzy systému detekce 

 


