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Seznam použitých veličin a značek 

 

Veličina značka jednotka 

   

kmitočet, frekvence ƒ,v Hz 

úhlový kmitočet, úhlová frekvence ω rad/s 

vlnová délka λ m 

vlnočet σ m
-1

 

zářivá energie W J 

zářivý tok, zářivý výkon Ф W 

intenzita záření I W/sr 

měrná zářivost L W/(sr.m
2
) 

intenzita vyzařování M W/m
2
 

spektrální hustota vyzařování H J/m
2
 

intenzita ozáření E W/m
2
 

Stefanova – Boltzmanova konstanta σ W/(m
2
. K

4
) 

emisivita povrchu materiálu ε - 

spektrální činitel pohlcení, spektrální pohltivost α - 

spektrální činitel odrazu, spektrální odrazivosti ρ - 

spektrální činitel prostupu, spektrální propustnost τ - 

teplota t °C 

termodynamická teplota T K 

tepelný tok Ф W 

součinitel tepelné vodivosti λ W/(m. K) 

relativní vlhkost vzduchu φ % 

teplota vzduchu tvzd °C 

povrchová teplota zjištěná kontaktními čidly tkont °C 

povrchová teplota zjištěná termokamerou tir °C 

povrchová teplota zjištěná termokamerou pomocí metoty čtyř bodů tir,4 °C 

povrchová teplota zjištěná termokamerou s technickým zařízením t
I
ir °C 

odražená teplota todr °C 

odražená teplota použitá pro technické zařízení t
I
odr °C 

odražená teplota skutečná bez použití technického zařízení t
II

odr °C 

odražená teplota použitá pro metodu čtyř bodů todr,4 °C 

emisivita povrchu materiálu zjištěná termokamerou pomocí metoty 

čtyř bodů 

ε 4 - 
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Anotace 

Tato disertační práce se zabývá vybranou problematikou při využívání infračerveného 

radiometrického dlouhovlnného systému při diagnostice obvodových plášťů budov. 

Disertační práce pojednává o vybraných problémech vyskytujících se při praktickém 

využití infračervené termografie při diagnostice obvodových plášťů budov, které nejsou 

doposud řádně vyřešeny. Jedná se o následující problémy: 

1. Ověření použitelnosti termografického zjišťování povrchových teplot v exteriéru 

při eliminaci odraženého záření pomocí kovového štítu. 

2. Ověření použitelnosti termografického zjišťování povrchové teploty a emisivity 

u lesklých materiálů pomocí metody čtyř bodů. 

3. Ověření použitelnosti termografického zjišťování povrchové teploty a vlivu emisivity 

u lesklých materiálů při eliminaci odraženého záření pomocí kovového štítu. 

 

Annotation 

This thesis deals with chosen issues in the use of longwave infrared radiometric 

system in the diagnostics of building envelopes.  

This thesis deals with chosen issues in the use of longwave infrared radiometric 

system in the diagnostics of building envelopes, which are not solved properly yet. These are 

the following problems: 

1. Verification of the usability of the thermographic detection of the surface temperatures in 

the exterior with elimination of the reflected radiation using the metal shield. 

2. Verification of the usability of the thermographic detection of the surface temperatures 

and the emissivity of the glossy materials using the four points method. 

3. Verification of the usability of the thermographic detection of the surface temperatures 

and the influence of the emissivity of the glossy materials with elimination of 

the reflected radiation using the metal shield. 
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1 Teoretický základ infračervené termografie 

Infračervený radiometrický dlouhovlnný systém zobrazuje dopadající nebo 

vyzařované infračervené záření povrchu v paletě barevných odstínů, z nichž každý znamená 

určitý teplotní rozsah. Skutečnost, že záření přímo závisí na povrchové teplotě objektu, 

umožňuje kameře tuto teplotu vypočítat a zobrazit. Termografické měření nezjišťuje přímo 

teploty povrchů, ale jen množství záření z nich emitovaného, na jehož základě termografický 

systém povrchové teploty konstrukce dopočitá. 

1.1 Přenos tepla 

Pro účely termodiagnostiky využíváme jednu nejdůležitější fyzikální stavovou 

veličinu termodynamickou teplotu T [K], tzv. absolutní teplotu, která vyjadřuje 

termodynamickou rovnováhu tělesa. Způsob přenosu tepla může být vedením (kondukcí), 

prouděním (konvekcí) a saláním (radiací). V praxi se přenos tepla vedením a prouděním 

vyskytují samostatně minimálně. Většinou je jeden způsob přenosu tepla prostředím 

doprovázen dalším.  

Přenos tepla vedením je způsob sdílení tepla z teplejších míst hmoty nebo tekutiny 

v klidu k chladnějším místům předáváním energie z částice hmoty na jinou částici. 

Schopnost látky vést teplo je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti λ [W/(m.K)]. 

Různé stavební materiály mají  rozdílné součinitelé tepelné vodivosti. To je nutné zohlednit 

při termodiagnostice staveb. Látky s velkými hodnotami součinitele tepelné vodivosti 

(například kovy) jsou dobrými vodiči tepla. Nejmenší hodnoty součinitele tepelné vodivosti 

mají plyny. Některé pevné látky, v nichž je velký počet pórů obsahujících uzavřený vzduch 

mají nízké hodnoty λ a jsou poměrně dobré tepelné izolanty.  

Přenos tepla prouděním probíhá pouze v kapalinách a plynech a dochází při něm 

k přenosu částic o různých teplotách. Proudění může být vyvoláno rozdílem hustoty 

v tekutině či plynu, například při jejím zahřívání ve spodní části, tzv. přirozené proudění 

nebo vlivem vnějších účinků jako jsou vítr nebo nucené proudění (čerpadlo, ventilace apod.). 

 

 

Obrázek 1-1: Elektromagnetické spektrum 

Přenos tepla saláním probíhá na rozdíl od proudění a vedení i ve vakuu a není proto 

zapotřebí hmotného prostředí. Způsob sdílení tepla uskutečňovaný saláním, resp. 
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elektromagnetickým zářením, je rozdělen do několika skupin podle vlnových délek 

v rozsahu 0,75 µm až 1 mm  (viz Obrázek 1-1). A to následovně:  

1. Oblast blízká (NWIR) - 0,75 až 2 µm. 

2. Oblast krátkovlnná (SWIR) -  2 až 3 µm. 

3. Oblast střední (MWIR) -  3 až 5 µm. 

4. Oblast vzdálená (LWIR) -  5 až 15 µm. 

5. Oblast velmi vzdálená (VLWIR) -  15 µm až 1 mm. 

1.2 Základní princip termografie 

Infračervené záření (IČ) je neviditelná část elektromagnetického spektra - sálání. 

V absolutní tmě lze předměty vidět pouhým okem, teprve po zahřátí nad teplotu 525 °C. 

Jelikož tělesa vyzařují nejvíce při běžných podmínkách dlouhovlnné IČ záření 5 až 15 μm 

(vzdálená IČ oblast), proto se ve stavební termografii používají nejčastěji dlouhovlnné 

termografické systémy (Obrázek 1-2). 

 

 

Obrázek 1-2 : Princip termografie 

Energie, kterou vyzařuje povrch tělesa v určité ploše za jednotku času se nazývá 

zářivým tokem. Intenzita vyzařování je pak výkon vyzářený plochou do prostoru. Ozáříme-li 

nějaké těleso zářivým tokem  Φ, potom bude těleso část toku pohlcovat Φ  část toku odrážet 

Φ a část toku propouštět Φ (Obrázek 1-3). Tyto vlastnosti jsou charakterizované součiniteli: 

- pohltivosti α = Φ/ Φ [-]        (1.1) 

- odrazivosti ρ = Φρ / Φ [-]        (1.2) 

- propustnosti = Φ / Φ [-]        (1.3) 

Ze zákona o zachování energie platí: 

Φ = Φ + Φρ + Φ=  α . Φ + ρ . Φ +  Φ  [J/s]     (1.4) 

 

z toho plyne: 

α + ρ + = 1          (1.5) 

 

Pro tělesa, která jsou netransparentní, nebo také neprůteplivá (tzv. nepropouští) platí: 

α + ρ= 1          (1.6) 
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Obrázek 1-3 : Interakce zářivé energie s tělesem 

Každé těleso o teplotě vyšší než je teplota okolního prostředí vyzařuje (sálá) 

do prostoru tepelnou energii a je provázeno snižováním jeho vlastní teploty. Každé těleso 

o teplotě nižší než je teplota okolního prostředí vyzářenou tepelnou energii pohlcuje a jeho 

vlastní teplota se na rozdíl teplejších těles zvyšuje. Aby se teplota tělesa udržela konstantní 

a těleso zůstalo v termodynamické rovnováze s okolím, musí být tato ztracená energie 

vyzařovaného tepelného záření vyrovnána jiným vnějším zdrojem.  

Kirchhoffův zákon, který platí pro dvě libovolná tělesa v tepelné rovnováze říká, že 

těleso je tak dokonalým zářičem, jak dovede záření pohlcovat. Těleso nejsilněji pohlcuje 

právě ty složky spektra, která nejsilněji vyzařuje. Poměr měrné zářivosti L [W/(sr.m
2
)],  resp. 

intenzity vyzařování M [W/m
2
], k pohltivosti závisí pouze na absolutní teplotě tělesa [3]: 

L / α = M / α . π = ƒ (T) resp. L (λ) / α = M (λ) / α . π = ƒ (T, λ)       (1.7) 

 

U tělesa, které má součinitel prostupu   =  0 a součinitel odrazivosti = 0 platí vztah: 

α = 1 , kde α je součinitel pohltlivosti               (1.8) 

 

Podle Kirchhoffova zákona u tělesa v rovnovážném stavu je množství emitované energie 

z objektu stejné s množstvím absorbované energie a platí tedy u absolutně černého tělesa:

 α =            (1.9) 

kde je emisivita povrchu materiálu, který je definován jako poměr intenzity 

vyzařování reálného tělesa k intenzitě vyzařování absolutně černého tělesa se stejnou 

teplotou. Jedná se o jeden z nejdůležitějších parametrů termografie. 

  

Označíme-li intenzitu vyzařování absolutně černého tělesa Mo [W/m
2
], potom pro absolutně 

černé těleso platí: 

Mo / π = ƒ (T)                          (1.10) 

 

 

Obrázek 1-4 : Model absolutně černého tělesa 
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Modelem černého tělesa může být dutinový zářič. Zářivý tok, který otvorem dopadne 

do dutiny, se mnohonásobným odrazem dokonale pohltí (Obrázek 1-4). Udržuje-li se v dutině 

tělesa konstantní teplota, je dutina tělesa v tepelné rovnováze a otvor černého tělesa, který 

pohlcuje veškeré záření je zároveň zdrojem záření. Intenzita vyzařování absolutně černého 

tělesa je závislá pouze na jeho absolutní teplotě. Takovéto dutinové zářiče se velmi často 

používají jako zdroje záření pro kalibraci přístrojů využívajících infračervené záření [3]. 

Opakem absolutně černého tělesa je absolutně odrazivé těleso nebo-li dokonalé 

zrcadlo, kde platí vztahy  = 0,  = 1 a = 1 opět na všech vlnových délkách [4].  

Energie záření z černého tělesa je rozdělena podle vlnových délek 

a je charakterizována veličinou, která se nazývá spektrální hustota vyzařování H [J/m
2
].  

Platí zde, že [3]: 

- Pro danou teplotu vykazuje závislost spektrální hustoty vyzařování na frekvenci nebo 

vlnové délce jediné maximum. 

- Se zvyšující se teplotou roste i spektrální hustota vyzařování a to pro kteroukoli 

frekvenci nebo vlnovou délku. 

- Hodnoty vlnové délky λ pro niž závislost spektrální hustoty na vlnové délce nabývá 

maxima,  se  s rostoucí teplotou posouvá k nižším hodnotám  (kratším vlnovým 

délkám).  

 

Překročí-li teplota t černého tělesa 525 °C, zdroj začne být viditelný pro lidské oko 

a nejeví se jako černý. Je to počáteční stav tzv. červené sálavé teploty zářiče, která při dalším 

zvyšování teploty přechází do barvy oranžové a následně žluté.   

Vztahy, kterými se vyjádřuje vyzařování černého tělesa, jsou Stefan-Boltzmannův 

zákon, Wienův zákon posuvu a Plankův zákon.  

Ve Stefan-Boltzmanově zákoně intenzita vyzařování pro černé těleso závisí pouze 

na termodynamické teplotě tělesa. Tento zákon říká, že výsledný vyzařovaný výkon černého 

tělesa je úměrný čtvrté mocnině jeho absolutní teploty (1.11). 

M = . T4
 [W/m

2
]                      (1.11) 

 

Intenzita vyzařování u obecného tělesa závisí také na jeho emisivitě:  

M = ε . . T4
 [W/m

2
]                (1.12) 

kde   je Stefan - Boltzmanova konstanta a má přibližnou velikost: 

 = 5,67. 10
-8

 [W.m
2
.K

-4
]               (1.13) 

 

Wienův zákon posuvu matematicky vyjádřuje, že při vzrůstu teplot zářiče se barvy 

mění od červené k oranžové či žluté. Říká, že při záření černého tělesa je maximální energie 

vyzařována na vlnové délce, která se s rostoucí termodynamickou teplotou snižuje. Wienův 

zákon při určité vlnové délce λ má spektrální hustotu vyzařování při dané teplotě T své 

maximum: 

λm . T = 2,897. 10
-3

 [m.K]                  (1.14) 

 

Z výše uvedených vztahů můžeme říci, že čím více záření černé těleso pohltí, tím 

více se zvětší jeho teplota. Čím bude vyšší teplota, tím se bude zkracovat vlnová délka 

vyzařovaného záření (Wienův zákon posuvu). 
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Teoretické odvození tvaru ƒ (λ, T) nevedlo dlouho k žádným výsledkům, až Max Planck 

odvodil vztah: 

1)exp(

1)(
)(),(

2
5

10
0





T

c

cM
LTf






    [W.m

-2
.sr

-1
.m

-1
]                  (1.15) 

 

kde c1 a c2 jsou tzv. první a druhá vyzařovací konstanta. 

 

Planck ve výše uvedeném vztahu  předpokládal (v rozporu s klasickou 

termodynamikou), že se energie nešíří spojitě, ale po „kvantech“, které závisejí 

na frekvenci  

ΔW = h . v [J]                            (1.16) 

 

Molekuly a atomy pohlcují nebo vyzařují energii ve kvantech, které se nazývají fotony 

a přitom přecházejí z jednoho kvantového stavu do jiného. 

Výše uvedené základní zákony však bylo nutno modifikovat na vyzařování reálných 

těles, protože Planckův, Stefan-Boltzmannův i Wienův zákon byly primárně odvozeny 

pro absolutně černé těleso. 

Mezi absolutně černými a absolutně odrazivými tělesy jsou šedá tělesa, pro které platí 

vztahy a to na všech vlnových délkách, že 0 <  < 1, 0 <  = konst. < 1 a 0 <  < 1. 

V reálném světě se žádné z těchto těles nevyskytují a emisivita reálných měřených těles se 

vždy nachází v intervalu 0 <  < 1.  

Emisivita reálných těles závisí na následujících veličinách: 

- Vlnová délka záření (spektrální závislost). 

- Teplota tělesa. 

- Úhel vyzařování. 

- Barva povrchu materiálu. 

- Typ materiálu.  

- Struktura povrchu materiálu. 

2 Metody termografických měření 

2.1 Metoda absolutního měření povrchových teplot 

Ve stavebnictví se používají dva základní postupy měření. Pro přesné stanovení 

povrchových teplot slouží metoda absolutního měření povrchových teplot. Použití tohoto 

postupu v praxi je velice náročné, protože na konečný výsledek má vliv velké množství 

dalších parametrů, a to nejen z vlastního zařízení, ale i z okolí. Metoda měření absolutních 

teplot se používá jen tehdy, je-li nutné povrchové teploty určit s maximální přesností. Aby se 

s největší mírou eliminoval vliv odražených teplot okolních konstrukcí pro stanovení 

absolutních povrchových teplot, pořizuje se více termografických snímků měřeného místa. 

Je nutno vždy použít rozdílný úhel pohledu na měřený objekt. 

2.2 Metoda srovnávací termografie 

Další způsob zjišťování povrchových teplot je pomocí srovnávací termografie, která 

může být kvantitativní nebo kvalitativní. Ve stavebnictví se jedná o nejčastěji používanou 



 

-12- 

metodu, kde se porovnávají povrchové teploty vizuálně podle barvy nebo přibližné hodnoty 

na termogramech pořízených za podobných podmínek.  

2.2.1 Srovnávací kvalitativní termografie 

Při kvalitativní termografii se vždy porovnává pouze rozložení povrchových teplot 

měřených míst jednoho nebo více termogramů a to bez přiřazování hodnot teploty 

ke snímkům. Tuto techniku je možné využít pro snadné a rychlé porovnání rozdílu snímků 

nebo stanovení přítomnosti anomálií v teplotním poli. Používat korekční činitele 

pro atmosféru, okolí a emisivitu povrchu materiálů není nutné. Výsledek tohoto typu měření 

může určit případnou tepelnou anomálii, ale nelze stanovit úroveň její závažnosti. Konkrétní 

aplikace ve stavební praxi jsou například ověření funkce podlahového vytápění, zjištění 

problematického místa ucpané vnitřní kanalizace, lokalizace místa zatékaní ploché střechy. 

2.2.2 Srovnávací kvantitativní termografie 

Srovnávací kvantitativní termografie je efektivní metoda pro určování povrchových 

teplot závisející na použitém termografickém systému a přesnosti stanovení termografických 

parametrů (emisivita, odrazivost a propustnost).  

Ve stavební praxi se určí povrchové teploty, ze kterých se následně na základě 

znalostí venkovních a vnitřních okrajových podmínek určí případná tepelnětechnická 

porucha obvodové konstrukce (tepelný most, nízká povrchová teplota v interiéru). 

3 Stanovení termografických parametrů 

Pro přesné určení povrchových teplot je třeba co nejpřesněji určit emisivitu povrchů 

konstrukcí, zdánlivě odráženou teplotu, teplotu a relativní vlhkost vzduchu a vzdálenost 

mezi měřeným objektem a kamerou. 

3.1 Teplota a relativní vlhkost vzduchu 

Teplota a relativní vlhkost vzduchu se měří kalibrovanými teploměry a vlhkoměry. 

Vhodné je použít zařízení pro snímání relativní vlhkosti a teploty vzduchu, které umožní 

ukládat naměřené hodnoty spolu s termogramem [4].  

3.2 Emisivita materiálu 

Správné stanovení emisivity ε [-] je jednou ze základních podmínek 

při bezkontaktním měření teplot. Emisivita závisí na vlnové délce záření, teplotě tělesa, úhlu 

vyzařování, barvě povrchu, typu a struktuře povrchu materiálu. 

Emisivitu některých materiálů lze zjistit z odborné literatury. Důležité je ovšem 

zohlednit IČ pásmo o vlnových délkách, ve kterém pracuje použitá termografická kamera. 

Pro určité typy povrchu stejného materiálu se stejnou teplotou je odlišná emisivita v SWIR 

(krátkovlném) a LWIR (dlouhovlném) pásmu. 

Také je nutné zohlednit směr vyzařování, protože se zvětšujícím úhlem k měřenému 

objektu je emisivita rozdílná. V případě, že nejsme schopni přiřadit k materiálu tabulkovou 

hodnotu, je vhodné stanovit emisivitu kontaktní metodou nebo metodou s použitím materiálu 

s referenční emisivitou.  
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3.2.1 Metoda využívající materiál s referenční emisivitou 

Na vybrané místo měřené konstrukce se nanese materiál, který upraví povrchové 

vlastnosti. Používají se lepící štítky nebo speciální barvy ve sprejích, které mají vysokou 

referenční emisivitu = 0,96 [-] (Obrázek 3-1). V nastavení kamery se zadá hodnota emisivity 

materiálu se známou referenční emisivitou. Po minimálně třech měřeních a zaznamenání 

průměrné teploty na povrchu speciálního materiálu se postup opakuje v bezprostředním okolí 

předchozího termogramu, při kterém se v nastavení kamery mění emisivita tak, aby 

průměrná povrchová teplota oblasti byla stejná jako průměrná povrchová teplota stanovená 

na materiálu se známou referenční emisivitou. Tato zjištěná hodnota emisivity při shodné 

teplotě je hledanou emisivitou materiálu v daném vlnovém pásmu kamery. 

 

    

Obrázek 3-1 : Určení emisivity pomocí materiálů s vysokou referenční emisivitou 

3.2.2 Metoda kontaktní 

V praxi je kontaktní metoda náročná na přesnost, protože zde záleží na použitém 

kontaktním teploměru a na jeho správném použití. Při této metodě je nutné prvně změřit 

hodnotu odrážející zdánlivé teploty od objektů, která se nastaví v kameře. Následně se 

kalibrovaným kontaktním teploměrem změří na vybraném místě povrchová teplota. 

V nastavení kamery se mění hodnoty emisivity tak, aby teplota vyhodnocená kamerou byla 

stejná jako teplota změřena kontaktním teploměrem. Pro lepší přesnost se tento postup 

opakuje nejméně třikrát a z určených hodnot emisivit se spočítá průměr. 

3.3 Zdánlivě odrážená teplota  

U těles nebo objektů, které nejsou transparentní pro IČ záření a mají nízkou emisivitu 

povrchu, má odrážející se záření většinou velký vliv na výsledný údaj teploty. Odrážející se 

zdánlivá teplota je odrážející se záření od zdrojů (objektů) v okolí měřeného tělesa. Při jasné 

obloze může být tato teplota výrazně nižší než teplota vzduchu okolí.  Zdánlivě odraženou 

teplotu lze stanovit buď přímou metodou, nebo metodou odrazu (nepřímá metoda). 

3.3.1 Přímá metoda 

Na termografické kameře se nastaví emisivita = 1,00 [-]. Z předpokládaného místa 

snímání objektu se určí úhel dopadu a odrazu IČ záření od okolních objektů nebo oblohy. 

Kamera se následně umístí před měřený objekt tak, aby byla zaměřena na zdroj odrážejícího 
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se záření a byla s objektem v úhlu, který odpovídá úhlu odrazu. Z více naměřených hodnot se 

stanoví průměrná zdánlivá odrážející se teplota (Obrázek 3-2).  

 

 

Obrázek 3-2 : Přímá metoda 

3.3.2 Metoda odrazu 

Pro tuto metodu je třeba vyrobit IČ deskový reflektor formátu A4 z pomačkané a opět 

narovnané hliníkové folie (Obrázek 3-3). Stejně jako u přímé metody se také na termografické 

kameře nastaví emisivita = 1,00 [-]. Reflektor se umístí před objekt do zorného pole 

kamery tak, aby byl s měřeným objektem rovnoběžný.  

 

    

Obrázek 3-3 : Deskový IČ reflektor 
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Kamerou se pak z požadovaného místa a vzdálenosti od objektu změří průměrná 

zdánlivá odrážená teplota v ploše reflektoru (Obrázek 3-4). Takto zjištěná teplota je v podstatě 

tou hledanou od objektu se odrážející zdánlivou teplotou. 

 

 

Obrázek 3-4 : Metoda odrazu (nepřímá metoda) 
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4 Ověření použitelnosti termografického zjišťování povrchových teplot 

v exteriéru při eliminaci odraženého záření pomocí kovového štítu 

4.1 Technické zařízení - štít 

Pro eliminaci negativního vlivu odraženého záření při termografickém měření 

v exteriéru bylo navržené speciální technické zařízení [5], [6], které je zhotoveno z kovu tak, 

aby byla možná snadná manipulace (Obrázek 4-1). Je zde umístěn fixační prvek (3), který 

umožňuje jeho fixaci a aretaci. Manipulaci usnadňuje dvojice protilehlých úchytů (2). 

Vnitřní povrch technického zařízení je opatřen materiálem s vysokou hodnotou emisivity. 

Kvůli těsnému přilnutí k povrchu obvodové zdi je po obvodě otevřené části (5) instalováno 

těsnění.  

Po fixaci zařízení a jeho těsném přilnutí k měřenému místu otevřenou částí (5) dojde 

k odfiltrování okolního záření (např. oblohy, okolní zástavby vegetace, osob atd.), které 

negativně ovlivňuje výsledky měření. Poté se termokamera nasune do otvoru (4), který je 

umístěn na zadní uzavřené části (6). 

 

 

Obrázek 4-1 : Zařízení pro eliminaci vlivu odraženého záření 

Použití tohoto zařízení umožňuje vložit hodnotu zdánlivě odražené teploty rovnu 

hodnotě teploty venkovního vzduchu. Dochází tak k úplné eliminaci vlivu okolního záření, 

které negativně ovlivňuje výsledky měření, čímž dochází ke zvýšení přesnosti výsledného 
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stanovení povrchových teplot na obvodové stěně. Teplotu venkovního vzduchu změříme 

pomocí externího teploměru, nebo pomocí teploměru, který je součástí termokamery. 

Po nastavení parametrů v ovládacím prostředí termokamery pořídíme termogram 

předmětného místa. Celé toto měření by mělo proběhnout v co nejkratší době, a to z důvodu 

negativního vlivu tohoto „šťítu“ na výsledné určení teploty zkoumaného povrchu. 

 

4.2 Ověření funkce technického zařízení  

Pro ověření správné funkce technického zařízení (Obrázek 4-2) určeného pro eliminaci 

vlivu odraženého záření bylo provedeno měření povrchových teplot na obvodové zdi 

v exteriéru (a jejich následné porovnání) a to:  

1. Pomocí kontaktních teplotních čidel. 

2. Pomocí termokamery bez využití výše uvedeného technického zařízení. 

3. Pomocí termokamery s využitím výše uvedeného technického zařízení. 

 

 

Obrázek 4-2 : Použití technického zařízení v terénu při eliminaci vlivu odraženého záření 

Měření povrchových teplot bylo provedeno na západní fasádě Fakulty stavební 

v Ostravě. V této kapitole jsou prezentovány výsledky z provedených měření. Snímání 

povrchových teplot bylo provedeno kontaktním termočlánkem ALMEMO NiCr-Ni (K) – 

ZA 9020 FS (Obrázek 4-3b). 

Pro určení povrchové teploty termokamerou bez využití zmíněného technického 

zařízení bylo zapotřebí stanovit emisivitu měřeného povrchu fasády. Za tímto účelem byl 

proveden lokální postřik černým sprejem (Obrázek 4-3b), který má výrobcem deklarovanou 

emisivitu 0,96 [-], a který byl pak dále využíván jako etalon. Za účelem určení povrchových 

teplot pomocí termokamery bez využití výše uvedeného technického zařízení bylo 

provedeno měření zdánlivě odražené teploty. To proto, aby byla zjištěna míra jejího 

vlivu na výsledné hodnoty povrchových teplot na obvodové zdi v exteriéru. Měření zdánlivě 

odražené teploty bylo provedeno dvojím způsobem: 

a) Nepřímo 

b) Přímo 
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4.2.1 Měření 

Datum měření: 17.03.2013 

Čas měření: 08:15 

 

Povrchová 
teplota 
tkont [°C] 

Teplota 
vzduchu 
tvzd [°C] 

Relativní 
vlhkost 

  [%] 

Emisivita 
povrchu 

 [-] 

Rychlost  
větru 

 [m.s-1] 
Počasí 

-9,2 -6,9 85,0 0,94 0,3 jasno 

Tabulka 4-1 : Okrajové podmínky měření 

Hodnota emisivity měřeného povrchu fasády stanovená za pomocí lokálního postřiku 

černým sprejem činila  = 0,94 [-]. 

Pro určení zdánlivě odražené teploty atmosféry nepřímou metodou byla osazena 

na fasádě aluminiová lepicí páska, která působí jako reflexní vrstva. Na této reflexní vrstvě 

byly náhodně zvoleny tři referenční teplotní body (Obrázek 4-3a) a následně po stanovení 

teplot v těchto bodech byla z nich vypočtena průměrná hodnota zdánlivě odražené teploty 

atmosféry todr = – 33,8 °C, která byla dále použita pro určení hodnoty povrchové teploty 

zjištěné termokamerou  tir = - 8,6 °C (Obrázek 4-4a, resp. Tabulka 4-2). Průměrná teplota 

v ploše zmíněné reflexní vrstvy činila todr = – 33,5 °C, přičemž povrchová teplota vykazovala 

hodnotu tir = - 8,6 °C (Tabulka 4-2). 

 

 

Obrázek 4-3 : a) Termogram se znázorněním tři referenčních teplotních bodů (nepřímá metoda), 

b) Osazení kontaktního teplotního čidla na fasádě, resp. místo měření 
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Obrázek 4-4 : a) Termogram se znázorněním výsledné povrchové teploty (nepřímá metoda), 

b) Místo měření 

Přímá metoda stanovení zdánlivě odražené teploty atmosféry spočívá v jejím měření 

při zacílením termokamery na okolní objekty a na oblohu se zohledněním úhlu dopadu 

zjišťovaného záření na snímaný objekt. Při praktickém měření byly taktéž zvoleny tři 

referenční body, jejichž hodnoty teplot byly zprůměrovány pro zjištění hodnoty zdánlivě 

odražené teploty atmosféry přímou metodou, která činila todr = – 39,6 °C (Obrázek 4-5a). 

Zjištěná povrchová teplota pak vykazovala hodnotu tir = - 8,4 °C (Obrázek 4-6a, resp.     

Tabulka 4-2). Průměrná teplota v ploše zmíněného termografického snímku činila                

todr = – 43,9 °C, přičemž povrchová teplota vykazovala hodnotu tir = - 8,2 °C (Tabulka 4-2). 

 

 

Obrázek 4-5 : a) Termogram se znázorněním tři referenčních teplotních bodů (přímá metoda), 

b) Pohled na oblohu a okolní objekty v místě měření 
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Obrázek 4-6 : a) Termogram se znázorněním výsledné povrchové teploty (přímá metoda), 

b) Místo měření 

Následně bylo k povrchu obvodové zdi přiloženo technické zařízení (Obrázek 4-1) 

za účelem eliminace vlivu zdánlivě odražené teploty. Výsledky měření jsou patrné 

viz Obrázek 4-7. Při použití tohoto technického zařízení byla použita jako hodnota zdánlivě 

odražené teploty teplota okolního vzduchu - t
I
odr = - 6,9 °C. To proto, že technické zařízení 

zcela eliminuje vlivy odraženého záření oblohy a okolních objektů (například budovy, 

vegetace). Takto zjištěná povrchová teplota pak vykazovala hodnotu t
I
ir = - 9,2 °C      

(Obrázek 4-7). 

 

 

Obrázek 4-7 : Diagnostická měření v terénu při použití technického zařízení (tI
odr = tvzd) 

Z porovnání hodnot povrchové teploty změřené pomocí kontaktních povrchových 

čidel, která činila tkont = - 9,2 °C (Tabulka 4-1) a povrchové teploty zjištěné termokamerou 
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s využitím technického zařízení určeného pro eliminaci vlivu odraženého záření, kde            

t
I
ir = -9,2 °C (Tabulka 4-2) plyne, že se neliší, což potvrzuje správnou funkci výše uvedeného 

technického zařízení. Tato skutečnost má výrazný dopad na praktická zjišťování 

povrchových teplot stavebních konstrukcí.  

  

Metoda určení 
odražené teploty 

Se štítem 
tIodr = tvzd 

Přímá 
metoda 
(3 body) 

Nepřímá 
metoda 
(3 body) 

Přímá 
metoda 
(plocha) 

Nepřímá 
metoda 
(plocha) 

Povrchová teplota 
tir [°C] 

-9,2 -8,4 -8,6 -8,2 -8,6 

Odražená teplota 
todr [°C] 

-6,9 -39,6 -33,8 -43,9 -33,5 

Tabulka 4-2 : Výsledky měření odražené teploty a povrchové teploty 

Povrchové teploty vypočtené termografickým systémem v závislosti na různých 

hodnotách zdánlivě odražené teploty a emisivity povrchu při použití technického zařízení 

jsou uvedeny - viz Tabulka 4-3 a Tabulka 4-4. 

Pomocí simulace v software termokamery byl také zjišťován vliv nepřesnosti zadané 

hodnoty emisivity  a nepřesnosti v zadání hodnoty odražené teploty t
I
odr  na výslednou 

hodnotu povrchové teploty  t
I
ir. Jak plyne z výsledků - viz Tabulka 4-3 a Tabulka 4-4 (resp. 

Graf 4-1 a Graf 4-2) je tento minimální. A to z výše uvedených důvodů. Určité nepřesnosti 

v zadání výše uvedených veličin neovlivní výrazně výsledné hodnoty povrchových teplot. 

Jejich přesnost je pro termografickou diagnostiku ve stavební praxi dostačující. 

Stejně jako u ostatních měření je třeba podotknout, že vliv emisivity  [-] je malý 

při jejich vysokých hodnotách (cca S klesající hodnotou se její negativní vliv 

na přesnost výsledných hodnot povrchových teplot zvyšuje. Vzhledem k tomu, že většina 

vnějších povrchů obvodových konstrukcí budov vykazuje vysoké hodnoty emisivity (cca 

je požadovaná přesnost výsledných hodnot povrchových teplot dostačující.  

 

Emisivita  [-] 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 

Odražená teplota  
 (se štítem) tI

odr [°C] 
Povrchová teplota zjištěná termokamerou 

tI
ir [°C] 

+3 -3,9 -10,0 -9,9 -9,8 -9,8 -9,7 -9,6 -9,6 -9,5 

+2 -4,9 -9,8 -9,7 -9,7 -9,6 -9,6 -9,5 -9,5 -9,4 

+1 -5,9 -9,6 -9,6 -9,5 -9,5 -9,4 -9,4 -9,4 -9,3 

tvzd [°C] -6,9 -9,4 -9,4 -9,4 -9,3 -9,3 -9,3 -9,2 -9,2 

-1 -7,9 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2 -9,1 -9,1 

-2 -8,9 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,0 -9,0 -9,0 

-3 -9,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -9,0 

Odražená teplota  
(bez štítu) tII

odr [°C] 
-12,5 -13,5 -14 -14 -15 -15 -17 -18 

Tabulka 4-3 : Výsledky měření povrchové teploty v závislosti na různých hodnotách zdánlivě 

odražené teploty a emisivity povrchu při použití technického zařízení  
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Emisivita  [-] 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 

Odražená teplota  
 (se štítem) tI

odr [°C] 
Povrchová teplota zjištěná termokamerou 

tI
ir [°C] 

+3 -3,9 -9,4 -9,4 -9,3 -9,3 -9,2 -9,1 -9,1 -9,0 

+2 -4,9 -9,4 -9,3 -9,3 -9,2 -9,2 -9,1 -9,1 -9,0 

+1 -5,9 -9,3 -9,2 -9,2 -9,2 -9,1 -9,1 -9,1 -9,0 

tvzd [°C] -6,9 -9,2 -9,2 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,0 

-1 -7,9 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,0 -9,0 

-2 -8,9 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 

-3 -9,9 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 

Odražená teplota  
(bez štítu) tII

odr [°C] 
-20 -22 -26 -31 -40 -65 - - 

Tabulka 4-4 : Výsledky měření povrchové teploty v závislosti na různých hodnotách zdánlivě 

odražené teploty a emisivity povrchu při použití technického zařízení 

Před vlastním měřením za pomocí technického zařízení je nutno toto zařízení 

ponechat volně v exteriéru po určitou dobu tak, aby došlo k vyrovnání jeho teploty s teplotou 

venkovního vzduchu. To proto, že teplota technického zařízení, pokud je odlišná od teploty 

venkovního vzduchu do určité míry ovlivňuje teplotu vzduchu v místě měření, což může mít 

negativní vliv na výsledné určení teploty povrchu (viz Tabulka 4-3 a Tabulka 4-4). 

Při použití technického zařízení byla nastavena v termografickém systému hodnota 

emisivity povrchu  = 1, kdy zdánlivě odražená teplota okolního vzduchu nemá na výslednou 

povrchovou teplotu vliv. Takto zjištěná povrchová teplota následně vykazovala hodnotu 

t
I
ir = - 9,0 °C (Obrázek 4-8). 

 

 

Obrázek 4-8 : Diagnostická měření v terénu při použití technického zařízení (ε = 1) 

Na grafickém znázornění výsledků termografickým měřením povrchové teploty 

v závislosti na různých hodnotách odražené teploty a emisivity povrchu při použití 
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technického zařízení je patrné, že lze při vyhodnocování měření zadat do systému 

termokamery hodnotu emisivity povrchu  = 1 (Graf 4-1 a Graf 4-2).  

V rámci praktických měření při vysokých hodnotách emisivity měřeného povrchu 

( a pokud nám není známa přesná hodnota emisivity , pak je možno zadat 

a výsledky měření budou z hlediska přesnosti přijatelné (Graf 4-1 a Graf 4-2).  

 

 

Graf 4-1 : Grafické znázornění výsledků měření povrchové teploty v závislosti na různých hodnotách  

emisivity povrchu a odražené teploty při použití technického zařízení 

 

Graf 4-2 : Grafické znázornění výsledků měření povrchové teploty v závislosti na různých hodnotách 

odražené teploty a emisivity povrchu při použití technického zařízení 

Významný dopad z hlediska diagnostiky obvodových konstrukcí pomocí 

infračerveného termografického systému má skutečnost, že pokud určíme za pomocí 
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technického zařízení povrchovou teplotu obvodové konstrukce v jednom konkrétním místě, 

pak jsme schopni po jejím zadání do termografického systému zpětně určit skutečnou 

hodnotu zdánlivě odražené teploty (Obrázek 4-9). Tuto následně použijeme pro termografické 

měření celé plochy obvodové konstrukce při zachování stejného úhlu snímání. Takto zjištěná 

skutečná zdánlivě odražená teplota následně vykazovala hodnotu t
II

odr = - 22,0 °C       

(Obrázek 4-9). Při tomto měření proběhlo také zkoumání větší části plochy obvodového pláště 

po odstoupení s termovizní kamerou od objektu (viz Kapitola 4.3).  

Simulace prokázala, že i při nepřesném určení hodnoty emisivity povrchu 

po odstranění technického zařízení se výsledné povrchové teploty liší pouze minimálně. Tato 

chyba v hodnotě emisivity je částečně kompenzována termografickým systémem - 

vypočtenou „chybnou“ skutečně zdánlivě odraženou teplotou (Tabulka 4-3 a Tabulka 4-4). 

Pokud by snímání povrchu obvodové konstrukce bylo prováděno pod jiným úhlem 

(horizontálně či vertikálně), pak je nutno provést nové stanovení skutečné hodnoty zdánlivě 

odražené teploty výše popsaným způsobem.  

 

 

Obrázek 4-9 : Diagnostická měření v terénu – určení zdánlivě skutečné odražené teploty 

po odstranění technického zařízení 

Povrchové teploty vypočtené termografickým systémem v závislosti na různých 

hodnotách zdánlivě odražené teploty a emisivity povrchu při rozdílných metodách určení 

odražené teploty jsou uvedeny - viz Tabulka 4-5 a Tabulka 4-6. 

Z výsledků simulace software termokamery je patrné, že vliv nepřesnosti zadané 

hodnoty emisivity a nepřesnosti v zadání hodnoty odražené teploty bez použití technického 

zařízení je výrazný. 

Určité nepřesnosti v zadání výše uvedených veličin při použití technického zařízení 

neovlivní výrazně výsledné hodnoty povrchových teplot a jejich přesnost je 

pro termografickou diagnostiku ve stavební praxi dostačující. 

Na grafickém znázornění výsledků termografickým měřením povrchové teploty 

v závislosti na různých hodnotách odražené teploty a emisivity povrchu (při použití 

technického zařízení je opět patrné, že lze při vyhodnocování měření zadat do systému 

termokamery hodnotu emisivity povrchu  = 1 (Graf 4-3).  
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Emisivita  [-] 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 

Metoda určení 
odražené teploty 

Odražená 
teplota  
todr [°C] 

Povrchová teplota zjištěná termokamerou 
tir [°C] 

Se štítem (tIodr = tvzd) -6,9 -9,4 -9,4 -9,4 -9,4 -9,3 -9,3 -9,3 -9,2 

Přímá metoda (3 body) -39,6 -5,8 -6,1 -6,4 -6,7 -7,0 -7,3 -7,6 -7,8 

Nepřímá metoda (3 body) -33,8 -6,4 -6,7 -6,9 -7,2 -7,4 -7,7 -7,9 -8,2 

Přímá metoda (plocha) -43,9 -5,4 -5,7 -6,0 -6,4 -6,7 -7,0 -7,3 -7,6 

Nepřímá metoda (plocha) -33,5 -6,5 -6,7 -7,0 -7,2 -7,5 -7,7 -7,9 -8,2 

Kontaktním čidlem -22,0 -7,9 -8,1 -8,2 -8,4 -8,5 -8,7 -8,8 -8,9 

Odražená teplota (bez štítu) -22,0 -7,9 -8,1 -8,2 -8,4 -8,5 -8,7 -8,8 -8,9 

Tabulka 4-5 : Výsledky měření povrchové teploty v závislosti na různých hodnotách zdánlivě 

odražené teploty a emisivity povrchu při rozdílných metodách určení odražené teploty  

Emisivita  [-] 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 

Metoda určení 
odražené teploty 

Odražená 
teplota  
todr [°C] 

Povrchová teplota zjištěná termokamerou 
tir [°C] 

Se štítem (tIodr = tvzd) -6,9 -6,9 -9,2 -9,2 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,0 

Přímá metoda (3 body) -39,6 -8,1 -8,4 -8,6 -8,9 -9,1 -9,4 -9,6 -9,9 

Nepřímá metoda (3 body) -33,8 -8,4 -8,6 -8,8 -9,0 -9,3 -9,5 -9,7 -9,9 

Přímá metoda (plocha) -43,9 -7,9 -8,2 -8,5 -8,8 -9,1 -9,3 -9,6 -9,9 

Nepřímá metoda (plocha) -33,5 -8,4 -8,6 -8,8 -9,1 -9,3 -9,5 -9,7 -9,9 

Kontaktním čidlem -22,0 -9,0 -9,2 -9,3 -9,4 -9,5 -9,6 -9,8 -9,9 

Odražená teplota (bez štítu) -22,0 -9,0 -9,2 -9,3 -9,4 -9,5 -9,6 -9,8 -9,9 

Tabulka 4-6 : Výsledky měření povrchové teploty v závislosti na různých hodnotách zdánlivě 

odražené teploty a emisivity povrchu při rozdílných metodách určení odražené teploty 

 

Graf 4-3 : Grafické znázornění měření povrchové teploty v závislosti na různých hodnotách zdánlivě 

odražené teploty a emisivity povrchu při rozdílných metodách určení odražené teploty 
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4.3 Termografické měření po odstranění technického zařízení 

Výhodou další diagnostiky obvodové konstrukce pomocí infračerveného 

termografického systému po odstranění technického zařízení je, že pokud určíme za pomocí 

technického zařízení povrchovou teplotu t
I
ir  v jednom konkrétním místě, pak jsme schopni 

po jejím zadání do termografického systému zpětně určit skutečnou hodnotu zdánlivě 

odražené teploty t
II

odr. Tuto následně použijeme pro termografické měření celé plochy 

obvodové konstrukce při zachování stejného úhlu snímání.  

Většina vnějších povrchů obvodových konstrukcí budov vykazuje vysoké hodnoty 

emisivity (cca ). Při nepřesném určení hodnoty emisivity povrchu po odstranění 

technického zařízení z obvodového pláště se výsledné povrchové teploty liší pouze 

minimálně. Tuto chybu v hodnotě emisivity   lze částečně kompenzovat termografickým 

systémem - vypočtenou „chybnou“ skutečně zdánlivě odraženou teplotou t
II

odr (Tabulka 4-3 

a Tabulka 4-4). 

4.3.1 Měření 

Datum měření: 17.03.2013 

Čas měření: 08:15 

 

Povrchová 
teplota 
tkont [°C] 

Teplota 
vzduchu 
tvzd [°C] 

Relativní 
vlhkost 

  [%] 

Emisivita 
povrchu 

 [-] 

Rychlost  
větru 

 [m.s-1] 
Počasí 

-9,2 -6,9 85,0 0,94 0,0 jasno 

Tabulka 4-7 : Okrajové podmínky měření 

Toto diagnostika navazuje na předchozí měření a zabývá se zkoumáním větší části 

plochy obvodového pláště. V první části měření s technickým zařízením byla použita jako 

hodnota zdánlivě odražené teploty teplota okolního vzduchu - t
I
odr = - 6,9 °C (Tabulka 4-7). 

To proto, že technické zařízení zcela eliminuje vlivy odraženého záření oblohy a okolních 

objektů. Takto zjištěná povrchová teplota konkretního místa pak vykazovala hodnotu          

t
I
ir = - 9,2 °C (Obrázek 4-7).  

Z porovnání hodnot povrchové teploty změřené pomocí kontaktních povrchových 

čidel, která činila tkont = - 9,2 °C (Tabulka 4-7) a povrchové teploty zjištěné termokamerou 

s využitím technického zařízení určeného pro eliminaci vlivu odraženého záření, kde            

t
I
ir = - 9,2 °C (Obrázek 4-7) plyne, že se neliší, což potvrzuje správnou funkci výše uvedeného 

technického zařízení.  

Hodnota emisivity zjištěná termokamerou pomocí lokálního postřiku černým sprejem 

byla určena  = 0,94 [-]. 

V druhé části postupu při měření fasády z větší vzdálenosti a bez technického zařízení 

je zásadní vypočítat termografickým systémem skutečnou hodnotu zdánlivě odražené 

teploty. Tato skutečná hodnota zdánlivě odražené teploty vypočtena termografickým 

systémem pomocí povrchové teploty konkretního měřeného bodu vykazovala hodnotu      

t
II

odr = - 22,0 °C (Obrázek 4-9).  

Pomocí simulace software termokamery byl také zjišťován vliv nepřesnosti zadané 

hodnoty emisivity  [-] na výsledné hodnoty povrchové teploty dalších náhodně zvolených 

bodů na obvodovém plášti (Obrázek 4-10 až Obrázek 4-12). Jak plyne z výsledků – viz    

Tabulka 4-8 a Tabulka 4-9 (resp. Graf 4-4) je tento minimální. Určité nepřesnosti v zadání 

emisivity měřeného povrchu neovlivní výrazně výsledné hodnoty povrchových teplot jiných 
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zvolených bodů a jejich vzájemné rozdíly teplot jsou pro termografickou diagnostiku 

ve stavební praxi dostačující. 

Pokud by snímání povrchu obvodové konstrukce bylo prováděno pod jiným úhlem 

(horizontálně či vertikálně), pak je nutno provést nové stanovení skutečné hodnoty zdánlivě 

odražené teploty výše popsaným způsobem.  

 

 

Obrázek 4-10 : Diagnostická měření v terénu - určení zdánlivě skutečné odražené teploty 

po odstranění technického zařízení pomocí povrchové teploty konkrétního bodu (pro  = 0,94) 

 

Obrázek 4-11 : Diagnostická měření v terénu - určení zdánlivě skutečné odražené teploty 

po odstranění technického zařízení pomocí povrchové teploty konkrétního bodu (pro  = 0,90) 
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Obrázek 4-12 : Diagnostická měření v terénu - určení zdánlivě skutečné odražené teploty 

po odstranění technického zařízení pomocí povrchové teploty konkrétního bodu (pro  = 0,98) 

Emisivita  [-] 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 

Měřené body 
Povrchová teplota zjištěná termokamerou 

tI
ir [°C] 

Sp1 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 

Sp2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 

Sp3 -6.4 -6.4 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.6 -6.6 

Sp4 -5.7 -5.7 -5.8 -5.8 -5.8 -5.9 -5.9 -5.9 

Odražená teplota 
(bez štítu) tII

odr [°C] 
-14 -14.5 -15 -15.5 -16 -17 -18 -19 

Tabulka 4-8 : Výsledky měření povrchových teplot v závislosti na různých hodnotách emisivity 

povrchu (0,85 –0,92) 

Emisivita  [-] 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 

Měřené body 
Povrchová teplota zjištěná termokamerou 

tI
ir [°C] 

Sp1 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.5 -9.9 

Sp2 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.4 -7.6 -8.1 

Sp3 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.8 -7.0 -7.5 

Sp4 -6.0 -6.0 -6.0 -6.1 -6.1 -6.1 -6.4 -6.9 

Odražená teplota 
(bez štítu) tII

odr [°C] 
-20 -22 -26 -31 -40 -65 -273 - 

Tabulka 4-9 : Výsledky měření povrchových teplot v závislosti na různých hodnotách emisivity 

povrchu (0,93 –1,00) 
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Na grafickém znázornění výsledků termografického měření povrchových teplot 

v závislosti na různých hodnotách emisivity povrchu bez  použití technického zařízení je 

patrné, že lze při vyhodnocování tohoto měření zadat do systému termokamery hodnotu 

emisivity povrchu  < 0,98 [-] (Graf 4-4), protože termografický system neumožňuje počítat 

s hodnotou skutečně zdánlivě odražené teploty t
II

odr < - 273,15 °C (absolutní nula). 

 

 

Graf 4-4 : Grafické znázornění měřených povrchových teplot v závislosti na různých hodnotách 

emisivity povrchu 

4.4 Vyhodnocení provedených měření 

Přesnost hodnot povrchových teplot zjištěných infračerveným radiometrickým 

dlouhovlnným systémem je výrazně ovlivněna přesností stanovení odražené teploty, která 

má na výsledky měření zásadní vliv. Existuje několik způsobů jak tuto odraženou teplotu 

určit. Přesnost určení zdánlivě odražené teploty však závisí na zkušenostech obsluhy 

infračervené kamery.  

Použití výše uvedeného technického zařízení přináší dvě následující přednosti: 

1. Při zjišťování povrchové teploty v jednom bodě dojde k odstranění vlivu sálání (resp. 

zdánlivě odražené teploty) mezi měřeným povrchem a okolím. To má za následek 

vyšší přesnost při určení zmíněné povrchové teploty v jednom bodě. 

2. Následné určení hodnoty zdánlivě odražené teploty vykazuje vyšší přesnost. 

Důsledkem toho je také vyšší přesnost při určování hodnot povrchových teplot v celé 

ploše obvodové konstrukce.  
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5 Ověření použitelnosti termografického zjišťování povrchové teploty 

a emisivity u lesklých materiálů pomocí metody čtyř bodů 

5.1 Současný způsob zjišťování povrchové teploty 

Zjišťování povrchových teplot u lesklých materiálů (například sklo) je poměrně 

problematickou záležitostí. To proto, že hodnoty emisivity u těchto materiálů vykazují 

zpravidla poměrně velký rozptyl. Například emisivita skla se pohybuje, podle konkrétního 

typu, přibližně v rozmezí od 0,67 do 0,97.  

Praktické zjištění povrchové teploty u lesklých materiálů pomocí infračervené 

termografie se v současné době provádí tak, že se jejich povrch opatří materiálem se známou 

hodnotou emisivity (například samolepicí fólií, event. barevným nástřikem ve spreji. 

Povrchovou teplotu pak zjistíme pouze v místě aplikace zmíněného materiálu se známou 

emisivitou (Sp1 viz Obrázek 5-1).  

 

 

Obrázek 5-1 : Praktické zjišťování povrchové teploty a emisivity měřeného materiálu 

Hodnotu emisivity měřeného materiálu pak určíme na základě teploty zjištěné v místě 

aplikace výše uvedeného materiálu tak, že do termografického systému postupně zadáváme 

různé hodnoty emisivity tak dlouho, až se zde hodnota povrchové teploty (Sp2) rovná 

hodnotě povrchové teploty (Sp1) zjištěné v místě aplikace materiálu se známou hodnotou 

emisivity [2] (viz Obrázek 5-1). 

5.2 Problematika přesnosti u současného způsobu zjišťování povrchových teplot 

Hodnota povrchové teploty zjištěná v místě materiálu se známou hodnotou emisivity 

je však zatížena určitou nepřesností, která je dána tím, že tento materiál má ve většině 

případů jinou emisivitu než materiál lesklý. V důsledku toho a v důsledku zdánlivě odražené 

teploty (oblohy, okolních budov či vegetace) zde dochází k rozdílnému ochlazování (resp. 

ohřívání) v důsledku sdílení tepla sáláním mezi měřenými body a okolím [1]. Důsledkem 

pak jsou rozdílné povrchové teploty v obou uvedených místech. Rozdíl zjištěných 

povrchových teplot je tím větší, čím větší je rozdíl hodnot emisivity obou materiálů. Vliv 

hraje také velikost zdánlivě odražené teploty.  

Na potvrzení výše uvedeného je na termogramech znázorněna ukázka praktického 

měření povrchových teplot pomocí dvou teplotních čidel, jež byla upevněna pomocí 

materiálů s výrazně rozdílnými hodnotami emisivity (Obrázek 5-2 až Obrázek 5-4). Vlevo je 

upevněno čidlo materiálem s nízkou hodnotou emisivity. Vpravo je umístěno čidlo, které je 

fixováno pomocí materiálu o vysoké hodnotě emisivity (Obrázek 5-2).  

Rozdíly naměřených povrchových teplot jsou patrny u obou výše zmíněných 

materiálů (Obrázek 5-3 a Obrázek 5-4).   
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V případě vyšší hodnoty zdánlivě odražené teploty (Obrázek 5-3) se sdílení tepla 

sáláním projeví u materiálu s nižší emisivitou nižší povrchovou teplotou a naopak – 

u materiálu s vyšší emisivitou vyšší povrchovou teplotou. 

 

 

Obrázek 5-2 : Povrchová teplotní čidla na skle připevněná materiálem s nízkou emisivitou (1) 

a materiálem s vysokou emisivitou (2) 

 

Obrázek 5-3 : Naměřené rozdílné povrchové teploty materiálu s nízkou emisivitou (1) a materiálu 

s vysokou emisivitou (2) v důsledku sdílení tepla sáláním mezi měřenými body a okolím při vyšší 

zdánlivě odražené teplotě 

V případě nižší hodnoty zdánlivě odražené teploty (Obrázek 5-4) se sdílení tepla 

sáláním projeví u materiálu s nižší emisivitou (1) vyšší povrchovou teplotou a naopak – 

u materiálu s vyšší emisivitou (2) nižší povrchovou teplotou. 

 

 

Obrázek 5-4 : Naměřené rozdílné povrchové teploty materiálu s nízkou emisivitou (1) a materiálu 

s vysokou emisivitou (2) v důsledku sdílení tepla sáláním mezi měřenými body a okolím při nižší 

zdánlivě odražené teplotě 
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Nepřesné určení povrchových teplot zapříčiněné rozdílnými hodnotami emisivity 

obou materiálů se projevuje také při praktických termografických měřeních v exteriéru. Tyto 

nepřesnosti je však možno eliminovat při měření pomocí čtyř bodů, které je popsáno 

v následující kapitole.  

5.3 Princip určení povrchové teploty u lesklých materiálů pomocí čtyř bodů 

Při termografickém určování povrchové teploty u lesklých materiálů pomocí čtyř 

bodů postupujeme takto – viz následující praktické měření: 

 

1. Pořídíme termografický snímek oblohy a okolních objektů, které se nám na měřeném 

lesklém materiálu odrážejí (tzv. přímá metoda určování zdánlivě odražené teploty). 

Na tomto termogramu vybereme čtyři referenční body s rozdílnou teplotou (Obrázek 5-5). 

2. Následně provedeme měření na lesklém povrchu. Termokamerou zaostříme odraz tak, 

aby odpovídal zrcadlově termogramu okolí pro určení odražené teploty přímou metodou 

(viz bod 1.). Na tomto termogramu vybereme totožné čtyři zrcadlově otočené referenční 

body (Obrázek 5-6 až Obrázek 5-9). 

3. V termografickém systému pak u čtyř měřených bodů simulujeme výsledky měření 

povrchových teplot v závislosti na různých hodnotách odražené teploty a emisivity 

povrchu. Ty hodnoty povrchových teplot, které termografický systém vyhodnotil jako 

stejné, nebo přibližně stejné s určitou přesností, jsou konečnou povrchovou teplotou 

lesklého materiálu. Tomu pak odpovídá příslušná emisivita (Tabulka 5-2 a Tabulka 5-3, 

resp. Graf 5-1).  

Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že v důsledku detekce odraženého 

infračerveného záření dojde k eliminaci nepřesností v určení povrchových teplot, která je 

zapříčiněna rozdílnými hodnotami emisivity etalonu a měřené plochy.  

Pro zjednodušení celého procesu by bylo vhodné jeho algoritmus vložit 

do termografického systému. 

Pro měření povrchové teploty a hodnoty emisivity lesklého materiálu bylo určeno 

izolační dvojsklo na západní fasádě bytového domu v Ostravě Mariánských Horách. V této 

kapitole jsou prezentovány výsledky z provedených měření. Snímání povrchových teplot 

bylo provedeno kontaktním termočlánkem ALMEMO NiCr-Ni (K) - ZA 9020 FS       

(Obrázek 5-2). 

 

5.3.1 Měření 

Datum měření: 23.02.2014 

Čas měření: 07:18 

 

Povrchová 
teplota 
tkont [°C] 

Teplota 
vzduchu 
tvzd [°C] 

Relativní 
vlhkost 

  [%] 

6,8 3,8 85,0 

Tabulka 5-1 : Okrajové podmínky měření 

V termografickém systému je také zásadní zadat alespoň přibližně stanovenou 

hodnotu vzdálenosti měřených čtyř bodů. A to nejen na termografickém snímku oblohy 
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a okolních objektů, které se nám na měřeném lesklém materiálu odrážejí, ale také 

na termografickém snímku lesklého povrchu. Je třeba si uvědomit, že není měřena plocha 

lesklého povrchu, která je vzálena od termokamery pouze cca 1 m, ale mnohem vzdálenější 

odraz (Obrázek 5-5 až Obrázek 5-9). Při tomto měření byla v termografickém systému 

nastavena hodnota vzdálenosti na všech termogramech 100 m.  

 

 

Obrázek 5-5 : a) Termogram se znázorněním čtyř referenčních bodů odražené teploty, b) Pohled 

na oblohu a okolní objekty v místě měření 

 

Obrázek 5-6 : a) Termogram se znázorněním čtyř referenčních teplotních bodů odražených 

na lesklém materiálu, b) Osazení kontaktního teplotního čidla na skle, resp. místo měření 
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Obrázek 5-7 : a) Termogram se znázorněním čtyř referenčních teplotních bodů odražených 

na lesklém materiálu, b) Osazení kontaktního teplotního čidla na skle, resp. místo měření 

 

Obrázek 5-8 : a) Termogram se znázorněním čtyř referenčních teplotních bodů odražených 

na lesklém materiálu, b) Osazení kontaktního teplotního čidla na skle, resp. místo měření 
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Obrázek 5-9 : a) Termogram se znázorněním čtyř referenčních teplotních bodů odražených 

na lesklém materiálu, b) Osazení kontaktního teplotního čidla na skle, resp. místo měření 

Měřené 
body 

Emisivita  

 [-] 
0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 

Odražená 
teplota  

todr,4 [°C] 

Povrchová teplota zjištěná termokamerou 
tir,4 [°C] 

Sp1 7,7 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 

Sp2 4,2 7,5 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,2 

Sp3 -0,8 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 

Sp4 -6,1 8,4 8,2 8,1 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 

Tabulka 5-2 : Výsledky měření povrchové teploty v závislosti na různých hodnotách odražené teploty 

a emisivity povrchu (0,80-0,87) 

Měřené 
body 

Emisivita  

 [-] 
0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 

Odražená 
teplota  

todr,4 [°C] 

Povrchová teplota zjištěná termokamerou 
tir,4 [°C] 

Sp1 7,7 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

Sp2 4,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,0 7,0 7,0 

Sp3 -0,8 7,3 7,2 7,1 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 

Sp4 -6,1 7,2 7,0 6,9 6,8 6,6 6,5 6,4 6,3 

Tabulka 5-3 : Výsledky měření povrchové teploty v závislosti na různých hodnotách odražené teploty 

a emisivity povrchu (0,88-0,95) 
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Graf 5-1 : Grafické znázornění výsledků měření povrchové teploty v závislosti na různých hodnotách 

odražené teploty a emisivity povrchu 

Z porovnání hodnot povrchové teploty změřené pomocí kontaktního povrchového 

čidla, která činila tkont = + 6,8 °C (viz Tabulka 5-1) a povrchové teploty zjištěné 

termokamerou metodou čtyř bodů, kde tir,4 = + 7,2 °C (Tabulka 5-3, resp Graf 5-1) plyne, že se 

liší o 0,4 °C, což potvrzuje správnost uvedeného postupu. 

Tento malý rozdíl mezi určenou povrchovou teplotou pomocí kontaktního čidla 

tkont = + 6,8 °C a povrchovou teplotou zjištěnou termokamerou metodou čtyř bodů 

tir,4 = + 7,2 °C je způsoben zřejmě rozdílnou hodnotou emisivity samolepicí hliníkové pásky, 

fixující teplotní čidlo k povrchu lesklého materiálu a hodnotou emisivity povrchu lesklého 

materiálu. Rozdíl zjištěných povrchových teplot je tím větší, čím větší je rozdíl hodnot 

emisivity obou materiálů. Velký vliv na výslednou povrchovou teplotu pak má velikost 

průměrné zdánlivě odražené teploty.  

Hodnota emisivity určená termokamerou metodou čtyř bodů činila 4 = 0,88 [-] 

(Tabulka 5-3, resp Graf 5-1). 

 

5.4 Vyhodnocení provedených měření 

Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že v důsledku detekce odraženého 

infračerveného záření dojde k eliminaci nepřesností v určení povrchových teplot, která je 

zapříčiněna rozdílnými hodnotami emisivity etalonu a měřené plochy.  

Celý tento proces termografického zjišťování povrchové teploty a emisivity 

u lesklých materiálů je poměrně pracný. Proto by bylo vhodné navázat spolupráci s autory 

termografických systémů a rozšířit program o algoritmus umožňující propojení termogramu 

okolí s termogramem odrazu. Na základě vhodně zvolených čtyř bodů okolí a odrazu by pak 

termografický systém dopočítal povrchové teploty v závislosti na různých hodnotách 

odražené teploty a emisivity povrchu. Ty hodnoty povrchových teplot, které by algoritmus 

vyhodnotil jako stejné, nebo přibližně stejné s určitou přesností, by byly skutečnou 

povrchovou teplotou měřeného lesklého materiálu.  
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6 Ověření použitelnosti termografického zjišťování povrchové teploty 

a vlivu emisivity u lesklých materiálů při eliminaci odraženého 

záření pomocí kovového štítu 

6.1 Ověření funkce technického zařízení  

Pro ověření správné funkce technického zařízení (Obrázek 6-1) určeného pro eliminaci 

vlivu odraženého záření bylo provedeno měření povrchových teplot na lesklém materiálu 

v exteriéru (a jejich následné porovnání) a to:  

1. Pomocí kontaktního teplotního čidla. 

2. Pomocí termokamery s využitím metody čtyř bodů. 

3. Pomocí termokamery s využitím výše uvedeného technického zařízení. 

 

   

Obrázek 6-1 : Praktické použití technického zařízení při měření izolačního dvojskla 

Měření povrchových teplot lesklého materiálu (izolačního dvojskla) pomocí 

technického zařízení bylo provedeno současně s měřením termokamery při využití metody 

čtyř bodů (viz Kapitola 5). V této kapitole jsou prezentovány výsledky z provedených měření. 

Snímání povrchových teplot bylo provedeno kontaktním termočlánkem ALMEMO NiCr-Ni 

(K) - ZA 9020 FS (Obrázek 5-2).  

Pro určení povrchové teploty termokamerou s využitím zmíněného technického 

zařízení bylo zapotřebí stanovit emisivitu měřeného povrchu. Pro tento účel byly použity 

emisivity povrchu zjištěné termokamerou pomoci metody čtyř bodů (viz Kapitola 5). 

Po fixaci technického zařízení k měřenému oknu otevřenou částí dojde k odfiltrování 

okolního záření, které negativně ovlivňuje výsledky měření. Poté se termokamera nasune 

do otvoru, který je umístěn na zadní uzavřené části a pořídí se termografický snímek. Celé 

toto měření by mělo proběhnout v co nejkratší době, a to z důvodu negativního vlivu tohoto 

„šťítu“ na výsledné určení teploty zkoumaného povrchu. 
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6.1.1 Měření 

Datum měření: 23.02.2014 

Čas měření: 07:18 

 

Teplota 
vzduchu 
tvzd [°C] 

Relativní 
vlhkost 

  [%] 

Povrchová 
teplota 
tkont [°C] 

Povrchová 
teplota 
tir,4 [°C] 

Emisivita 
povrchu 

 [-] 

3.8 85.0 6.8 7.2 0.88 

Tabulka 6-1 : Okrajové podmínky měření 

Použití tohoto zařízení umožňuje nastavit v termografickém systému hodnotu 

zdánlivě odražené teploty rovnu hodnotě teploty venkovního vzduchu (t
I
odr = tvzd = +3,8 °C). 

Takto zjištěná povrchová teplota při emisivitě  = 0,88 [-] vykazovala hodnotu t
I
ir = + 7,2 °C 

(Obrázek 6-2). 

Pří nastavené hodnotě emisivity povrchu  = 1 [-], kdy zdánlivě odražená teplota 

okolního vzduchu nemá na výslednou povrchovou teplotu vliv, tato následně vykazovala 

hodnotu t
I
ir = + 6,8 °C (Obrázek 6-3).  

Vliv emisivity   je malý při jejich vysokých hodnotách (cca S klesající 

hodnotou se její negativní vliv na přesnost výsledných hodnot povrchových teplot zvyšuje.  

Pomocí simulace software termokamery byl také zjišťován vliv nepřesnosti zadané 

hodnoty emisivity   na výslednou hodnotu povrchové teploty t
I
ir. Jak plyne z výsledků - 

viz Tabulka 6-2 a Tabulka 6-3 (resp. Graf 6-1) je tento nezanedbatelný. Určité nepřesnosti 

v zadání výše uvedené veličiny ovlivní výrazněji výsledné hodnoty povrchových teplot. 

 

 

Obrázek 6-2 : Diagnostická měření lesklého materiálu při použití technického zařízení (tI
odr = tvzd) 
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Obrázek 6-3 : Diagnostická měření lesklého materiálu při použití technického zařízení ( = 1) 

emisivita  [-] 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 

Odražená teplota 
(se štítem) tI

odr [°C] 
Povrchová teplota zjištěná termokamerou 

tI
ir [°C] 

3.8 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 

Tabulka 6-2 : Výsledky měření povrchové teploty lesklého materiálu v závislosti na různých 

hodnotách emisivity při použití technického zařízení (0,85-0,92) 

emisivita  [-] 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 

Odražená teplota 
(se štítem) tI

odr [°C] 
Povrchová teplota zjištěná termokamerou 

tI
ir [°C] 

3.8 7.1 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8 

Tabulka 6-3 : Výsledky měření povrchové teploty lesklého materiálu v závislosti na různých 

hodnotách emisivity při použití technického zařízení (0,93-1,00) 

Minimální rozdíly mezi změřenou povrchovou teplotou kontaktním čidlem 

tkont = + 6,8 °C, povrchovou teplotou zjištěnou termokamerou metodou čtyř bodů 

tir,4 = + 7,2 °C (Tabulka 6-1) a povrchovou teplotou změřenou s použitím technického zařízení 

t
I
ir = + 7,2 °C (Graf 6-1) jsou způsobeny zřejmě:  

a) Rozdílnou hodnotou emisivity samolepicí hliníkové pásky a hodnotou emisivity 

povrchu měřeného skla, kde vliv na výslednou povrchovou teplotu má velikost 

průměrné zdánlivě odražené teploty. 

b) V důsledku odlišné teploty technického zařízení od teploty okolního vzduchu. 

 

Z porovnání hodnot povrchové teploty zjištěné pomocí termokamery metodou čtyř 

bodů tir,4 = + 7,2 °C a povrchové teploty změřené při použití technického zařízení 

t
I
ir = + 7,2 °C (Graf 6-1) plyne, že se neliší, což potvrzuje správnost obou uvedených postupů. 

S nastavením hodnoty emisivity povrchu na  = 1 u materialu s nízkou hodnotou emisivity 

vzniká i s použitím technického zařízení větší nepřesnost při určování povrchové teploty. 



 

-40- 

 

 

Graf 6-1 : Grafické znázornění výsledků měření povrchové teploty lesklého materiálu v závislosti 

na různých hodnotách emisivity při použití technického zařízení 

6.2 Vyhodnocení provedených měření 

Přesnost hodnot povrchových teplot na lesklých materiálech změřených pomocí 

technického zařízení je výrazně ovlivněna stanovenou hodnotou emisivity, která má 

na výsledky měření u materiálu s nižší emisivitou zásadní vliv. Přesnost určení hodnoty 

emisivity v exteriéru na lesklých materiálech (například sklo) však může být mnohdy velmi 

problematické (viz Kapitola 5.1). Při vyhodnocování měření na těchto materiálech s použitím 

technického zařízení a v systému zadanou hodnotou emisivity povrchu  = 1 musíme počítat 

s určitou nepřesností. 

Při zjišťování povrchové teploty s použitím technického zařízení dojde k odstranění 

vlivu odražené teploty mezi měřeným povrchem a okolím. Ovšem při měření povrchové 

teploty u materiálu s nižší emisivitou je důležité ponechat technické zařízení volně 

v exteriéru po určitou dobu, aby došlo k vyrovnání jeho teploty s teplotou venkovního 

vzduchu.  

Porovnáním obou nových způsobů měření povrchové teploty na lesklých materiálech 

pomocí termokamery metodou čtyř bodů a při použití technického zařízení je zřejmé, že 

jejich výsledné naměřené hodnoty budou z hlediska přesnosti dostačující. Naopak přesnost 

měření pomocí kontaktních teplotních čidel na sklech nemusí být vždy pro termografickou 

diagnostiku ve stavební praxi dostačující. 
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