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Anotace 

BOROVÁ, Petra. Využití kamerových systémů pro podporu HZS při zásahu [Diplomová 

práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2017. 64 s. 

Tato diplomová práce je zaměřena na kamerové systémy a rozdělena do dvou částí. 

První část je věnována teoretické rovině a základním právním předpisům zahrnující oblast 

kamer a jejich příslušenství a systémů. Dále jsou v této části popsány fyzikální principy 

přístrojů pro bezdotyková měření a proveden výčet vlastností a funkcí vhodných pro výběr 

termokamery, jež bude použita u jednotek požární ochrany.  

V druhé části tohoto dokumentu je analyzován současný stav vybavení termovizí  

u jednotek požární ochrany jednotlivých krajů a jejich financování. Jsou zde zmapovány 

různá užití termokamer a porovnány typy těchto technických přístrojů. Na základě použitých 

analýz je proveden a navržen výběr nejlepší z nich.  

Klíčová slova: kamerový systém; kamera; termokamera; hasičský záchranný sbor 
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This dissertation is focused on the camera systems and divided into two parts. The 

first part is devoted to theoretical and fundamental laws, including area cameras and related 

equipment and systems. Furthermore, this section describes the physical principles of an 

infrared measuring instrument and made a list of features and functions for the selection of 

suitable imager to be used in fire protection units. 

In the second part of this disertation is to analyze the current state of thermal imaging 

equipment fire protection units for individual regions and their financing. There are various 

mapped using thermal imagers and compared these types of technical equipment. Based on 

the analysis used is made and designed to select the best of them. 
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Úvod 

S vývojem technologie a postupným zařazováním kamer do vybavení záchranných 

složek, se kamerové systémy staly jejich nedílnou součástí. Dnešní trh nabízí širou škálu 

přístrojů a zařízení, které slouží jak k usnadnění záchranných a likvidačních prací,  

tak k samotné bezpečnosti osob provádějících tyto práce. Samotné kamery se liší svými 

vlastnostmi, funkcemi a použitím. V širším pojetí je možno přístroje pro snímání obrazu 

rozdělit na dvě skupiny. První z nich jsou pevné, neboli stacionární kamery, které jsou 

používány především pro monitorování dopravních situací, tzv. městský kamerový systém. 

Jako druhou skupinu je možno považovat mobilní neboli ruční kamery, které jsou používány 

zejména při nasazení sil a prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Kamerové systémy a ruční kamery jsou blíže popsány v teoretické části této práce. 

Dohledové videosystémy jsou popsány z hlediska jejich složení a použití při určitých 

provedeních. Tato technická vybavení je možno použít v rámci koordinace záchranných 

složek, např. při přijetí tísňových volání a následného vyslání výjezdových automobilů dojde 

k monitorování dopravní infrastruktury a místa události (pokud se v dané lokalitě 

mimořádné události nachází síť kamerových systémů).  

Technické prostředky pro snímání bezdotykového měření své místo a uplatnění 

nacházejí při spolupráci Integrovaného záchranného systému, kdy v místě nehody zasahuje 

více záchranných složek. Použití přístrojů pro bezdotyková měření dokážou zefektivnit a 

časově zkrátit vyhledání pohřešované osoby v prostorách postižených zplodinami požáru. 

Dále slouží k rychlému a snadnému vyhledávání skrytých ohnisek požárů, k lepší orientaci 

zasahujících hasičů v zakouřených prostorech a u jiných situací podobných požárnímu 

charakteru. Nicméně mimořádná událost nemusí mít jen prvky požární, ale může se jednat 

o přítomnost nebezpečné látky, kdy bude identifikován rozdíl teploty okolní a teploty 

unikající látky.  

Tato problematika se zajímá o všechny látky, u kterých může zásah skýtat nějaká 

nebezpečí pro zasahující hasiče, zachraňované osoby, zvířata či majetek (např. pára 

v parovodním potrubí). 

V závislosti na použití typu termokamery a jejich funkcí jako je např. pořízení 

videozáznamu nebo vytvoření fotografií z místa postiženého havárií, je možno tyto 
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vytvořené a uložené záznamy zpětně vyvolat a použít pro další účely, např. pro Polici České 

republiky jako důkazní materiál při vyšetřování nehod nebo záznamy mohou sloužit jako 

podklad pro výcvikový materiál určen příslušníkům záchranných složek. Veškeré činnosti 

spojené s monitorováním, pořizováním, získáváním a ukládáním záznamů jsou vázány na 

právní předpisy, upravující tuto problematiku, byť jen okrajově. Tudíž je první teoretická 

část diplomové práce věnována přehledu legislativě.  

Problematika termokamer se nevztahuje jen k právním předpisům, ale nutností  

je i znalost základních fyzikálních principů, které jsou nápomocny při porozumění funkcí, 

použití a výběru vhodného termovizního přístroje. Konstrukce, prvky, elektronika  

pro zpracování obrazu a další parametry termokamery jsou v práci použity pro srovnání 

užívaných přístrojů pro bezdotyková měření u jednotek požární ochrany. Je zmapováno 

využití termokamer v České republice jednotlivých krajů. Analyzována je finanční možnost 

krajů, příspěvky z Evropské unie a dary statutárních měst nebo právnických osob. 

Výsledek analýz je využit pro zhodnocení jednotlivých typů termokamer užívaných  

u hasičských záchranných sborů České republiky. 
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Rešerše literatury 

K vypracování diplomové práce byla podkladem odborná literatura, která byla 

využita při zpracování teoretické části práce. Vědomosti byly nabyty především 

z následujících literárních děl: 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů III. Díl. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 

2006, 246 s. ISBN 80-7251-235-8. 

Tato kniha popisuje ostatní zabezpečovací systémy. Autor se v kapitolách zaměřuje 

na zabezpečovací zařízení u automobilů, ochranu zboží, systémy kontroly vstupů, systémy 

průmyslové televize. Dále jsou zde popsány kamerové systémy, jejich komponenty  

a příslušenství, záznam obrazu a jeho přenos do určených míst. 

LUKÁŠ, Luděk a kolektiv. Bezpečnostní technologie, systémy a management II., 1. 

Vydání, Zlín: VeRBuM 2012, 387 s. ISBN 978-80-87500-19-4. 

Publikace je zaměřena na technická témata týkající se kamerového systému a jeho 

fungování, dále jsou zde uvedeny nové trendy v oblasti IP kamer, řízením rizik 

v bezpečnostním inženýrství, bezpečnostním managementem, zabezpečovací technikou  

pro osobní bezpečnost a ochranu majetku. 

KŘEČEK, Stanislav a kolektiv. Příručka zabezpečovací techniky, 2. vydání, Cricetus, 

2003, 351 s. ISBN 80-902938-2-4. 

Literatura se věnuje systémům průmyslové televize. Součástí jsou i témata 

elektronické zabezpečovací a elektrické požární signalizace s přehledem předpisů a norem, 

týkající se dané problematiky. Načerpané teoretické základy se vztahují zejména 

k informacím o videotechnice a snímání obrazu, přenosu videosignálu, příslušenství kamer 

a možnosti záznamu obrazu. 
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1 Právní předpisy a normy 

V České republice (dále jen ČR) existuje řada různých odvětví, a ty jsou spjaty s jejím 

právním systémem. Stejně tak je tomu i v případě používání a provozování kamerového 

systému (dále jen KS) a dalších náležitostí s ním spojených (např. projekt a instalace, 

provozování, snímání a monitorování prostoru, uložení dat). Z toho důvodu se KS opírá  

o několik právních předpisů a norem, kde jsou obsažena alespoň základní pravidla.  

V případě subjektů integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) se instalace  

a provozování kamerových systémů posuzuje podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona 

o ochraně osobních údajů. V odstavci je uvedeno, že je možné zpracovat osobní údaje 

správcem, a to bez souhlasu subjektu, pokud provádí zpracování nezbytné pro dodržení 

právní povinnosti. [13]  

Při používání KS obecní (městskou) policií nebo Policií ČR je toto využívání řízeno 

ústavními zákony. Jedná se především o: 

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen Ústava) [45], 

- Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů [46], kde jsou uvedeny základní práva a svobody všech občanů 

České republiky.  

1.1 Zákon o Hasičském záchranném sboru 

Zákon č. 320/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravuje hasičský záchranný 

sbor ve smyslu provádění základních úkolů, humanitární pomoci, mimořádných událostí  

a také vymezuje úkoly příslušníků HZS a zaměstnanců.  

HZS smí pořídit obrazový, zvukový či jiný záznam osob nebo věcí, které jsou 

přístupné a slouží pro plnění povinností. Dále disponují zprávami a jinými provozními  

a lokalizačními údaji, které jsou přenášeny pomocí elektronických komunikací. Smí 

zpracovávat citlivé údaje pro plnění úkolů při mimořádné události a krizové situaci,  

a to bez souhlasu osoby. [51] 
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1.2 Zákon o Zdravotnické záchranné službě 

Na základě zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů je uvedeno,  

jak nakládat s osobními údaji pacientů, které jsou k dispozici ve zdravotnické dokumentaci 

nebo v Národním zdravotnickém informačním systému a jak dlouho tyto informace 

uchovávat. [52] 

1.3 Zákon o Policii České republiky 

V zákoně č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů je uvedeno, že policie může 

z veřejně přístupných míst (parky, parkoviště) pořizovat zvukové a obrazové záznamy  

pro plnění svých úkolů. Dále jsou oprávněni zpracovávat, shromažďovat a zabezpečit osobní 

údaje, a to tak, aby nedošlo k neoprávněnému zneužití těchto získaných informací. [50] 

1.4 Zákon o Obecní polici 

Na základě zákona č. 533/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se prostřednictvím 

zastupitelstva příslušné obce zřizuje nebo ruší Obecní policie. Tímto zákonem je obecní 

(městské) policii uloženo zajištění veřejného pořádku. Ochranu veřejného pořádku je možno 

zajistit pomocí instalovaného kamerového systému, z kterého jsou získány obrazové  

a zvukové záznamy a tyto informace dále předány jako důkazní materiál Polici ČR. [53] 

1.5 Zákon o integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravuje integrovaný záchranný 

systém, v kterém jsou stanoveny jeho základní a ostatní složky, dále jsou vymezeny jejich 

pravomoci a působnosti při záchranných a likvidačních pracích, a to při součinnosti dvěma 

nebo více složkami IZS, před a po vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. [49]  

1.6 Zákon o obcích 

Zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vymezuje místa, která jsou 

zahrnuta do veřejného prostranství. Jde o místa, jako jsou ulice, chodníky, parky, veřejná 

zeleň a další. Tato místa slouží k obecnému využívání a zároveň jsou přístupná každému  

bez omezení. [48] 
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1.7 Občanský zákoník 

Na základě zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je možné zjistit 

totožnost osoby jen se svolením dané osoby. Není možné pořizovat a šířit zvukové  

a obrazové záznamy o soukromém životě (prostorech) osoby bez toho, aniž by k tomu ona 

dala své svolení. Dále je v občanském zákoníku uvedeno, neexistuje-li zákonný důvod, není 

dovoleno do soukromí jiného zasahovat. [54] 

1.8 Norma ČSN EN 62676-1 

Norma – Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích, udává 

minimální výkonnostní a funkční požadavky, které mají být sjednány mezi zákazníkem  

a dodavatelem v rámci provozních požadavků pro zajištění bezpečnostních služeb. Nejsou 

zde uvedeny požadavky pro plánování, návrh, montáž, testování, provozování, údržbu nebo 

instalaci vzdáleně monitorovaných detektorů, které aktivují VSS. 

Mezi další části této normy patří: 

- Část 1-2: Systémové požadavky – Výkonové požadavky na video přenos 

- Část 2-1: Video přenosové protokoly – Obecné požadavky 

- Část 2-2: Video přenosové protokoly – Implementace vzájemné spolupráce IP 

systémů založených na využití http a REST 

- Část 2-3: Video přenosové protokoly – Implementace vzájemné spolupráce IP 

systémů založené na síťových (web) službách 

- Část 3: Analogové a digitální video rozhraní 

- Část 4: Pokyny pro aplikace. [4] 
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2 Kamerové systémy a jejich části 

Tato kapitola je zaměřena na základní části kamer, jejich funkce a technické parametry. 

Dřívější název Closed Circuit Television – CCTV (uzavřený televizní okruh) byl znám  

pod názvem kamerové systémy, nicméně došlo k úpravě a změnám a nyní se užívá názvu 

dohledové videosystémy (Video Surveillance System - VSS). Ty se v dnešní době využívají 

v mnoha oblastech. Kamerové systémy disponují různými funkcemi a na základě 

požadovaných technických parametrů se používají pro monitorování střeženého prostoru  

ve dne nebo v noci, detekci osob, identifikaci, při sledování dopravní situace v reálném čase 

atp. U KS za dobu jejich používání došlo k významnému technologickému rozvoji, tento 

pokrok se projevil i u prvků používaných pro přenos dat a u záznamových  

a zobrazovacích zařízení.  

Jednou z nejdůležitějších vlastností kamery je kvalita kamer. Proto jsou nároky  

u KS kladeny zejména na kvalitu obrazu pořizovaných nahrávek, rozsah snímaného obrazu, 

rozměry kamer, citlivost snímacích prvků na světlo, rozlišovací schopnost objektivů atd.  

Od používání černobílých kamer se přešlo na kamery barevné popř. kombinované. Pokud 

dojde ke snížení intenzity osvětlení u kombinovaných kamer, tak se přepnou do černobílého 

režimu a pokud dojde ještě k dalšímu snížení osvětlení, kamera začne využívat své 

schopnosti citlivosti v infračervené oblasti. [20] [35] [22] 

Kamerový systém tvoří základní a doplňující zařízení, jak je uvedeno v následující 

tabulce 1 a obrázku 1. 

Tabulka 1: Rozdělení kamerového systému (převzato a upraveno z [20]) 

 Kamerový systém 

Základní prvky 

Kamery 

Hardware (vybavení pro přenos, zobrazení a záznam dat) 

Software (pro funkci KS) 

Doplňující prvky 

Záznamové medium 

Mikrofony a reproduktory 
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Obrázek 1: Schéma kamerového systému (převzato a upraveno z [15]) 

 

2.1 Kamery 

Kamery se skládají z části snímací, zobrazovací a vyhodnocovací a patří mezi 

nejdůležitější zařízení celého KS.  

V zorném poli kamery je snímán obraz, který je převáděn pomocí snímače na elektrický 

signál. Tento elektrický signál je zpracován ve formě analogového nebo digitálního signálu 

a přenáší se dál. K převodu se nejčastěji používají polovodičové CCD čipy, jelikož mají 

nízké provozní náklady, vysokou citlivost a životnost.  

Za objektivem se nachází nejdůležitější část kamery a tou je snímací senzor. Snímač 

převádí dopadající fotony na elektrický signál. Tento elektrický signál je analogicky nebo 

digitálně zpracován a přenesen dál (např. uložen na stanovené médium nebo na jiné 

záznamové zařízení). [44] [22] 
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2.1.1 Druhy kamer 

Kamery je možné dělit podle různých vlastností. Jedním z kritérií pro výběr kamery  

je prostředí, ve kterém bude KS instalován: 

 Kamery pro vnitřní použití – tyto kamery jsou určeny pro použití v interiérech 

objektů. Z toho důvodu bývají konstruovány v co nejmenších rozměrech. I přestože 

mají tyto kamery malé rozměry, jsou schopny poskytnout kvalitní obraz. Vyrábí  

se s různými funkcemi (IR reflektor) a v různých provedeních (DOME, Standardní). 

Používají se pro střežení kanceláří, skladů, obchodů a domů. [36] [38] [33] 

 Kamery pro venkovní použití – pracují na stejném principu jako kamery vnitřní  

a jejich konstrukce je téměř stejná. Hlavní rozdíl je v použití vnějšího obalu,  

který kameru chrání před povětrnostními vlivy. Hermeticky uzavřené tělo kamery  

tak chrání všechny elektronické součástky proti vniknutí vody do vnitřních prostor. 

Dále jsou kamery vybaveny ventilací a vyhříváním proti vlhkosti. Používají  

se pro střežení přístupových cest, perimetru pozemku apod. Mají různá provedení 

(PTZ otočné kamery, IR přisvícení). [38] [36] [33] 

 

Dělení kamer podle jejich konstrukčního provedení: 

 Standardní provedení kamery – tělo kamery je většinou krabicového tvaru,  

a to bez objektivu. Na základě charakteristických vlastností prostředí, kde má být 

kamera instalována, se volí, zda bude či nebude mít objektiv. Standardní kamery jsou 

flexibilní, je možné je přizpůsobit různým podmínkám a nastavit tak, aby co nejlépe 

plnily svou funkci. Jestliže jsou tyto kamery použity ve vnějším prostředí, je nutné 

použít vyhřívaný kryt, který je určen k tomuto účelu. [16] 

 

 

Obrázek 2: Standardní kamera [16] 
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 Kompaktní provedení kamery – tyto kamery tvoří komplet z výroby a není možné 

změnit jejich parametry. Proto je důležité u těchto kamer zvážit, k jakému účelu má 

kamera sloužit a v jakém prostředí bude použita. Důležitým parametrem je i noční 

vidění. V dnešní době je většina těchto kamer vybavena LED diodami, které jsou 

schopny dosvítit až do vzdálenosti 80 metrů. [16] 

 

 

Obrázek 3: Kompaktní kamera [17] 

 

 

  Dome kamery – jedná se o stropní kamery, které jsou uloženy v kopulovitém krytu, 

proto je obtížné zjistit, kterým směr v daném okamžiku monitorují. Zesílené 

konstrukce krytu odolávají útokům útočníků vybavených kovovými tyčemi, zejména 

u provedení tzv. antivandal, kdy je chráněna čočka odolným polykarbonátovým 

krytem. Může být chráněna i kabeláž. Kamera je schopna pohybu po celé 360° ose. 

[20] 

 

Obrázek 4: Kamera dome [17] 
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 Otočné kamery – označují se jako Pan Tilt Zoom kamery (dále jen PTZ).  

Pan – pohyb doleva a doprava, Tilt – pohyb nahoru a dolů, Zoom – možnost 

přiblížení nebo oddálení snímaného objektu. Díky těmto vlastnostem se kamery 

stávají univerzálními. Kamera se otáčí ve 360°ose automaticky nebo za pomoci osob, 

které ji ovládají. Dokáže snímat prostor přímo pod sebou. Automatický pohyb 

kamery na předem určenou a uloženou pozici je vyvolán sepnutím zařízení, jako  

je pohybový detektor nebo magnetický dveřní kontakt.  

 Bezdrátové kamery – se využívají pro mobilní kamerový systém nebo tam,  

kde je složité napojení pomocí kabelů. Přenos signálu u bezdrátových kamer  

je značně ovlivněn a zkracuje se v závislosti na počtu zdí a materiálů použitých  

na stavbu budov. [7] 

 

 

Obrázek 5: Bezdrátová kamera [7] 

Kamery se dále dělí podle zpracování obrazového signálu (přenos videosignálu): 

 Analogové kamery   

 Digitální IP kamery  

 Hybridní kamerové systémy 

2.2 Technické parametry kamer – základní parametry 

 Rozlišovací schopnost = rozlišení – je parametr, který vyjadřuje rozlišovací 

schopnost snímacího čipu. Rozlišovací schopnost má vliv na snížení šumu  
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a zachování obrazu. Při použití větší rozlišovací schopnosti jsou zobrazeny i větší 

detaily.  

Rozlišovací schopnost a přibližný vztah mezi aktivními body a pixely je zobrazena 

v tabulce 2.  

 

                Tabulka 2: Rozlišovací schopnost a přibližný vztah mezi aktivními body a pixely (převzato a upraveno z [20]) 

 Počet pixelů Počet TV řádků 

Standardní 

rozlišovací 

schopnost 

512 x 582 330 

640 x 480 400 

Vysoká rozlišovací 

schopnost 

768 x 492 470 

1280 x 960 800 

 

 Citlivost – vyjadřuje hodnotu osvětlení, jejíž jednotkou jsou luxy. Jedná  

se o minimální světelné podmínky, při kterých je kamera schopna snímat obraz.  

Pro výrobu kamer se nepoužívají jednotné hodnoty, proto je porovnání různých 

kamer relativní, nicméně je možno pro minimální osvětlení použít nejrozšířenější 

metodu: 

- Minimální osvětlení při 50% špičce na videosignálu (maximálně bílá plocha obrazu) 

- Minimální osvětlení při 100% špičce na videosignálu. 

Šum signálu roste se zvyšující se citlivostí. Elektrické obvody jsou zdrojem šumového 

napětí, protože pracují při teplotách vyšších než je absolutní nula. Zpracování signálu 

se projevuje jako sníh nebo zrnění na obrazovce. Proto se zavádí parametr odstup 

signálu od šumu (S/N – signal/noise), který je dán logaritmickou funkcí v dB, viz vztah 

(1). 

𝑆 ∕ 𝑁 = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠𝑖𝑔𝑛á𝑙

𝑠𝑖𝑔𝑛á𝑙 š𝑢𝑚𝑢
)                                             (1) 

 

Kvalita obrazu je zaručena při hodnotě odstupu větší jak 48 dB. [14] [12] 
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Snímací čip = typ snímacího čipu 

 Napájení kamer – udává výrobce. Napájení je  možné připojit jednotlivě v místě 

kamer nebo ze zdroje, který je centrální pro více kamer. Zdroje jsou instalovány  

co nejblíž k vyhodnocovacímu nebo záznamovému zařízení a ke kamerám je taženo 

napájení pomocí kabelu s videosignálem nebo s koaxiálním kabelem oddělenou 

dvoulinkou. Nutné je dodržet určité zásady a podmínky: 

- s větší vzdálenosti dochází k úbytku napájecího napětí, proto je důležité dimenzovat 

průřez vodičů, 

- v místě, které je nejbližší napájecímu zdroji se vytvoří jediný společný zemnící bod 

a tím se zabrání vytvoření zemních smyček. 

Nejčastěji se používá AC 12V nebo DC 12V až 24V. 230V se používá u pevně 

instalovaných kamer. [22] [26] 

 Synchronizace – dochází ke sladění signálu se signály jiných kamer, které  

se používají v komplexním kamerovém systému. [20] [22] 

2.3 Příslušenství kamer – doplňky 

Doplňky a příslušenství chrání statické či otočné kamery před nepříznivými klimatickými 

podmínkami nebo vandaly. 

 Kamerové kryty – se používají v interiéru nebo v exteriéru k ochraně kamer, které 

nedosahují požadovaných provozních podmínek (např. teplota, prašnost, vlhkost). 

Důležitým faktorem při výběru krytu je jeho velikost.  

- U statických kamer se do krytu musí vejít kamera i objektiv. Přísvit kamery však 

zůstává uložen mimo kryt, jelikož by znehodnotil výsledný obraz, který by byl 

nepoužitelný.  

- U otočných kamer je potřeba zachovat podobný náklon kamery s velikostí kopule 

krytu. Při nevhodném výběru kamery k velikosti krytu by se na obraze objevovaly 

odlesky, které znehodnotí výsledný obraz. [22] [36] 

 Polohovací hlavice  - je elektromechanické zařízení, které otáčí s kamerami. [22]  

 Systémy dálkového ovládání – se používají pokud není možné určit směr, velikost 

snímaného objektu nebo vzdálenost objektu. [22] 
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 Kompenzace protisvětla – vyvážení, vyrovnání protisvětla. 

- BLC – Black Light Compensation – funkce, která umožní kompenzaci jasných 

ploch v celém obrazu nebo v jeho vybrané části. 

- HLC – High Light Compensation – funkce, která slouží ke kompenzaci světla 

s vysokým jasem (např. osvětlení od automobilů nebo pouličního osvětlení). 

- Ultra WDR – Ultra Wide Dynamic Range – funkce, která kompenzuje protisvětlo 

z technologie WDR. Upraveny jsou jednotlivé pixely a díky tomu je výsledný 

obraz kvalitní. 

- WDR – Wide Dynamic Range – funkce, která se používá při velkém kontrastu 

obrazu u světlých i tmavých ploch. Nejčastěji se používají 2 snímky. Jeden  

je pořízen při pomalé uzávěrce a druhý je pořízen při rychlé uzávěrce. Následně 

jsou oba obrazy zpracovány a vyhodnoceny světlé a tmavé plochy. [39] 

 

2.4 Druhy objektivů a jejich vybrané parametry 

Další důležitou částí na kameře je objektiv, který zobrazuje zorné pole na plochu 

snímacího čipu. Objektiv je složen ze soustavy čoček. Přes tuto složenou soustavu jsou 

světelné paprsky přiváděny na snímací čip, a to s co nejmenšími optickými vadami. Mezi 

základní druhy objektivů patří: 

 Fixní objektiv – s pevně nastavenou ohniskovou vzdáleností. 

 Varifokální - s proměnlivou ohniskovou vzdáleností. Jakmile je kamera umístěna, 

dojde k nastavení zaostření a objektiv se zafixuje šroubem. 

 Zoom objektiv -  s proměnnou ohniskovou vzdáleností při zachování roviny ostrosti. 

Na základě sledované zóny je vybrán i vhodný objektiv. Záleží na vzdálenosti a velikosti 

sledovaného prostoru od umístění kamery. Důležitými parametry při výběru objektivu jsou 

zoom, ohnisková vzdálenost, clona a hloubka ostrosti (optická ostrost). 

 ZOOM – dokáže měnit ohniskovou vzdálenost pomocí soustavy čoček v objektivu, 

a tím se pozorovaný obraz přibližuje nebo oddaluje. Využívají se dva druhy zoomu, 

optický a digitální zoom. U optického zoomu zůstává zachována kvalita obrazu, 

kdežto u digitálního zoomu při zvětšení obrazu dochází ke snížení kvality. [44] [20] 

[35] 
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 Ohnisková vzdálenost – je to pomyslná vzdálenost za objektivem a měří  

se od středu objektivu k rovině obrazového senzoru. Objekty, které leží v nekonečné 

vzdálenosti, se zobrazují ostře. Obecně lze o ohniskové vzdálenosti říci, že čím  

je ohnisková vzdálenost menší, tím má objektiv větší úhel záběru. Ohnisková 

vzdálenost je značena písmenem „f“ (focus) a udává se v milimetrech.  

Ohnisková vzdálenost objektivu může být nastavena pevně, již od výroby anebo 

může být změněna, a to elektronicky nebo ručně. 

 

 

Ohnisková vzdálenost je dána vztahem (2): 

 

𝑓 = 𝐷𝑟 ⋅
𝑎

𝑃
⋅

𝑃𝑚

1,1 ⋅ 𝐷𝑚
                                                                (2) 

 

kde:  f……….ohnisková vzdálenost (mm) 

  Dr……...průměr snímacího čipu (mm) 

  a……….vzdálenost snímaného objektu (m) 

  P……….výška snímaného předmětu (m) 

  Dm…….uhlopříčka monitoru (cm) 

  Pm…….požadovaná výška obrazu (cm) 

Z výše uvedeného vzorce je možné odvodit velikost obrazu snímaného předmětu (viz 

vztah (3)) za použití objektivu s určitou ohniskovou vzdáleností: 

 

𝑃𝑚 = 1,1 ⋅ 𝐷𝑚 ⋅
𝑃

𝑎

𝑓

𝐷𝑟
                                                               (3) 

 

Transfokátory jsou zařízení, která dokáží měnit ohniskovou vzdálenost. Objektivy  

je možné rozdělit podle změny ohniskové vzdálenosti následovně na: 

- Objektivy s pevným ohniskem – výrobcem je pevně stanovena ohnisková 

vzdálenost. 

- Objektivy s proměnným ohniskem – ručním otáčením objektivu se nastaví 

ohnisková vzdálenost. 
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- Objektivy s elektronicky řízenou změnou ohniska – pomocí motorku je nastavena 

ohnisková vzdálenost. [22] 

 Hloubka ostrosti objektivu (optická ostrost) – lze vyjádřit jako rozdíl vzdáleností 

mezi nejbližším a nejvzdálenějším objektem, které jsou zobrazeny ostře. Lidské oko 

vnímá kamerový obraz jako ostrý, méně ostrý a neostrý, je do jisté míry subjektivní. 

Není však možné stanovit přesnou hranici mezi objektem, který je ostrý a neostrý. 

Kamery zaznamenávají ostrost předmětů a ty jsou ovlivněny hloubkou ostrosti. 

Hloubka ostrosti je ovlivněna: 

- Clonou objektivu – větší hloubka ostrosti objektivu, při větším uzavření clony 

- Ohniskovou vzdáleností objektivu – čím větší je ohnisková vzdálenost, tím menší 

je hloubka ostrosti objektivu (zoomování) 

- Velikost plochy fotocitlivého prvku 

- Vzdálenost snímaného předmětu – ostřeji se zobrazují předměty, které jsou 

vzdáleny dál od objektivu. [20] [22] 

 Clona – je mechanické zařízení, které se používá k regulaci množství světla 

dopadajícího na fotocitlivý prvek při průchodu objektivem. Clonu tvoří prstenec 

kovových lamel, který umožňuje změnit průměr prstence pro průchod světla,  

a to ručně nebo motoricky. Ke cloně se váže clonové číslo, které je bezrozměrné  

a udává poměr ohniskové vzdálenosti a průměru vstupního otvoru clony. Čím vyšší 

je hodnota clonového čísla, tím menší intenzita světla dopadne na fotocitlivý prvek. 

[20] [22] 
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Obrázek 6: Vliv clony na hloubku ostrosti [31] 

 

 Světelnost – je bezrozměrná veličina objektivu, značí se písmenem „k“ a vyjadřuje 

poměr ohniskové vzdálenosti k průměru vstupní čočky. Jedná se o množství světla, 

které objektiv využívá z dopadajícího světla a soustřeďuje ho do vytvářeného 

obrazu. Pro zápis světelnosti se užívá „f/k“ nebo „1:k“. Za kvalitní objektivy 

s pevným ohniskem jsou považovány objektivy, které mají světelnost kolem „f/1.4, 

f/1.8“.  

Světelnost objektivu je větší, pokud je bezrozměrné číslo „k“ co nejmenší. [20] [22] 

 Uchycení objektivu – může být provedeno dvěma možnými způsoby, kdy je použit 

stejný průměr závitu a stoupání. Rozdíl je však mezi vzdáleností roviny zadní čočky 

od plochy fotocitlivého prvku kamery.   

Uchycení objektivu: 

- Uchycení typu C – vzdálenost mezi čočkou objektivu a plochou fotocitlivého prvku 

je 17,5 mm 

- Uchycení typu CS – vzdálenost mezi čočkou objektivu a plochou fotocitlivého 

prvku je 15,5 mm 

Díky adaptéru C/CS se mohou použít C objektivy s kamerami C i s kamerami CS. Jedná  

se o redukční kroužek o velikosti 5 mm. [20] [22] 
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2.5 Zařízení pro zpracování a přenos  videosignálu 

Pro zobrazení informací z jednotlivých kamer se používají monitory. Ty zobrazují 

snímaný obraz buď online, nebo ze záznamu.  

2.5.1 Monitory 

V dnešní době se nejčastěji používají LCD televize a plazmové televize. Existuje zde 

také možnost připojit záznamová zařízení k monitorům počítače. Velkou výhodou 

počítačových monitorů je jejich nízká cena. Pro připojení kamery, přijímače bezdrátové 

kamery a kvadrátoru se používá AV vstup monitoru. Některé monitory je možno připojit jen 

pomocí vstupu VGA. V takovém případě je nutné převést analogový signál z kamery  

na digitální VGA signál k přímému propojení s běžným monitorem. [22] 

2.5.2 Kvadrátory 

Jedná se o zařízení, které sdružuje čtyři kamerové vstupy. Umožňuje současně 

zobrazit výstupy na monitoru čtyř kamer, a to tak, že se v jedné čtvrtině obrazovky nachází 

jedna z kamer. Volba mezi jednotlivými kamerami se děje pomocí automatického nebo 

manuálního přepínání a zároveň je možné zobrazit plný obraz jedné kamery. Určité typy 

kvadrátorů disponují dalšími funkcemi, mezi které můžeme zařadit např. zmrazení obrazu, 

vložit titulek do obrazu s názvem kamery, údajem o datu a čase a nebo alarmové vstupy  

a výstupy, které mohou aktivovat další připojené zařízení. Nevýhodou kvadrátorů  

při zapojení záznamových zařízení je menší rozlišení zmenšených obrázků při přehrávání 

záznamu. Původní rozlišení zmenšeného obrázku zůstává zachováno. [26] 

2.5.3 Kamerové přepínače 

Jde o zařízení, které je schopno zobrazit na jednom monitoru obraz z více kamer,  

ale ne v jednom okamžiku. Na základě použitého typu je možné automaticky  

(s naprogramovanými časy) nebo ručně zvolit přepínání mezi jednotlivými vstupy. 

Nejjednodušší typy mají jen jeden nastavitelný čas. Nejrozšířenějším druhem jsou vstupy 

s poplachovým vstupem. K jejich aktivaci dojde na základě vnějšího podnětu, kde došlo 

k vyhlášení poplachu. Tento podnět je automaticky zobrazen záběrem kamery z daného 

prostoru. [26] 
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2.5.4 Multiplexery 

Multiplexery umí zobrazit obraz z 16 kamer při přehrávání záznamu z připojeného 

záznamového zařízení. Zařízení je vhodné pro živé sledování obrazu z více kamer  

a pro záznam s vysokými nároky na rozlišení obrazu při přehrávání. [26] 

 

Pro přenos videosignálu se používá vedení pomocí kabelu nebo bezdrátový přenos. 

Při realizaci jsou zohledněny faktory, jako jsou např. počty kamer, vzdálenosti mezi 

jednotlivými komponenty videosystému a také to, v jakém prostředí budou kamery 

umístěny. 

2.5.5 Přenos koaxiálním vedením 

Přenos koaxiálním kabelem je omezen řádově na stovky metrů a je užíván u starších 

analogových kamerových systémů. Rozlišovací schopnost systému se zhoršuje v závislosti 

na útlumu použitého kabelu. Rozostřeně se pak jeví obrázky, u kterých by byly zobrazeny 

malé detaily. Pro zachování kvality obrazu se průběžně používají korekční videozesilovače, 

díky kterým lze délku kabelu prodloužit v řádu kilometrů. Tento druh přenosu se používá  

u rozsáhlých systémů VSS u přenosových tras od kamerové jednotky k přenosovému 

zařízení a od přijímací jednotky k monitorovacímu pracovišti. [44] 

2.5.6 Přenos symetrickým vedením 

Přenos symetrickým vedením se též označuje jako „kroucený pár“ a umožňuje přenos 

signálu do vzdálenosti 10 km. Využívají se párové kabely nebo volné páry ve více žílových 

telekomunikačních kabelech. Proti rušení vnějším elektromagnetickým polem má tento druh 

vedení vyšší odolnost. Jako nevýhodou je nemožnost přímého propojení kamery 

s monitorem. [20] [44] 

2.5.7 Přenos optickým kabelem 

Nejedná se o přenos klasickým kovovým kabelem, neboť jeho vnitřní optická část  

je tvořena skleněnými vlákny. Pro přenos videosignálu po optickém vlákně se používají 

převodníky, které jsou umístěny na obou koncích přenosové trasy. To umožňuje přenos  

do vzdálenosti několika kilometrů. Mezi výhody tohoto přenosu patří odolnost vůči rušení 
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elektromagnetickým polem a proti odposlechu, nízká hmotnost. Nevýhodou však jsou vyšší 

pořizovací náklady. [20] [44] 

2.5.8 Bezdrátový přenos 

Bezdrátový přenos dosahuje až několika kilometrů a používá se v případě, kde není 

možné použít kabelové rozvody. Přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem má zajistit 

spolehlivou funkci. Při nepřímé viditelnosti vysílače a přijímače lze videosignál přivést 

pomocí kabelu na vyvýšené místo (např. střecha budovy). Pro lepší dosah je možné použít 

směrové antény. [20] [44] 

2.5.9 Přenos videosignálu přes IP síť 

Tato technologie digitalizuje videosignály a přenáší je pomocí sítě používající 

protokol IP. Díky tomu je možné vytvořit rozsáhlou počítačovou síť a videosignály z kamer 

se mohou zobrazovat na jakémkoli zařízení, které je připojeno k internetu. Je možné přidat 

další funkce a snížit tak náklady na systém. Mezi klíčové složky pro přenos videosignálu 

přes síť IP je možné řadit snímání obrazu, přenos obrazu, uložení dat a správa videodat. [20] 

[44] 

 

2.6 Zařízení pro kamerový záznam 

Zařízení pro kamerový záznam je nedílnou a podstatnou součástí kamerového 

systému. V dnešní době jsou pro uložení dat používány digitální rekordéry (Digital Video 

Recorder - DVR) a síťové rekordéry (Network Video Recorder - NVR). 

 Digitální záznamové zařízení – se používají pro záznam obrazu snímaný 

z analogové kamery. Tím, že dochází k přechodu z analogového přenosu na přenos 

digitální, existují tzv. hybridní rekordéry, které umí uchovat záznam z obou přenosů. 

Tento záznam je uložen na klasický počítačový pevný disk nebo více disků, které  

je možno připojit k PC. Záleží i na kapacitě disku. Čím vyšší je jeho kapacita, tím  

je možno uložit více dat. Zařízení pro DVR je schopno pořídit záznam z více kamer  

a do obrazu je možno zaznamenat časovou stopu. 
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 Síťové videorekordéry – se používají pro záznam obrazu snímaný z digitálních 

kamer. Záznamy jsou uloženy na počítačový disk stejně jako u digitálních 

záznamových zařízení. Síťové videorekordéry jsou připojeny na počítačovou síť  

a bývají umístěny většinou samostatně mimo místo monitoringu. Slouží jako externí 

síťové datové uložiště. Do sítě jsou připojeny PC, pomocí nichž probíhá monitoring. 

Síť a IP adresy umožňují komunikaci mezi NVR a kamerami. 

 Videosystémy určené pro počítač – patří zde PC a záznamové karty, které 

zaznamenávají obraz z kamer přímo na disk v počítači. Střežený prostor je možné 

sledovat na dálku pomocí softwaru nebo webového rozhraní. [20] [22] 
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3 Termokamery – princip, funkce, použití – při zásahu 

Termokamery neboli termovize jsou přístroje, které umí zobrazit tepelné vyzařování 

předmětů (bezdotykové měření teploty). Předměty vyzařují záření v infračervené oblasti 

spektra a snímač termokamery jej dokáže zachytit. Senzor termokamery pak vytváří 

termogram nebo obraz snímané scény v infračerveném spektru (podle rozdílně vyzářené 

energie v infračervené oblasti). [28] 

Pomocí termovizí je možné sledovat okamžité tepelné změny v reálném čase. Je však 

potřeba mít na paměti, že je vyhodnocována povrchová teplota, kde je třeba brát v úvahu, 

že naměřená data nejsou absolutně přesné hodnoty. Při každém měření s termokamerou  

je třeba zvážit vnější vlivy, které ovlivňují funkci kamer (např. okolní teplota, vlhkost,  

vzdálenost od měřeného předmětu) a provést její kalibraci. [41] 

Nedílnou součástí termokamer je jejich vazba na fyzikální principy z oblasti 

termodynamiky. Znalosti této problematiky je možné využít při výběru vhodného měřícího 

přístroje, při manipulaci s ním, ale i při vyhodnocování naměřených a získaných dat. 

3.1  Tepelné záření 

Infračervené záření se pro své tepelné účinky nazývá též tepelné záření – ozařované 

těleso se zahřívá. Infračervené záření (dále jen IR) je vyzařováno všemi předměty o teplotě 

vyšší, než je absolutní nula. S rostoucí teplotou tělesa roste i energie záření a záření  

se posouvá směrem ke kratším vlnovým délkám (vyšším frekvencím). [32] 

Infračervené záření spadá mezi elektromagnetické neionizující záření, které zasahuje 

svým spektrem do mikrovln i do viditelného světla. Šířka celého jeho spektra se pohybuje 

v rozmezí 1000 μm – 0,75 μm, to se může ještě dělit na sekce. Rozmezí hodnot rozdělených 

sekcí nejsou přesně definována ani stanoveny, v každé literatuře se objevují jen přibližné 

hodnoty.  

U infračerveného záření je spektrum dvojího typu. Existuje spektrum čarové –  

pro plynné látky a spektrum spojité – pro pevné a kapalné látky. Plyny mají své specifické 

spektrální čáry, na základě kterých dochází k jeho identifikaci. U pevných látek a kapalin 

jsou získávány informace o povrchové teplotě. 
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3.2 Stefanův-Boltzmannův zákon 

Tento zákon říká, že intenzita vyzařování černého tělesa Me je úměrná čtvrté mocnině 

termodynamické teploty T černého tělesa, viz vztah (4). 

 

𝑀𝑒 = 𝜎𝑇4                                                                (4) 

kde       𝛿 = 5,6705 ⋅ 10−8𝑊𝑚−2𝐾−4 

     …Stefan-Boltzmannova konstanta. 

3.3 Wienův posunovací zákon 

Se změnou povrchové teploty tělesa dochází ke změně intenzity vyzařování  

(viz Stefan-Boltzmannův zákon) a ke změně spektrálního rozložení vyzařovaného výkonu. 

Wienův posunovací zákon říká, že maximum spektrální intenzity vyzařování připadá 

na vlnovou délku 𝜆𝑚𝑎𝑥, která se s rostoucí termodynamickou teplotou T posouvá ke kratším 

vlnovým délkám, dle vztahu (5). 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
𝑏

𝑇
                                                              (5) 

kde        𝑏 = 2,898 ⋅  10−3𝑚 ⋅ 𝐾  

     …Wienova konstanta. 

 

 

Obrázek 7: Závislost spektrální intenzity vyzařování [29] 
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Termokamerou je možno pozorovat teploty těles v nízkých teplotách, jelikož záření  

se pohybuje v infračervené oblasti. Viditelné světlo se začne vyzařovat při zvýšení teploty, 

a to kolem 525°C. Wienův posunovací zákon je zobrazen na obrázku 7. [32] 

3.4 Planckův zákon 

Planckův vyzařovací zákon říká, kolik energie těleso vyzáří na jednotlivých vlnových 

délkách. Podle Planckovy teorie černé těleso nevyzařuje svoji energii spojitě, ale po určitých 

kvantech. Velikost těchto kvant závisí na frekvenci f záření. 

 Spektrální intenzita vyzařování 𝐻𝜆 povrchu černého tělesa o termodynamické teplotě 

T je dána vztahem (6). 

𝐻𝜆 =
2ℎ𝑐2

𝜆5

1

ℎ𝑐
𝑒𝑘𝜆𝑇 − 1

                                                    (6) 

 

kde   k … Boltzmannova konstanta 

c … rychlost světla 

λ … vlnová délka 

ℎ = 6,626 075 ⋅  10−34𝐽 ⋅ 𝑠  

… Planckova konstanta. [28] 

3.5 Emisivita 

Emisivita je dána jako poměr intenzity vyzařování reálného tělesa a intenzity 

vyzařování absolutně černého tělesa. Emisivita ε je bezrozměrná veličina a lze ji brát jako 

efektivitu vyzařování. Absolutně černé těleso má maximální emisivitu (ε = 1), ostatní, reálná 

tělesa mají emisivitu menší než 1. Při použití termokamer je emisivita základním faktorem, 

pomocí kterého dochází k přepočtu měřené radiační teploty na teplotu termodynamickou T. 

Pokud je emisivita konstantní, tj. nezávislá na vlnové délce, pak se hovoří o tzv. šedém 

tělese. 
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Tělesa, u kterých je emisivita považována za konstantní, tj. nezávislou na vlnové 

délce, je nazývána šedými zářiči. U tzv. selektivních zářičů uvažujeme, že emisivita je funkcí 

frekvence (emisivita je vždy na vlnové délce závislá). [32] 

Na obrázku 8 je zřejmý vliv emisivity na výsledek měření. Teplota okolí  

je konstantní, ale díky rozdílné (nižší) emisivitě je povrch viditelných rukou zdánlivě 

chladnější.  

 

Obrázek 8: Ukázka emisivity na výsledném měření [40] 

3.6 Konstrukce termokamer 

Konstrukce termokamer je analogická ke klasické kameře nebo digitálnímu 

fotoaparátu. Přes objektiv prochází tepelné záření, které dopadá na čidlo, to měří jeho 

intenzitu. Naměřené hodnoty jsou digitalizovány a převedeny do obrazové podoby,  

na tzv. termogram. Termogram poskytuje informace o povrchovém rozložení teploty  

sledovaného tělesa. 

3.6.1 Termogram 

Je záznam obrazu, který je vytvořen prostřednictví detektoru IR záření (IR kamera 

neboli termovizor) a představuje rozložení zdánlivých sálavých teplot na povrchu 

sledovaného objektu, jak je možno vidět na obrázku 9. Naměřené hodnoty teplot odpovídají 
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určitým barevným tónům. Termogram se skládá z pixelů a rozlišení termogramu je závislé 

na rozlišení detektoru kamery, což je i jeden ze základních parametrů. [18] 

 

Obrázek 9: Ukázka termogramu [32] 

Pro lidské oko je infračervené záření neviditelné. Proto se termovizní snímky 

vizualizují a k různým teplotám je přiřazena určitá barva. 

Termovizní snímky jsou dvojího typu – radiometrické a neradiometrické. 

Radiometrické vizualizace nesou číselné informace o povrchové teplotě, kdežto 

neradiometrické tuto informaci nemají. [18] 

3.6.2 Analýza termogramu 

Pro úpravu termovizních snímků existují vhodné softwary, které používají obrazovou 

analýzu. Přímo výrobci termokamer nabízejí a poskytují k výrobkům odpovídající software 

pro dodatečnou úpravu některých parametrů (např. vyhledání bodu s nejnižší/nejvyšší 

teplotou ve vybraném segmentu termogramu).  

Pro analýzu termogramu je možné použít i tzv. Fourierovu transformaci, která  

se používá na zpracování série termogramů uspořádaných v časovém sledu. Při použití této 

metody se termogramy zobrazují ve frekvenční oblasti nikoli v časové. [19] 

3.7 Prvky termokamery 

Mezi základní konstrukční prvky termokamery jsou řazeny optická soustava, detektor 

a elektronika pro zpracování a prezentaci obrazu. 

Optická soustava se skládá z čoček a funguje jako filtr, jelikož propouští určitou část 

elektromagnetického záření, i když na čočku dopadá záření všech vlnových délek.  

Přes optický systém prochází paprsky záření na detektor a pak dochází ke zpracování obrazu, 

jak je uvedeno na obrázku 10. [32] 



 Kamerové systémy v IZS  Bc. Petra Borová 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 27 

 

3.7.1 Optika 

V současnosti se nejčastěji používají spojné čočky z germania. Povrch čoček  

je upraven antireflexní vrstvou, která zabraňuje odrazu infračerveného záření na povrchu 

čočky. Takto upravená skla umožňují zvýšit propustnost až na 90% a více. [32] 

3.7.2 Detektor infračerveného záření 

Funkce detektoru spočívá v převádění dopadajícího infračerveného záření  

na elektrický signál. Ten je následně další elektronikou převeden na termogram. Obraz 

termogramu je brán jako výsledek měření. [32] 

Detektory infračerveného záření je možné rozdělit na dva základní typy, tepelné  

a kvantové detektory. Tepelné detektory pracují na základě probíhajících elektrických 

změn, ke kterým dochází v závislosti na intenzitě dopadajícího infračerveného záření. Řadí 

se sem termoelektrické, pyroelektrické a bolometrické detektory. Kvantové detektory 

neboli fotonové detektory, pracují na základě účinků fotonů/kvant IR záření. Jsou citlivější 

než tepelné detektory. Termokamery s fotonovým detektorem vyžadují chlazení, a proto jsou  

i těžší než termokamery s tepelným detektorem. Mezi kvantové detektory je možné zařadit 

intrinsické, extrinsické QWIP detektory. 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Blokové schéma termokamery (převzato a upraveno z [18]) 
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      Tabulka 3: Dělení detektorů infračerveného záření  

            (převzato a upraveno z [23]) 

Detektory infračerveného záření 

Kvantový/fotonový 

Intrinsický 

Extrinsický 

QWIP 

Tepelný 

Termoelektrický 

Pyroelektrický 

Bolometrický 

 

 Termoelektrické detektory – jsou označovány jako termoelektrické baterie, které 

jsou řazeny do série. Pracují na principu Seebeckova, Peltierova nebo Thomsonova 

jevu. Konstrukce těchto článků může být tvořena tenkými kovovými pásky, jejichž 

šířka je přibližně 0,03 mm nebo jsou pásky vytvořeny technologií tenkých vrstev. 

Čerň je použita na spojích pro lepší absorpci záření a ke zvýšení citlivosti jsou 

vakuově zapouzdřeny. Podle záření, které dopadá na spoj, dochází ke zvýšení nebo 

snížení teploty. Při dopadu na kovový spoj (kov/kov nebo kov/polovodič) vzniká 

měřitelné elektrické napětí. Termoelektrické detektory představují zdroj elektrického 

napětí s malým vnitřním odporem (asi 1Ω). Mezi jeho nevýhodu je možné zařadit 

pomalou odezvu na změnu záření. [2] [24] [23] [42] 

 

 Pyrometrické detektory – název pyrometr je odvozen z řeckého slova pyros – oheň 

a je znám z dob, kdy se bezdotykové teploměry používaly jen k měření vysokých 

teplot. Využívají pyroelektrického jevu, který vzniká v pyroelektriku – má stálou 

polarizaci, anebo ve feroelektriku – orientace je tvořena silným elektrickým polem. 

Změna absorbovaného vstupního radiačního toku (záření) způsobí vznik 

elektrického náboje spontánní polarizací (změna orientace magnetických domén 

v materiálu). Dochází ke změně povrchového elektrického náboje v závislosti  

na měřeném záření. Není potřeba čekat na tepelnou rovnováhu, odezva je okamžitá. 

Skládají se ze dvou elektrod a dielektrika (pyroelektrika). Pro IR záření je použita 
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propustná elektroda. Jedná se o kapacitory, na jejichž elektrodách se indukuje 

elektrický náboj při změně polarizace pyroelektrika. Přerušovač brání dopadu 

měřené radiace na povrch detektoru při odběru náboje z kapacitoru a tím se stává 

výstupní signál střídavým. [24] [23]  

Pyrometrické detektory jsou náchylné na otřesy a objevuje se u nich 

parazitní/nežádoucí piezoelektrický jev. Z toho důvodu se vyrábějí jako dva 

paralelně spojené s polaritou proti sobě nebo jsou pružně chyceny. [24] [23] 

Princip tohoto detektoru je možné přirovnat ke kondenzátoru, u kterého  

se při změně polarizace na elektrodách indukuje elektrický náboj. Pro jeho činnost 

je potřeba modulovat dopadající záření clonou. Pro správnou funkci jsou detektory 

kompenzované druhým detektorem s opačnou polarizací. [28] 

 

 Bolometrické detektory – využívají principu pyrometrie. Dochází ke změně odporu 

detekčního materiálu při jeho zahřátí. Pro odporový materiál se používají kysličníky 

MgO, MnO, NiO apod. Bolometr musí být dokonale izolován, aby byla zajištěna 

jeho správná činnost. Absorpční vrstva bolometru je tvořena zlatou fólií.  

Ta je schopna pohltit až 95% dopadajícího infračerveného záření. Zahřívá se jak 

absorpční vrstva, tak i tepelně vodivý povrch a nosník. Na spodní straně nosníku jsou 

umístěny odporové dráty. Při změně teploty dojde k jejich lineární změně odporu. 

Nejčastějším typem jsou jednoduché bolometry, které mají vzájemně propojeny 

odpory do Wheatstonova můstku. Pro odstranění vlivu změny okolní teploty  

se u některých z nich využívá funkce kompenzace. Výhodou u těchto bolometrů  

je jejich velikost, rychlá časová odezva a vysoká citlivost. [23] [42] [24] [2] 

Mikrobolometry jsou určitou formou integrovaných obvodů bolometrů. Tyto 

obvody obsahují velké množství miniaturních bolometrů, které jsou uspořádány  

do matice. Jeden detektor pak obsahuje několik plošek s teplotně citlivým 

odporovým materiálem (nejčastěji oxid vanadičitý, nitrid křemíku). Vzduchová 

mezera mezi podkladem a ploškou vytváří tepelnou izolaci. Pod každou ploškou  

je umístěn spínací tranzistor, který umožní adresaci jednotlivých mikrobolometrů. 

Díky tomu je možné zjistit u každého z nich postupnou změnu velikosti odporu. 

Mikrobolometrické snímače se umisťují na prvek, který slouží ke zpřesnění měření 
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a umožňuje udržení konstantní teploty v malém rozsahu, tzv. Peltierův element. [23] 

[42] [24] [2]  

 

 Intrinsické detektory – jsou též nazývány jako fotorezistory a jsou vyrobeny 

z čistého polovodiče. Tyto detektory fungují tak, že fotony dopadají  

na polovodičovou vrstvu a tím dochází ke změně pohyblivosti nosičů nábojů. 

Vodivost detektoru je závislá na toku fotonu a vyžaduje elektrické pole vytvořené 

přivedením vnějšího napětí. Elektrickým polem jsou přenášeny nosiče nábojů a tím 

dochází k protékání proudu vnějším obvodem. [23] [42] [24] [2] 

 

 Extrinsické detektory – princip této funkce je založen na polovodičovém přechodu 

P-N. Počet příměsí v polovodiči udává počet nosičů nábojů. Typ N je dotovaný 

polovodič s příměsí a má nadbytek valenčních elektronů. Typ P má nedostatek 

valenčních elektronů – vznikají díry. Na spojnici těchto dvou polovodičů vzniká 

přechod PN. Na obou stranách přechodu se nosiče náboj snaží dosáhnout 

termodynamické rovnováhy a koncentrace děr a elektronů. Vyrovnávání se děje 

pomocí difúze děr z P do N a z oblasti N do P. Tím dochází ke vzniku elektrické 

dvojvrstvy nábojů, ta se značí také jako oblast prostorového náboje. Při absorpci 

záření dojde v této oblasti k rozdělení párů elektron-díra. Do oblasti P se přesunují 

díry a do oblasti N se přesunují elektrony. Tímto přesunem dochází ke vzniku napětí 

na fotodiodě. Fotodiody mohou být fotovodivostní a fotovoltaické. [23] [42] [24] [2] 

 

 QWIP – patří mezi fotokonduktivní detektory (QWIP - Quantum Well Infrared 

Photodetector) a využívá kvantové jámy. Detektor je složen z velmi tenkých, na sobě 

naskládaných a střídajících se vrstev materiálů. Takto složený detektor má více než 

100 vrstev polovodiče GaAs. Tak mohou vznikat lokální energetické hladiny,  

tzv. „nábojové studny“. Díky těmto energetickým hladinám dochází ke zvýšené 

absorpci delších vlnových délek a k vysoké teplotní rozlišovací schopnosti.  

Pro správnou činnost musí dopadat elektromagnetické záření kolmo na detektor. 

QWIP detektory jsou citlivější než extrinsické detektory, protože celá kvantová jáma 

působí jako pohlcující člen. [23] [42] [24] [2] 
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V následující tabulce 4 se nachází přehledný seznam vlastností fotonových  

a tepelných detektorů, které jsou vodítkem při výběru termokamer.  

 

Tabulka 4: Rozdíly mezi detektory fotonovými a tepelnými [32] 

Vlastnosti Fotonový detektor Tepelný detektor 

Citlivost Vysoká Nízká 

Spektrální citlivost Omezená Široká 

Časová konstanta Velmi krátká (cca μs) Střední (cca ms) 

Nejčastější typ PtSi a InSb, QWIP Mikrobolometr 

Pracovní teplota Nízká (nutné chlazení) Pokojová (lze chladit) 

Cena Vysoká Nízká 

 

3.8 Elektronika pro zpracování a prezentaci obrazu 

Infračervené záření, které dopadá na detektor, vyvolá elektrický signál. Při zvýšení 

teploty dochází ke změně elektrického odporu stejně jako u mikrobolometru. Změna 

elektrického odporu je pomocí elektroniky převáděna na elektrický signál. [32] 

Zpracování signálu zajišťují jak elektrické obvody, tak programy pro zpracování 

získaných dat. Termokamery a její kompatibilní softwary jsou schopny zpracovat signál, 

provést korekci obrazu a také autokalibraci kamery. [32] 

3.9 Parametry termokamer   

  V dnešní době je na trhu mnoho výrobců, kteří vyrábějí přístroje pro bezdotyková 

měření, a to i pro speciální použití. Na základě parametrů, je možné vybrat takový přístroj, 

který odpovídá požadovaným vlastnostem a využít jeho funkce a schopnosti. Níže jsou 

popsané základní parametry, které jsou vodítkem při výběru přístrojů pro bezdotykové 

měření. 
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3.9.1 Teplotní rozsah 

Teplotní rozsah říká, jakou maximální a jakou minimální teplotu dokáže přístroj  

pro bezdotykové měření zaznamenat. Termokamery jsou schopny pracovat v různých 

teplotních rozsazích. [29] 

3.9.2 Spektrální rozsah 

Spektrální rozsah termokamery udává rozmezí vlnových délek, v kterých  

je termokamera schopna změřit IR záření (v daném rozmezí vlnových délek je termokamera 

citlivá). Při použití měření na větší vzdálenosti dochází k útlumu  spektrálního rozsahu,  

a to vlivem molekul vody, oxidu uhličitého a kyslíku. Proto je nutné znát vlastnosti prostředí, 

v kterém budou přístroje pro bezdotykové měření umístěny, aby nedocházelo k pohlcení 

záření prostředím. [29] 

Termokamery a jejich spektrální rozsah jsou voleny podle toho, jaké jsou kladeny 

požadavky na snímaný objekt. Při měření vyšších teplot – kratší vlnové délky, při měření 

nižších teplot – větší vlnové délky. [29] 

3.9.3 Přesnost stanovení teploty 

Stejně tak, jako každý jiný přístroj, vykazuje i termokamera určitou nejistotu měření. 

Chyby přístroje jsou pevně stanoveny a deklarovány výrobcem a jsou uvedeny v příručce 

zařízení nebo návodu k použití. Ani samotná metodika měření nedokáže tyto chyby 

eliminovat. Naměřená hodnota se pak nachází v určitém intervalu teplot a platí vždy ta horší 

naměřená hodnota, příklad je uveden v následující tabulce 5. [29] 

 

Tabulka 5: Ukázka výpočtu stanovení teploty [29] 

Naměřená 

hodnota 
Nejistota měření 

Vyhodnocení naměřených dat 

zatížených nejistotou měření 

°C % 

20 °C 
± 2 °C ± 2 % 

18 °C  - 22 °C 19,6 °C – 20,4 °C 

200 °C 198 °C - 202 °C 196 °C – 204 °C 
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3.9.4 Teplotní citlivost 

Teplotní citlivost neboli NETD (Noise Equivalent temperature Difference) udává, 

jaký nejmenší rozdíl teplot dokáže měřící systém (termokamera) zaznamenat a jak bude 

výsledný obraz (termogram) zatížen šumem. Parametr NETD se týká vlastního šumu 

termokamery. Čím nižší je hodnota NETD, tím více je na výsledném termogramu znatelný 

šum. Hodnoty parametru NETD jsou uvedeny ve stupních °C nebo v Kelvinech nebo 

v milikelvinech. Teplotní rozsah se pohybuje okolo 100 mK – běžné termokamery, 15 mK 

– nejcitlivější termokamery. [29] 

3.9.5 Optické rozlišení, možnosti ostření a vyměnitelné objektivy 

Pomocí optiky je IR záření  přeneseno na detektor, který je složen z mnoha pixelů,  

a ty převádějí IR záření na elektrický signál a pak na teplotu. Počty pixelů termogramu jsou 

totožné s počty detektoru termokamery. 

Zorné pole ovlivňuje, z jak velké části bude snímáno IR záření, a pak promítnuto  

na detektor. Zorné pole se může lišit pro horizontální a vertikální směr a je měřeno  

ve stupních rovinného úhlu. Čím větší je zorný úhel, tím větší oblast je promítnuta  

na detektoru (jsou zachyceny i menší detaily). [29] 

  



 Kamerové systémy v IZS  Bc. Petra Borová 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 34 

4 Využití termokamer 

Termokamery se stávají nepostradatelným pomocníkem při vedení zásahu. Slouží 

především k rychlejšímu a snadnějšímu vyhledávání skrytých ohnisek požáru, kontrole 

místa po požáru, k vyhledávání osob nejen při požárech, ale i v případě dopravních nehod  

a v dalších situacích, které jsou zmíněny níže. 

V případě spolupráce Integrovaného záchranného systému mohou být termokamery 

využity např. k vyhledání pohřešovaných osob, kde včasný nález vede k rychlejšímu 

zotavení zraněného nebo je možno pořízené záběry použít jako důkazní materiál  

pro vyšetřování Policií ČR. 

4.1 Orientace v nepřehledném prostředí 

Termokamery pomáhají zasahujícím složkám při ztížených nebo nulových viditelných 

podmínkách (kouř a tma) alespoň částečně a zkresleně nahradit jeden z lidských smyslů, 

který je důležitý pro orientaci v prostoru, a tím je zrak. Za použití termokamery  

je provádějící zásah bezpečnější, protože je získán přehled o rozmístění překážek (vybavení, 

hrany a rohy stěn), rozpoznání nebezpečných míst a předmětů (tlakové láhve) a lze rozeznat 

osoby nacházející se v ohroženém prostoru. I nalezení skrytých ohnisek požáru  

(v podlahách, stropech, za obložením) je snadnější a umožňuje optimální nasazení sil  

a prostředků pro evakuaci a hašení. 

Zasahující složky, které používají termokameru si však musejí zvyknout na obraz 

zobrazovaný na displeji zařízení pro snímání infračerveného záření a uvědomit si,  

že je zobrazováno tepelné vyzařování látek a ne barevný/černobílý obraz, tak jak jej známe 

např. z digitálních fotoaparátů. 

Bez použití termokamery jsou složky provádějící zásah v nepřehledném místě 

odkázány na fyzický kontakt s prostředím. [30] Na obrázku 11 jsou na první pohled znatelné 

rozdíly mezi tím, zda je či není použita termokamera. Viditelnost v zakouřeném místě  

bez použití termokamery je vyobrazena na obrázku 11 vlevo a v pravé části obrázku 11  

je již vidět hledaná osoba (za použití termokamery).  
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Obrázek 11: Rozdílná viditelnost bez/s termokamerou v zakouřeném prostředí [8] 

4.2 Vyhledávání a záchrana osob 

Vyhledávání a záchrana osob např. při dopravních nehodách nebo při pátrání  

po osobách ztracených v terénu, je za použití termokamery značně urychlena a usnadněna. 

Dále pak pomáhá v prohledávání těžko dostupných míst (pod postelí, za skříni). Pokud  

by hledání osoby probíhalo bez využití termovize, hasič (popř. jiný příslušník záchranné 

složky) by se pohyboval po kolenou a rukou a snažil se pomocí fyzického kontaktu najít 

hledanou osobu. Při hledání osob je důležitým faktorem čas, který lze snížit za použití 

termokamery. Pořízené záběry z termokamery je možno použít v rámci spolupráce s Policií 

ČR jako důkazní materiál. [30] 

4.3 Získání přehledu o situaci 

Díky termokamerám je možno získat informace o situaci před tím, než začnou 

záchranné a hasební práce a také mít údaje v průběhu záchranné akce. Z termogramu  

je možné vyčíst prvotní informace o rozsahu události, o poloze místa a zjištění, kde dochází 

k požáru a jaká místa jsou nejvíce zasažena. Na základě těchto získaných dat lze snadněji 

rozhodnout o dalším postupu a nasadit vhodné prostředky a techniku k provedení zásahu  

a zároveň chránit bezpečnost samotných zachraňujících osob. [30] 
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4.4 Zvládání požárů v přírodě 

V přírodě, na rozsáhlých plochách dochází k velkému zakouření, které znesnadňuje 

nalezení jednotlivých ohnisek požáru. Termokamera je schopna tato ohniska požáru i přes 

značné množství kouře rozpoznat. Dále je možné identifikovat i skrytá ohniska podzemních 

požárů. Tím je opět usnadněno rozhodování o nasazení sil a prostředků k hasebnímu zásahu. 

[30] 

4.5 Zjišťování stavu naplnění nádob 

Termokamery jsou schopny rozeznat i malé teplotní rozdíly a na základě těchto 

vlastností je možné zjistit např. hladinu kapalin v nádobách, zásobnících nebo cisternách. 

Při dopravních nehodách automobilových cisteren, které převážejí nebezpečnou látku,  

je možné zjistit z bezpečné vzdálenosti stav hladiny v cisterně a najít tak vhodné místo  

pro vytvoření otvoru pro odčerpání látky z automobilu. [30] Na obrázku 12 je zobrazena 

hladina kapaliny v nádobě. 

 

Obrázek 12: Zobrazení hladiny kapaliny v nádobě pomocí termokamery [26] 

 

4.6 Použití při zásazích s přítomností nebezpečné látky 

Na hladinách vodních toků je možné nalézt pomocí termokamery zasažená místa 

nebezpečnými látkami. Díky tomuto rozpoznání je možné identifikovat místo zdroje odkud 

se látka šíří a dále pak efektivně tuto látku zachytit a odstranit. [30] Na obrázku 13  

je zobrazena vodní hladina a v místě, kde je bíla barva se nachází nebezpečná látka. 
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Obrázek 13: Zobrazení nebezpečné látky na vodní hladině pomocí termokamery [28] 

4.7 Vyhledání místa pro odvětrávací otvor 

Při požáru, na stěnách budov, dochází k tepelnému namáhání. Pomocí termokamery 

můžeme určit místa, která jsou zasažena požárem nejvíce. Odvětrání prostoru, vede 

k vytvoření neutrální roviny a jsou zlepšeny pracovní podmínky na místě zásahu. Odvod 

tepla sníží tepelné namáhání stavebních materiálů budov a zařízení/vybavení v prostoru, 

které snižuje riziko vzniku „backdraftu“ nebo „flash-overu“. [30] 

4.8 Určování ohniska požáru a směru šíření 

Na základě zjištění ohniska požáru a směru šíření je možné uskutečnit rychlejší 

hasební zásah a použít vhodnou hasební látku, což vede ke snížení hasební látky a snížení 

následných (druhotných) škod. (Druhotné škody vznikají vlivem samotného zásahu a jedná 

se např. o podmáčení stavebních konstrukcí hasební látkou). [30] 

4.9 Hledání skrytých ohnisek požáru 

Skrytá ohniska se dají odhalit termokamerou např. u sendvičových konstrukcí, 

elektroinstalací vedených ve zdech, u podhledů, obložení nebo podlah. Pokud by v těchto 

případech nebyla použita termokamera, tato místa by nebylo možné zjistit až do doby,  

kdy by nastal a projevil se druhotný požár. U sil a sýpek je možné zjistit a určit, v jaké výšce 

probíhá hoření. Po uhašení místa požáru se provádí termokamerou kontrola požářiště. Díky 

tomuto dohledu je možné nalézt doutnající materiály a zajistit jeho včasné uhašení. Dále pak 

může být zjištěno, že konstrukce jsou požárem natolik poškozeny a oslabeny, že může dojít 
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k jejich zřícení a tím ohrožení zasahujících jednotek. Toto varování zvyšuje bezpečnost osob 

provádějící zásah. [30] 

4.10 Výcvik 

Termokamera nabízí široké spektrum vlastností a funkcí, které je potřeba umět ovládat 

a používat. K tomuto slouží školení a výcvik, díky kterému získají příslušníci složek znalosti 

a dovednosti, které pak uplatňují při záchranných a likvidačních pracích, což vede ke zvýšení 

bezpečnosti během zásahu ale i po něm.  

Výcvik pomáhá najít nedostatky při pohybu v nepřehledném prostoru  

bez termokamery. Zaznamenaný pohyb hasičů v prostoru je zpětně rozebrán a jsou na něm 

ukázány chyby, které by mohly při skutečném zásahu ohrozit hasiče. [30] 
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5 Využívané termokamery u HZS 

Při používání, manipulaci a zacházení s termokamerami se jednotky požární ochrany 

České republiky řídí zásadně podle návodu k použití, který výrobce přikládá ke svým 

výrobkům (je možno využít školení odborným pracovníkem z řad výrobců termokamer). 

Dále je možno nalézt oporu v konspektech odborné přípravy, v bojovém a cvičebním řádu. 

Na tuto problematiku je myšleno i v některých metodických listech.  

V České republice neexistují přímé požadavky a nároky, které by měly termokamery 

splňovat. Při výběru termovizí jsou zadány „firmám“ (obchodním partnerům) požadavky  

na vlastnosti a funkce termokamer od jednotek požární ochrany. Na základě těchto žádaných 

parametrů pak proběhne výběr mezi nabízenými druhy zařízení pro bezdotykové měření  

od různých výrobců.  

Na rozdíl od ČR, v USA, existuje norma NFPA 1801, která stanovuje parametry  

pro hasičskou zásahovou termokameru. Podle této normy jsou termokamery i testovány. 

Postup výroby některých firem je prováděn na základě zmiňované normy (NFPA 1801),  

a to z důvodu, aby byla udržena jejich konkurenceschopnost, jelikož nezastupují jen český 

nebo evropský trh. [30] [11] [3] 

5.1 Pořízení termokamer HZS krajů 

Jednotlivé krajské hasičské stanice se svým vybavením liší, ať už druhem či počtem 

prostředků, které slouží pro zdolávání mimořádných událostí. Dle vyhlášky [47]  

(Příloha č. 1) jsou stanoveny minimální požadavky na vybavení jednotek a používání 

věcných prostředků požární ochrany. Při splnění těchto minimálních podmínek, je další 

vybavení nad rámec vyhlášky postaveno na prioritách a finančních možnostech krajů. 

K většímu nákupu nové techniky pro hasiče v letech 2013 – 2015 dopomohla dotace 

z Evropské unie v rámci programu – Integrovaný operační program (dále jen IOP). Jednalo 

se o nákup techniky z projektu „Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného 

sboru České republiky pro efektivní zásah“. Hlavním cílem při pořízení techniky bylo 

zvýšení kvality řešení MU a zlepšení podmínek na místě zásahu a také zvýšit bezpečnost 

práce hasičů při zásazích. 
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Mimo termokamer byla pořízena např. i technika – velitelské automobily, terénní 

vozidla, celokovové lodě s motorem, sací bagr, tlakové láhve, protichemické ochranné 

oděvy a další. [34] 

Nákup technického vybavení – termokamer, je rozmístěno plošně v téměř každém 

kraji České republiky, jak je znatelné z grafu 1, a to z důvodu zachování totožné kvality, 

efektivnosti a časové dostupnosti veřejných služeb, které poskytuje HZS ČR. Nejvíce 

termokamer putovalo do zlínského kraje, kde bylo umístěno 12 termovizí.  

 

Z dotačního programu IOP bylo pořízeno celkem 63 kusů termokamer  

(Dräger UCF 7000) v celkové výši 8 886 339 Kč (včetně DPH), DPH 21 %  

1 542 261 Kč, které byly rozděleny mezi 12 krajů, dle grafu 1. Nedostalo se na kraj 

Středočeský a hl. město Prahu. Cena za jednotku činila 116 573 Kč bez DPH, DPH 21 %  

je 24 480 Kč a celková cena s DPH za jeden kus je ve výši 141 053 Kč, přehled uveden  

v tabulce 6. 

Tabulka 6: Vyčíslení nákupu termokamer z IOP 

  Počet kusů 

  1 63 

Cena  116 573 Kč 7 344 099 Kč 

DPH 21 % 24 480 Kč 1 542 261 Kč 

Cena s DPH 141 053 Kč 8 886 360 Kč 
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Graf 1: Pořízení termokamer z dotačního programu IOP 2013 – 2015 (převzato a upraveno z [47]) 
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Mimo pořízení techniky z projektu IOP - „Technika, technologie a prostředky 

Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah“ docházelo k nákupům 

termokamer v menším míře, jak je znázorněno v grafu 2. Nejvíce bylo pořízeno termokamer 

v roce 2011 s počtem 25 kusů a oproti tomu nejméně v roce 2016 s počtem 9 kusů. Tyto 

nákupy proběhly za pomoci prostředků ze státního rozpočtu, příspěvků a dotací krajů, měst 

a darů právnických osob (firmy). 

Dá se předpokládat, že méně technického vybavení – termokamer bylo v roce 2016 

nakoupeno díky dotačnímu programu IOP, který proběhl v letech 2013 – 2015, jak již bylo 

zmíněno v grafu 1 a tabulce 6, který dostatečně plošně pokryl síť vybavení stanic JPO. 

 

 

Graf 2: Nákup termokamer 2010 – 2016 (převzato a upraveno z [47]) 

 

Další graf 3 znázorňuje vybavenost technikou - termokamerou jednotlivých HZS 

krajů, které byly pořízeny jak z finančních prostředků investičního programu Evropské unie 

tak i z finančních prostředků rozpočtových kapitol krajů a měst, a to v letech 2010 – 2016. 

Z grafu je zřejmé, že nejvíce pořízené techniky od roku 2010 bylo ve Středočeském kraji, 

v počtu 50 ks, za ním se umístil Moravskoslezský kraj s počty 32 kusů a jeden kus byl 

pořízen v hlavním městě Praha.  
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Na grafu 4 jsou zobrazeny počty pořízených termokamer jednotlivých druhů, které 

jsou nejčastěji používány při činnosti složek HZS ČR. Nejhojněji zastoupenou termovizí, 

za období 2010 – 2016, je typ Dräger UCF 7000.  

 

Graf 4:Počet jednotlivých termokamer zastoupených u HZS ČR (převzato a upraveno z [47]) 

 

4
1

65

31

52

4

12

0

10

20

30

40

50

60

70

Dräger UCF
9000

Dräger UCF
8000

Dräger UCF
7000

Argus 4 HR
320

ISG SD 250 ISG SD 1000 FLIR I 3

P
o

če
t

Počty druhů termokamer u HZS ČR

10

5
8 7

10

32

7
10

6 7
9

15

1

50

0

10

20

30

40

50

60

P
o

če
t 

ku
sů

Pořízení termokamer v letech 2010 - 2016

Graf 3: Pořízení termokamer v letech 2010 – 2016 (převzato a upraveno z [47]) 
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Pro názornost jsou na grafu 5 zobrazeny druhy dříve pořízených termokamer (před 

rokem 2010). Vlivem rozšíření aplikací termovizních systémů a klesající ceně, lze 

zaznamenat navýšení počtů a obměnu užívané techniky. 

 

Graf 5: Počet druhů termokamer u HZS ČR [28] 

 

Navýšení  počtu užití termovizí při zásazích jednotek PO, lze zaznamenat i z ročních 

statistických údajů HZS ČR, jak je uvedeno v tabulce 7. Od roku 2013 se použití 

termokamery stalo samostatně hodnocenou položkou v jednotlivých činnostech JPO. [11] 

 

Tabulka 7: Užití termokamer JPO (převzato a upraveno z [11]) 

Rok HZS ČR JSDH obcí HZS podniků JSDH podniků Celkem 

2013 474 16 12 0 502 

2014 2654 104 81 1 2840 

2015 3941 237 123 4 4305 

2016 4421 305 183 10 4919 

 

Před rokem 2013 bylo zahrnuto používání termokamer v rámci statistických údajů  

do sekce chemické a technické služby, jelikož termovize nebyly pořízeny ve všech krajích, 

jak je znatelné z grafu 6. Dalo by se říci, že na každý kraj připadl jeden kus termokamery, 

nicméně výjimkou mezi kraji v té době byl Moravskoslezský kraj s počtem 26 kusů. 
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Graf 6: Počet termokamer před rokem 2013 [28] 
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6 Vybrané typy termokamer pro hodnocení 

Dle grafu 4 je možno zjistit, že je užito v ČR u jednotek požární ochrany 7 typů 

termokamer od 4 různých výrobců. Pro popis a hodnocení jsou vybrány 3 termovize, které 

mají největší podíl zastoupení, jedná se o: 

 Dräger UCF 7000 

 ISG SD 250 

 Argus 4 HR320 

Momentálně nejlépe hodnocenou termokamerou na trhu je typ Dräger UCF 9000 [44], 

který je výrazně méně rozšířen oproti typu Dräger UCF 7000. Výkonnější typ (Dräger UCF 

9000) je v ČR zastoupen v menším počtu díky jeho ceně, ta se pohybuje zhruba v rozmezí  

290 000 Kč až 350 000 Kč, a to v závislosti na aktuálním měnovém kurzu (1USD = 25 Kč) 

[12]  popř. na počtu zakoupených kusů u prodejců, kteří při určitém odběru množství 

výrobků jsou schopni cenu za kus snížit. [21] 

Zasahující složky – hasiči požadují určité vlastnosti a funkce termovizí. Mezi parametry 

je možno zařadit: 

 Vhodná do výbušného prostředí 

 Vysoká tepelná a mechanická odolnost 

 Ochrana proti vniknutí vody (prachu a nečistot) 

 Jednoduché používání a obsluha 

 Obsluha v rukavicích, masce, dýchacím přístroji 

 Neměla by omezovat při práci 

 Nízké požadavky na údržbu, bez nutnosti chlazení 

 Vysoké termické rozlišení 

 Video výstup pro přenos obrazu a externí zobrazení 

 Přiměřená doba nasazení 

 Schopnost okamžitého nasazení 

 Akceptovatelné náklady 
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6.1 Porovnání termokamer  

Porovnání specifických vlastností a funkcí je znázorněno v Příloze č. 2, tabulka 9. 

Charakteristika výrobků je zvolena na základě požadavků hasičů (Moravskoslezského kraje) 

provádějících zásah. Mezi požadavky jsou zařazeny: 

 Odolnost vůči výbušnému prostředí, vodě, teplotě, nečistotám 

 Vzdálenost, na kterou se dá měřit 

 Přesnost měření a vykreslování detailů 

 Rychlost reakce detekční a zobrazovací techniky 

 Dálkový přenos 

 Nízká váha 

 Malé rozměry 

 Čas nasazení a výdrž 

 Nárazuvzdornost 

 Cena 

6.2 Výběr nejvhodnější termokamery 

Výběr nejvhodnější termokamery je možno určit na základě metody rozhodovací 

analýzy. Jedná se o metodu rozhodovací matice, která je nápomocna při rozhodování mezi 

různými druhy technických prostředků. 

 Každému kritériu je přidělena hodnota pomocí bodové stupnice od 1 do 10,  

kdy hodnotě 1 je přiřazena nejmenší váha, zatímco hodnotě 10 je přisuzována váha nejvyšší. 

Stejnou stupnicí se hodnotí i stejné varianty, které vyhovují zadaným požadavkům, 

1 – nevyhovuje až po 10 – vyhovuje. 

Do výběru jsou zařazeny výše zmíněné termokamery (Dräger UCF 7000, ISG SD250, 

Argus 4 HR230). 

Hasiči vyžadují  určité specifické funkce od termokamer a na základě jednotlivých 

kritérií jsou stanoveny požadavky. Velmi důležitým parametrem při rozhodování o výběru 

termokamery je její držení, třída ochrany - krytí, proto byla stanovena váha těmto kritériím 

hodnotou 9. Dalšími významnými vlastnostmi jsou funkce zobrazování (zorné pole  

a ohnisková vzdálenost) a teplotní funkce (měření teplot v režimech), přiřazení váhy 8.  
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Jako nejméně důležitým prvkem termokamery je v tomto hodnocení stanovena váha 5  

pro parametr velikosti termokamery, podrobnější údaje jsou uvedeny v Příloze 3, tabulka 10. 

Pomocí metody rozhodovací matice vyšlo, že nejvhodnějším typem termokamery je nynější 

nejrozšířenější typ Dräger UCF 7000, jak je znát z tabulky 8.  

Tabulka 8: Vyhodnocení druhů termokamer 

 Typ termokamery 

 Dräger UCF 7000 ISG SD250 Argus 4 HR320 

Vážený 

součet 
160 134 138 

Pořadí 1. 3. 2. 

 

Nicméně vážené součty jednotlivých typů termokamer jsou si velice blízké, tudíž  

by bylo vhodné provést i několik stejných praktických testů a na základě zjištěných 

informací stanovit nejvhodnější typ termovize. Jelikož u každého přístroje pro bezdotykové 

měření je možno zaznamenat určité anomálie měření, a to i při stejných podmínkách. 

Pro ověření nebo vyvrácení výsledného pořadí pomocí přiřazených hodnot 

k jednotlivým kritériím, je možno provést další analýzu (multikriteriální analýza) a výsledky 

porovnat. Při této metodě jsou porovnávány vždy 2 kritéria mezi sebou navzájem,  

tzv. párové porovnávání. Kritérium, které je považováno za důležitější je ohodnoceno – 1  

a kritérium méně důležité je ohodnoceno – 0. Stejně tak se hodnotí i dvě varianty splňující 

kritéria. Číslem 1 je ohodnocena varianta, která více vyhovuje a 0 je hodnocena varianta, 

která vyhovuje méně. Pro multikriteriální analýzu jsou použity hlavní bloky specifických 

vlastností a funkcí (displej, senzor, provedení, doba použití – výkon, cena), které jsou 

uvedeny v Příloze č. 2, tabulka 9.  

Ke kritériím bylo přihlíženo tak, aby byl zachován co nejvyšší komfort (držení 

termokamery) a bezpečnost zasahujícího hasiče (zobrazovací a teplotní funkce). 
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Tabulka 9: Vyhodnocení multikriteriální analýzy 

  Typ termokamery 

Kritérium Váha Dräger UCF 7000 ISG SD250 Argus 4 HR320 

Displej 0,11 0,67 0,33 0,00 

Senzor 0,22 0,67 0,33 0,33 

Provedení 0,44 0,33 0,00 0,67 

Doba použití 

(výkon) 
0,22 0,67 0,33 0,00 

Cena 0,00 0,67 0,33 0,00 

Vážený součet  3,01 1,32 1 

Pořadí  1. 2. 3. 

 

Při provedení multikriteriální analýzy bylo zjištěno, že na 1. pozici se umístila 

termokamera typu Dräger UCF 7000, na 2. místě je termokamera Argus 4 HR320 a jako 

poslední se umístila termokamera typu ISG SD250. I v tomto případě jsou vážené součty  

u porovnávaných termokamer opět dosti blízké, zejména pak u termovizí umístěných  

na 2. a 3. místě. V předchozí rozhodovací analýze typy ISG SD250 a Argus 4 HR320 měly 

pořadí opačná. Jedná se o modely, které jsou na srovnatelné technické úrovni. 

Pomocí obou analýz bylo zjištěno, že termokamera typu Dräger UCF 7000 je vhodným 

výběrem pro zasahující jednotky, co se vybavení a vlastností týče. Nicméně pro bližší  

a specifičtější hodnocení typů termokamera je nutnost provést praktické cvičené, porovnat  

a zaznamenat jednotlivé zkoušené druhy přístrojů pro bezdotyková měření samotnými 

zasahujícími hasiči. Každá z osob má rozdílné vnímání, myšlení a instinktivně přistupuje 

k zásahu, byť se řídí určitými pravidly (bojový řád, konspekt odborné přípravy)  

a subjektivně mohou být posouzeny termovize v širokém měřítku.  

Pro sepsání kapitoly 6 – Vybrané typy termokamer pro hodnocení byly použity 

podklady ze zdrojů [14] [1] [6] [30]. 
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7 Přínos detekční techniky 

Samotným přínosem detekční techniky je možnost měření  na dálku různými 

robotizovanými prostředky. Zasahující složky tak nejsou vystaveny nežádoucím vlivům 

v podobě požárů a jeho vysokých teplot, zakouřeného prostředí a znemožnění používání 

zrakového vjemu a nebo se může jednat o zásah nepožárního charakteru – zásah 

s přítomností nebezpečné látky, kde dochází k identifikaci rozdílných teplot okolí a teploty 

unikající látky. 

Další možností, která vede k určité volnosti pohybu zasahující složky, se skrývá  

v podobě volných horních končetin. Termovizní přístroje nejsou drženy rukou, ale jsou 

připevněny na helmu, kde je termokamera její součástí (zabudovaná) nebo ji je možno  

na helmu připevnit. Pomocí termokamery je bezdrátově přenášen jak obraz tak zvuk,  

a to až na 3 km [49]. Takto pořízený obraz je možno přenášet k veliteli zásahu a ten je pak 

schopen lépe udávat povely zasahujícím hasičům.  

Příklady helem s termokamerou jsou uvedeny v následující tabulce 10 a obrázku 14. 

Tabulka 10: Ukázka termokamer přichycených na helmu (převzato a upraveno z [27] [43]) 

 Total Fire Warrior GB SOLOtic 

Detektor ASi – amorfní silikon ASi – amorfní silikon 

Displej OLCD LCD 

Rozměry 76 x 76 x 76 160 x 120 pixelů 

Hmotnost 0,5 kg  

Výdrž baterie Až 3 hodiny Až 2 hodiny 20 minut 

Cena 360 000 Kč 249 000 Kč 

 

 

 

 

 



 Kamerové systémy v IZS  Bc. Petra Borová 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 50 

Na obrázku 14 jsou zobrazeny helmy a jejich specifika jsou uvedena v tabulce 10. 

V levé části obrázku 14 se nachází helma Total Fire Warrior, která má termokameru 

umístěnou na čele helmy a je odnímatelná. V pravé části obrázku 14 je zobrazena helma  

GB SOLOtic, která chrání celou hlavu - ochrana dýchacích cest. Součástí této helmy  

je i integrovaná termokamera a komunikační zařízení. 

 

Dalším technickým vybavením řízeným na dálku může být bezpilotní letou - dron, který 

je v dnešní době značně zařazován i v jiném odvětví než jen v bezpečnostním. Drony 

najdeme většinou provádějící monitoring území, při pořizování fotografií, zjišťování 

meteorologických podmínek a podobně.  

Při využití v bezpečnostních službách, zejména pak u jednotek požární ochrany mohou 

plnit svou funkci s termokamerou a být nápomocni při provádění záchranných a likvidačních 

prací. Určitou nevýhodou dronů mohou být výrazné změny klimatických podmínek 

v podobě silného větru nebo krup, jelikož může dojít k poškození dronu. Při provádění 

průzkumu budov se nemusí nutně dostat do všech míst, byť by ho pilotoval sebelepší pilot. 

K místům mohou být zataraseny přístupové cesty nebo by mohlo také dojít ke ztrátě signálu, 

a to vlivem vzdálenosti pilot – dron nebo vlivem rušení signálu. Jednou z nevýhod také může 

být to, že bezpilotní letou není schopen plnit funkci otvírání/zavírání oken či dveří. 

Hasiči v Jihomoravské kraji se již těší z pořízeného bezpilotního letounu – Inspire 1, 

který slouží při monitorování areálu firmy v rámci ostrahy, při snímání budov nebo  

při kontrole technologií. Dochází k zaznamenání údajů od vzletu až po přistání a na záznam 

je možno se podívat i zpětně. Po úspěšném vykonání závěrečných bezpilotních zkoušek 

obdrží zkoušený identifikační štítek s číslem a je zaregistrován do systému. Při provozu letu 

je nutno dodržovat pravidla vzdušného prostoru a také meteorologické podmínky. [9] 

Obrázek 14: Helmy s termokamerou [27] [43] 
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V závislosti na typu, specifických vlastnostech a požadavcích se ceny dronů pohybují 

v rozmezí několika desítek tisíc korun až řádově několik miliónů korun českých. 

Ukázka bezpilotních letounů je zobrazena v tabulce 11. Tyto drony slouží 

k monitorování těžko dostupných míst a prostor. Bezpilotní letouny, které jsou užívány 

v bezpečnostních službách nejsou běžně dostupnými technickými prostředky. Jejich výdrž 

bývá udávána jako nadprůměrná. [37] [10] [5] [25] 

 

Tabulka 11: Přehled bezpilotních letounů (převzato a upraveno z [37] [10] [5] [25]) 

 BRUS The Qube MD4-1000 
DJI Phantom 2 

Vision+ 

Rozpětí 120 cm 90 cm 1,03 cm 29 cm 

Hmotnost 4,5 kg 2,5 kg 2,6 kg 1,3 kg 

Výdrž 40 minut 40 minut 88 minut 25 min 

Pohon 
6 x elektrický 

motor 

4 x elektrický 

motor 

4 x elektrický 

motor 

4 x elektrický 

motor 

Cena Nezjištěno 1 000 000 Kč 1 600 000 Kč 27 000 Kč 

Klady Univerzalita 
Termální 

kamera 

Univerzalita, 

odolnost, výdrž 

Cena, ovládání 

kamery, rozměry 

Zápory Výdrž 
Není odolný 

vůči vodě, cena 
Cena 

Není odolná vůči 

vodě 

 

Tuto detekční techniku je možno využívat nejen při činnostech hasičského záchranného 

sboru, ale je možno ji aplikovat i v jiných bezpečnostních službách (např. u Policie ČR,  

u zdravotní záchranné služby, u horské záchranné služby apod.) 
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Závěr  

  Používání termokamery sebou přináší jiný náhled na zdolávání mimořádných 

událostí týkající se charakteristických vlastností požáru, ale i případů, které si nenesou 

povahu požárního charakteru.  

Při hodnocení stavu vybavenosti jednotek požární ochrany termovizí byl vytvořen 

přehled jednotlivých krajů a jejich vybavení technickými prostředky pro snímání 

infračerveného záření. Technické prostředky na stanicích jednotek požární ochrany jsou 

stanoveny na základě vyhlášky, kde jsou uvedeny minimální požadavky. Veškeré vybavení, 

které je pořízeno nad rámec této vyhlášky je ovlivněno finanční možností jednotlivých krajů, 

jejich rozpočtových kapitol, příspěvků a darů statutárních měst  

a právnických (podnikajících) osob. Velkou část finančních prostředků je možno získat 

v rámci dotačních programů Evropské unie, díky kterým lze stanice vybavit chybějící  

a žádanou technikou. 

Z mapované oblasti využívání termokamer vyplývá, že termokamery pořízené v rámci 

dotačního programu IOP dokázaly vybavit celoplošně území České republiky, a to tak,  

aby byla zachována jejich akceschopnost a udržitelná míra rozvoje. Na základě 

multikriteriální analýzy a analýzy párového hodnocení bylo zjištěno, že termovizní zařízení 

používané hasičskými záchrannými sbory jsou v dnešní době svými parametry velmi blízké. 

Proto  

by pro přesnější stanovení vhodného typu termokamery bylo nutné vytvořit praktické 

zkoušení užívaných typů. A na základě hodnocení od cvičenců, kteří by testy provedli, udělat 

podrobnější hodnocení. 

Nejzásadnějším přínosem přístrojů pro bezdotykové měření je možnost provádět 

snímání teploty na dálku. Hasiči tak nejsou vystaveni nebezpečím hrozícím při zásahu  

a do jisté míry mohou u svých osob omezit působení nežádoucích účinků vznikajících  

při záchranných a likvidačních pracích. Na základě technologického vývoje prostředků  

pro zasahující složky dochází k užití termokamer s různými robotizovanými přístroji. 

V dnešní době je připravena MV GŘ HZS ČR koncepce  provozu bezpilotních systémů 

v rámci HZS ČR pro období 2016 až 2019, což umožňuje využít techniku  
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při plnění úkolů HZS ČR a zvýšit tak úroveň zásahů. Tím se otvírá další možnost zefektivnit 

zásahy při MU, ale také jsou s tímto novým prostředkem „technické vymoženosti“ spjaty 

určitá pravidla, která je nutno dodržovat. Samotné užívání dronů sebou nese určité navýšení 

co do počtu školených osob a nákladů s ním spojených, nové právní předpisy, technické 

požadavky na bezpilotní systémy a další. 
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Příloha č. 1: Základní početní stav členů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů a jejich minimální vybavení požární 

technikou a věcnými prostředky požární ochrany  

Tabulka 12:Minimální požadavky na vybavení JPO [47] 

Vnitřní organizace jednotky Kategorie jednotky 

JPO 

II/1 

JPO 

II/2 

JPO 

III/1 

JPO 

III/2 

JPOV 

Celkem základní početní stav členů5) 12 24 12 24 9 

Počet členů v pohotovosti pro výjezd v 

dané kategorii jednotky 

4 8 4 8 4 

Funkce 

Velitel 1 1 1 1 1 

Velitel družstva 2 5 2 5 2 

Strojník 3 6 4 6 2 

Hasič, starší hasič 6 12 5 12 4 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany3) 

Cisternová automobilová stříkačka v 

základním provedení (dále jen „CAS“) 

1 1 1 1 11) 

Dopravní automobil 1 1 1 1 11) 

Automobilový žebřík do 30 m 12) 12) 12) 12) - 

Automobilová plošina do 30 m 12) 12) - - - 

Odsavač kouře nebo přetlakový 

ventilátor 

11) 11) 11) 11) 11) 

Motorová stříkačka 11) 11) 11) 11) 1 

Izolační dýchací přístroj4) 4 81) 4 81) 41) 

Vozidlová radiostanice požární ochrany 2 2 2 2 - 

Přenosná radiostanice požární ochrany 2 4 2 4 11) 

Mobilní telefon 11) 11) 11) 11) 11) 

1) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, 

věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, 

dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými 

událostmi jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojů, přetlakových 

ventilátorů a motorových stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS 

nebo v jiné požární technice ve vybavení jednotky. 

2) Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce výškovou technikou se provádí podle 

obdobné zásady, na které je vybavena stanice typu P2 hasičského záchranného sboru kraje 

(příloha č.3 a č.6). 
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3) Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce vybavována další požární technikou a věcnými 

prostředky požární ochrany nebo jinými prostředky, pokud je předurčena pro systém 

záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích, při živelních pohromách a pro 

ochranu obyvatelstva. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení požární 

technikou a věcnými prostředky požární ochrany a jinými prostředky odůvodněno 

havarijním plánem kraje nebo dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před 

požáry a jinými mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Vybavení požární technikou 

a prostředky požární ochrany může být zvýšeno až na jeden a půlnásobek limitů uvedených 

v tabulce (zaokrouhluje se nahoru). 

4) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní 

automatikou pro použití v plynném prostředí. 

5) Základní početní stav členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se zvyšuje o 

potřebný počet členů stanovený právním předpisem, je-li tato jednotka současně zařízením 

civilní ochrany. 

Vysvětlivky: 

JPO II/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, 

která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve 

vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000, 

JPO II/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, 

která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla 

ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000, 

JPO III/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, 

která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve 

vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000, 

JPO III/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, 

která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla 

ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000, 
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JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, 

která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. 

Minimální vybavení stanic hasičského záchranného sboru kraje 

požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany 

Tabulka 13:Minimální požadavky na vybavení JPO krajů [47] 

Požární technika a věcné prostředky 

požární ochrany1) 

Typ stanice/počty 

C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 

Cisternová automobilová stříkačka 

(dále jen „CAS“)-celkem počet 

3 3 4 1 217) 2 2 3 

Rychlý zásahový automobil ( dále jen 

„RZA“) a technický automobil UL 

nebo hydraulické vyprošťovací 

zařízení na CAS3) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Technický automobil L nebo S nebo 

kontejner 

1 1 1 
   

14) 14) 

Protiplynový automobil nebo 

kontejner 

1 1 1 
    

14) 

Automobilový žebřík do 30 m 1 1 1 
  

14) 14) 14) 

Automobilový žebřík nad 30 m4) 
  

14) 
     

Automobilová plošina do 30 m4) 10) 1 1 
   

1 1 1 

Automobilová plošina nad 30 m4) 10) 
  

1 
     

Dopravní automobil nebo kontejner5) 1 1 1 
   

1 1 

Velitelský automobil UL 1 1 1 1 1 1 1 1 

Velitelský automobil L (rozšířené 

provedení) 

1 1 1 
     

Automobil pro zjišťování příčin 

požáru 

1 1 1 
     

Automobilový jeřáb nebo 

vyprošťovací automobil s nosností na 

výložníku do 20 t4) 

1 1 1 
   

1 1 

Užitkový automobil 1 1 1 1 1 1 1 1 

Osobni automobil 4 4 4 
     

Nákladní automobil nebo nosič 

kontejnerů a nákladním kontejnerem 

1 1 1 
    

1 

Přetlakový ventilátor11) 2 2 2 1 1 1 1 1 

Elektrocentrála, přenosný generátor 

220 V min. 3 kW s přenosnou 

osvětlovací sadou11) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Přívěsná nebo přenosná lafetová 

proudnice4), 11) výkon minimálně 2400 

l.min-1 

1 1 1 
    

1 
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Zařízení na hašení práškem s 

minimálně 50 kg náplně11) 

14) 14) 1 
 

1 1 1 1 

Zařízení na hašení CO2 s minimálně 

150 kg náplně11) 

1 1 1 
 

14) 14) 1 1 

Hadicový přívěs minimálně s 560 m 

požárních tlakových hadic 75 4) 

1 1 1 
    

1 

Protichemický ochranný oblek 

rovnotlaký11) 

9 9 10 4 47) 47) 67) 6 

Protichemický ochranný oblek 

přetlakový11) 

9 9 10 2 28) 48) 68) 6 

Ochranný oblek proti sálavému 

teplu11) 

4 4 4 
 

24) 24) 24) 24) 

Loď s motor. Pohonem pro 

minimálně 6 osob4) 

2 2 2 
 

1 1 1 2 

Prostředky pro detekci nebezpečných 

koncentrací par a plynů (kromě 

radioaktivního záření radioaktivních 

plynů)11) - explozimetry 

29) 29) 39) 19) 19) 19) 29) 29) 

Prostředky pro detekci nebezpečných 

látek (kromě radioaktivního záření 

radioaktivních látek)11) - toximetry 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Prostředek pro detekci bojových 

chemických látek11) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Indikátor ionizujícího záření gama11) 2 2 3 1 1 1 2 2 

Osobní operativní dozimetr11) 4 4 6 1 1 2 4 4 

Radiometr11), 13) 1 1 3 1 1 1 1 1 

Dekontaminační sprcha11) 1 2 2 
  

14) 14) 14) 

Mobilní telefon pro organizovaný 

výjezd 

2 2 3 1 1 1 2 2 

Plnící zařízení tlakových lahví11) 2 2 2 
    

1 

Pevný generátor 220/380 V6) 1 1 1 
 

14) 14) 14) 1 

Filtrační dýchací přístroj11) 204) 204) 254) 
     

Izolační dýchací přístroj11), 14) 64) 64) 94) 
     

Izolační dýchací přístroj 11), 15) 1,7 násobek počtu jedné směny 

Náhradní tlakové láhve k dýchacím 

přístrojům11) 

pro každý přístroj 1 náhradní tlaková láhev 

Přenosná radiostanice 1,5 násobek počtu 

jedné směny 

1,2 násobek počtu jedné 

směny 

Vozidlová radiostanice Podle počtu zásahových požárních 

automobilů 

Zařízení pro konverzi signálu Dle počtu CAS a velitelských automobilů 

Vybavení jednotek hasičského záchranného sboru kraje technikou a věcnými 

prostředky bez rozlišení místa dislokace techniky 

Autobus4) 1 

Záloha CAS X2) 

Kombinovaný hasící automobil4) 1 

Pěnový hasicí automobil4) 1 
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Plynový hasicí automobil4) 1 

Práškový hasicí automobil4) 1 

Automobilový jeřáb nebo 

vyprošťovací automobil s nosností 

výložníku nad 20 t4) 

1 

Nosič kontejnerů Y12) 

Kontejner pro nouzové přežití 1 

Kontejner pro štáb 1 

Kontejner týlový 1 

Kontejner technický nebo technický 

automobil S4) 

1 

Automobil pro přepravu pohonných 

hmot nebo kontejner tankovací 

1 

Celkový počet osobních automobilů Z16) 

Velitelský automobil UL nebo L 

řídícího důstojníka kraje 

1 

1) Pokud to odůvodňuje odůvodněno plošné pokrytí, havarijní plán kraje, dokumentace 

zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka 

zabezpečuje, mohou být počty požární techniky a věcných prostředků požární ochrany 

uvedené v tabulce zvýšeny u jednotlivých druhů až jedenapůlkrát. (zaokrouhleno nahoru). 

2) Minimální počet CAS v záloze je stanoven počtem stanic hasičského záchranného sboru 

kraje následovně: 

- do 10 stanic - 2 CAS, 

- od 11 do 20 stanic - 3 CAS, 

- nad 20 stanic - 4 CAS. 

3) RZA může být vybavena stanice, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při 

dopravních nehodách na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla a vybrané silnice I.třídy. 

4) Stanice je vybavena požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud 

to odůvodňuje požární nebezpečí území, havarijní plán kraje nebo dokumentace zdolávání 

požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka 

zabezpečuje. 

5) Dopravní automobil může být nahrazen jiným požárním automobilem pro přepravu 

nejméně jednoho družstva. 

6) Věcné prostředky požární ochrany nejsou ve vybavení nástavby zásahového požárního 

automobilu 
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7) Pokud je stanice vybavena protichemickými obleky přetlakovými, nemusí být vybavena 

protichemickými obleky rovnotlakými. 

8) Pokud je stanice vybavena protichemickými obleky rovnotlakými, nemusí být vybavena 

protichemickými obleky přetlakovými. 

9) Detektor výbušné koncentrace par a plynů kalibrovaný na metan. 

10) Automobilová plošina není nutná ve vybavení, pokud je stanice vybavena automobilovým 

žebříkem s košem se stejnou nebo přibližně stejnou dostupnou výškou. Počet 

automobilových plošin na stanicích hasičského záchranného sboru kraje může vytvářet také 

zálohu výškové techniky u hasičského záchranného sboru kraje ve velikosti až 30 % 

celkového minimálního počtu automobilových žebříků (zaokrouhluje se nahoru) na 

stanicích. 

11) Do počtu uvedených prostředků se započítávají také prostředky umístěné v CAS nebo v 

jiné požární technice ve vybavení stanice. 

12) Počet nosičů kontejnerů je odvozen od počtu kontejnerů tak, aby na 2 až 3 kontejnery 

připadal alespoň jeden kontejnerový nosič. 

13) Přístroj je schopný měřit dávkový příkon záření gama a povrchovou kontaminaci záření 

beta (popř. záření alfa). 

14) Autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem, typ s tlakovým kyslíkem; 

Autonomní dýchací přistroj s uzavřeným okruhem; únikový přístroj s chemicky vyvíjeným 

kyslíkem (KO2), únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem (NaCLO3). 

15) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní 

automatikou pro použití v plynném prostředí. 

16) Celkový počet osobních automobilů je dán součtem počtu osobních automobilů na 

stanicích typu C a k tomu následujícího počtu osobních automobilů: 

- do 10 stanic - 7 osobních automobilů, 

- od 11 do 20 stanic - 8 osobních automobilů, 

- nad 20 stanic - 10 osobních automobilů. 
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17) Počet CAS lze snížit na jednu, pokud má stanice společnou dislokaci s jednotkou sboru 

dobrovolných hasičů, která je rovněž vybavena CAS a je současně zabezpečeno její případné 

použití příslušníky pro zásah. 
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Příloha 2: Specifické funkce jednotlivých druhů termokamer 

Tabulka 14: Porovnání vlastností a funkcí vybraných termokamer [6] [1] [14] 

  
Dräger UCF 7000 ISG SD250 Argus 4 HR320 

Obecně 

Rozměry (v 

x š x d) 
110 x 280 x 125 

284 x 145 x 

144 
130 x 185 x 185 

Váha s 

baterií 
1,4 kg Nezjištěno 1,6 kg 

Váha bez 

baterie 
1,3 kg 1,2 kg 1,3 kg 

Displej 

Technologie LCD, barevný LCD, barevný LCD, barevný 

Velikost - 

uhlopříčka 
9 cm 9 cm 9 cm 

Režimy 

zobrazení 

Standard, Oheň, 

Vyhledávání osob, 

Thermal Scan - 

Zvýrazní objekty s 

vyšší teplotou než je 

stanovena 

Nezjištěno Nezjištěno 

Provedení 

Materiál 

krytu 

Odolný proti 

vysokým teplotám 
Radel Radel 

Materiál 

pouzdra 
Vysoce odolný plast Radel Radel 

Třída 

ochrany - 

krytí 

IP 67 IP 67 (do 1m) IP 67 (do 1 m) 

Sensor 

Typ 
ASi, nechlazený 

mikrobolemetr 

ASi, 

nechlazený 

mikrobolometr 

ASi, nechlazený 

mikrobolometr 

Rozlišení  160 x 120 pixelů 
160 x 120 

pixelů 
320 x 240 pixelů 

Spektrální 

citlivost 
7 až 14mikro metrů 

8 až 14 

mikroemtrů 

8 až 14 

mikroemtrů 

Teplotní 

citlivost 
0,035°C 0,1°C 0,072°C 

Frekvence 

obrazu 
50 Hz 50 Hz 60 Hz 

Optika Materiál čočka z germánia 
čočka z 

germánia 

čočka z 

germánia 
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Ohnisková 

vzdálenost 

od 1 m do 

nekonečna 

od 1 m do 

nekonečna 

od 1 m do 

nekonečna 

Zorné pole 

Horizontálně 47°, 

Vertikálně 32°, 

Diagonálně 62° 

Diagonálně 

54° 

Horizontálně 

50°, vertikálně 

37,5° 

Výkon 

Provozní 

doba 

minimálně 4 hodiny 

23°C 

2,5 h až 5 

hodin 

4 hodiny při 

okolní teplotě 

22°C 

Provozní 

teplota - bez 

omezení 

-40°C - 80°C 0°C až 1000°C -10°C - 80°C 

Provozní 

teplota 

150°C - 20 min , 

260°C - 10 min, 

1000°C - krátkodobě 

120°C na 20 

min, 260°C na 

8 min 

150°C na 15 

min, 260°C na 5 

min 

Baterie Li-ion dobíjecí 
Dobíjecí 

baterie 

Ni-MH dobíjecí 

baterie 

Displej 

baterie 

přesný indikátor 

stavu baterie (4. 

úroveň) 

ANO ANO 

Odolnost 

proti pádu 

 
2 m 2 m 2 m 

Cena s DPH 
 

224 600 Kč 248 655 Kč 278 000 Kč 
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Příloha č. 3: Vyhodnocení termokamer na základě stupnice 

důležitosti 

Tabulka 15: Vyhodnocení vlastností termokamer   

Dräger UCF 7000 ISG SD250 Argus 4 HR320 

Obecně 

Rozměry (v x š x 

d) 
4 3 3 

Váha s baterií 7 7 4 

Váha bez baterie --- --- --- 

Displej 

Technologie 7 7 7 

Velikost - 

uhlopříčka 
8 8 8 

Režimy zobrazení 9 --- --- 

Provedení 

Materiál krytu 8 7 7 

Materiál pouzdra 7 6 6 

Třída ochrany - 

krytí 
9 9 9 

Sensor 

Typ 6 6 6 

Rozlišení 5 5 7 

Spektrální 

citlivost 
8 7 7 

Teplotní citlivost 8 --- 7 

Frekvence obrazu 5 6 6 

Optika 

Materiál 6 6 6 

Ohnisková 

vzdálenost 
8 8 8 
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Zorné pole 8 6 7 

Výkon 

Provozní doba 7 6 7 

Provozní teplota - 

bez omezení 
6 7 5 

Provozní teplota 8 6 5 

Baterie 6 6 6 

Displej baterie 7 6 6 

Odolnost 

proti pádu 

 
6 6 6 

Cena s DPH 7 6 5 

Vážený součet 160 134 138 

Pořadí 
 

1. 3. 2. 
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Příloha č. 4: Párové porovnání kritérií 

Tabulka 16: Porovnání kritérií 

Kritérium Displej Senzor Provedení Doba použití Cena Součet Váha 

Displej X 0 0 0 1 1 0,11 

Senzor 1 X 0 1 1 2 0,22 

Provedení 1 1 X 1 1 4 0,44 

Doba použití 1 0 0 X 1 2 0,22 

Cena 0 0 0 0 X 0 0,00 

 

Tabulka 17: Porovnání typů termokamer podle kritéria Displej 

Porovnání typů termokamer podle kritéria Displej 

Typ 
Dräger  

UCF 7000 

ISG 

SD250 

Argus 4 

HR320 
Součet Hodnocení 

Dräger  

UCF 7000 
X 1 1 2 0,67 

ISG SD250 0 X 1 1 0,33 

Argus 4 HR320 0 0 X 0 0,00 

 

Tabulka 18: Porovnání typů termokamer podle kritéria Senzor 

Porovnání typů termokamer podle kritéria Senzor 

Typ 
Dräger  

UCF 7000 

ISG 

SD250 

Argus 4 

HR320 
Součet Hodnocení 

Dräger  

UCF 7000 
X 1 1 2 0,67 

ISG SD250 0 X 1 1 0,33 

Argus 4 HR320 0 1 X 1 0,33 
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Tabulka 19: Porovnání typů termokamer podle kritéria Provedení 

Porovnání typů termokamer podle kritéria Provedení 

Typ 
Dräger  

UCF 7000 

ISG 

SD250 

Argus 4 

HR320 
Součet Hodnocení 

Dräger  

UCF 7000 
X 1 0 1 0,33 

ISG SD250 0 X 0 0 0,00 

Argus 4 HR320 1 1 X 2 0,67 

 

Tabulka 20: Porovnání typů termokamer podle kritéria Doba použití (výkon) 

Porovnání typů termokamer podle kritéria Doba použití (výkon) 

Typ 
Dräger  

UCF 7000 

ISG 

SD250 

Argus 4 

HR320 
Součet Hodnocení 

Dräger  

UCF 7000 
X 1 1 2 0,67 

ISG SD250 0 X 1 1 0,33 

Argus 4 

HR320 
0 0 X 0 0,00 

 

Tabulka 21: Porovnání typů termokamer podle kritéria Cena 

Porovnání typů termokamer podle kritéria Cena 

Typ 
Dräger  

UCF 7000 

ISG 

SD250 

Argus 4 

HR320 
Součet Hodnocení 

Dräger  

UCF 7000 
X 1 1 2 0,67 

ISG SD250 0 X 1 1 0,33 

Argus 4 

HR320 
0 0 X 0 0,00 

 


