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Anotace 

JANÝŠKOVÁ, Lucie. Porovnání hodnot naměřených bezkontaktními teploměry  

a termokamerami při zjišťování teploty lidského těla. Bakalářská práce: VŠB – TU 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 2021. 

Vedoucí bakalářské práce doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. 

 Bakalářská práce se zabývá porovnáváním hodnot naměřených různými typy 

bezkontaktních teploměrů a termokamer při měření tělesné teploty. V teoretické části je 

popsána teplota, která je zde hlavní měřenou veličinou, způsob přenosu tepla, infračervené 

záření včetně tepelného záření, zákony tepelného záření a emisivita. Dále jsou popsány 

bezkontaktní teploměry a termokamery včetně zásad správné manipulace a okolních 

podmínek majících vliv na přesnost měření. Praktická část popisuje již samotné měření, 

parametry měřících přístrojů, naměřené hodnoty a vypočítané rozdíly teplot naměřených 

srovnávanými přístroji.  
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Úvod 

Bezkontaktní způsob měření teploty je v dnešní době velmi využívaný, vzhledem 

k tomu, že se jedná o rychlou, snadnou a neinvazivní metodu, pomocí které zjistíme 

teplotu lidského těla. Bezkontaktní teploměry a termokamery, zaměřené na zjišťování 

teploty lidského těla a rozpoznání obličeje, se začaly ve velké míře využívat v České 

republice také především od začátku roku 2020, a to v souvislosti s šířením pandemie 

COVID-19. Tato zařízení se začala používat před vstupem do řady objektů jako jsou 

především firmy, nemocnice, letiště a další společnosti v rámci zabránění šíření viru 

SARS-CoV-2 společně s řadou dalších opatřeních.  

Problémem je, že nelze zcela jednoznačně a správně určit teplotu těla pomocí 

bezkontaktních způsobů měření teploty. Každá část těla, která se dá měřit bezkontaktními 

teploměry totiž vykazuje jiné teploty, které jsou ovlivněny také správně nastavenou 

emisivitou na přístroji. Hodnoty dále ovlivňují vnější vlivy, jako je teplota vzduchu  

a vlhkost vzduchu, to, zda člověk byl před měřením v klidu, nebo naopak vykonával 

náročnější fyzickou aktivitu. Povrch pokožky rovněž výrazně ovlivňuje přesnost měření, 

proto pokud měříme teplotu čela, měl by z něj být odstraněn make-up či pot. 

Ve většině větších firem se vyskytuje u vstupu do objektu termokamera, která je 

schopná rozpoznat obličej, změřit tělesnou teplotu a upozornit, pokud by vstupoval do 

objektu člověk se zvýšenou tělesnou teplotou. Při měření se termokamera zaměřuje na bod 

mezi očima a čelem, tzv. nadočnici, která je nejméně ovlivněna vlivem teplot prostředí. 

Pokud je termokamera správně nastavena, mohla by zobrazovat poměrně přesné hodnoty, 

ale existují ovšem faktory, které tyto hodnoty mohou ovlivňovat. Termokamery by měly 

naměřit přesnější hodnoty, než bezkontaktní teploměry a rozdíly hodnot naměřených 

bezkontaktními teploměry a termokamerami by neměly být vyšší než 0,5 °C. 

Cílem této bakalářské práce je jednak porovnat hodnoty naměřené přímo 

termokamerou určenou pro měření teploty lidského těla s hodnotami naměřenými 

termokamerou FLIR T640, která není přímo pro tyto účely zkonstruována. Dále porovnat 

rozdíly měření jednotlivých bezkontaktních teploměrů a srovnat hodnoty získané 

termokamerou a bezkontaktními teploměry. V neposlední řadě taktéž porovnat hodnoty 
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naměřené termokamerou s hodnotami naměřenými pomocí termočlánku, pro srovnání 

hodnot snímaných kontaktním a bezkontaktním způsobem. 

Základní veličinou, kterou pomocí těchto zařízení měříme je teplota. Tato veličina 

je definována z fyzikálního hlediska v první kapitole, kde jsou popsány také základní 

stupnice a jednotky, ve kterých se teplota měří a také převody mezi těmito stupnicemi. 

Následně je popsána teorie bezkontaktního měření teploty a tepelné záření, které lze popsat 

pomocí řady fyzikálních zákonů a veličin. 

V následujících částech práce je popsána termokamera, bezkontaktní teploměry  

a termočlánky. Bezkontaktních teploměrů existuje na trhu celá řada, jsou určeny  

do zdravotnictví, firem, škol. Abychom ovšem získali co nejpřesnější hodnoty naměřených 

teplot, je třeba dbát na zásady používání teploměrů a dodržet pokyny stanovené výrobcem. 

Zásady správné manipulace je třeba dodržovat i u termokamer pro naměření přesných 

hodnot. 

Poslední kapitola práce je již praktická. Jsou zde popsány jednotlivé přístroje, jejich 

parametry, postup měření a srovnány hodnoty měření jednotlivých přístrojů. 
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Rešerše literatury 

Dell’Isola, G.B.; Cosentini, E.; Canale, L.; Ficco, G.; Dell’Isola, M. Noncontact Body 

Temperature Measurement: Uncertainty Evaluation and Screening Decision Rule to 

Prevent the Spread of COVID-19. Sensors 2021, 21, 346. 

https://doi.org/10.3390/s21020346 

Článek se zabývá otázkami bezkontaktního měření tělesné teploty z klinického  

a metrologického hlediska s cílem zlepšit přesnost měření tělesné teploty, odhadnout 

nejistotu měření tělesné teploty a zajistit postup pro prevenci šíření COVID-19. Srovnává 

hodnoty naměřené kontaktními a bezkontaktními měřidly. Přesnější hodnoty jsou získány 

termokamerami. Naměřené hodnoty dosahují větších chyb, než je uvedená chyba přístroje 

a mnohem vyšších chyb je dosaženo při nedodržené aklimatizaci osob a měřidel. 

GUO, Y. M., S.J. PANG, Z.J. LUO a Y SHUAI. Measurement of Directional Spectral 

Emissivity at High Temperatures. International Journal of Thermophysics [online]. 

2018, 26. 10. 2018, 2019(40), 12. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.1007/s10765-018-

2472-2 

Článek popisuje směrovou spektrální emisivitu. Emisivita je významný parametr, 

pomocí kterého lze popsat charakteristiky tepelného záření objektů. V práci uvedené  

v článku je pro měření emisivity vyvinuto měřící zařízení, které zahrnuje ohřívač vzorků 

s regulací teploty, zdroj odpovídající černému tělesu a infračervený spektrometr 

s Fourierovou transformací s různými detektory. 

Wenxi Chen. Thermometry and interpretation of body temperature. Biomedical 

Engineering Letters [online]. 2019, 15 [cit. 2020-11-08]. Dostupné z: 

doi:https://doi.org/10.1007/s13534-019-00102-2 

V článku je shrnut historický vývoj a aktuální stav termometrických technologií pro 

měření tělesné teploty. Zaměřuje se na podstatu teploty a tělesné teploty, hodnotu tělesné 

teploty a termoregulační mechanismy, faktory mající vliv na teplotu těla, způsoby měření 

tělesné teploty, matematické přístupy, invazivní/neinvazivní, kontaktní/bezkontaktní, 

přímé/nepřímé způsoby měření teploty. 
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1 Teplota 

Teplota je stavová veličina, která charakterizuje stav tepelné rovnováhy soustavy. 

Pro měření teploty tělesa využíváme teploměr. Poté co se teploměr dostane do 

rovnovážného stavu s měřeným tělesem, udává původní teplotu tělesa. [23] Nejstarším 

přístrojem určeným k identifikaci tepelných stavů byl vzduchový termoskop, který popsal 

a používal alexandrijský Heron a podle jeho popisu jej následně sestrojil Galileo Galilei. 

Přístroj neměl stupnici a na rozdíl od současných teploměrů při oteplení hladina klesala  

a při ochlazení stoupala. [1] 

V rámci měření teploty je třeba stanovit teplotní stupnici a jednotky teploty. 

Rozlišujeme čtyři teplotní stupnice, kterými jsou Fahrenheitova stupnice, Réaumurova 

stupnice, Celsiova stupnice a termodynamická stupnice. 

Teplotní stupnice, kterou v praxi využíváme, se nazývá Celsiova stupnice, jejíž 

jednotkou je stupeň Celsia (jedná se o odvozenou jednotku SI). Celsiova teplota t je 

definována jako rozdíl mezi dvěma termodynamickými teplotami T a T0 = 273,15 K.  

Rozlišujeme dvě základní teploty, a to je teplota 0 °C, kdy je voda a led za atmosférického 

tlaku v rovnovážném stavu. Druhá základní teplota je 100 °C, to je teplota, kdy je voda  

a její syté páry v rovnovážném stavu. [1][23] 

Další užívaná stupnice se nazývá termodynamická teplotní stupnice a vyjadřuje 

termodynamickou teplotu. Termodynamická teplota se udává v kelvinech. Kelvin je 

definován stanovením pevné číselné hodnoty Boltzmannovy konstanty k, k = 1,380∙10-23 

J.K-1. Tato stupnice má jeden základní tepelný bod a tím je teplota, ve které je voda, led  

a sytá pára v rovnováze. Tento rovnovážný stav se nazývá trojný bod a je roven teplotě 

273,16 K. Kelvin je základní jednotkou SI soustavy. Rozdíl mezi teplotou vyjádřenou 

v kelvinech a stupních Celsia je 273,15. Počátkem termodynamické teplotní stupnice je 

teplota 0 K. [1][23] 

Nejznámější stupnice a nejstarší všeobecně stanovená teplotní stupnice, která se 

v některých zemích stále používá, je Fahrenheitova teplotní stupnice, kde základní bod 

Celsiovy stupnice 0 °C odpovídá 32 °F a 100 °C je po převodu 212 °F. Rozdíl teplot  

100 °C je roven rozdílu Fahrenheitových teplot 180 °F. Základním bodem této stupnice 
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byla stanovena teplota chladící směsi ledu a salmiaku, kterou Gabriel D. Fahrenheit označil 

nulou, jelikož se domníval, že není možné vytvořit nižší teplotu. [1][23] 

Poslední uvedenou teplotní stupnicí je Réaumurova teplotní stupnice, která byla 

zavedena v roce 1730. V této stupnici byla teplota tání ledu označena 0 a teplota varu lihu 

označena číslem 80. Jednotkou Réaumurovy stupnice je stupeň Réaumura. Tato stupnice 

byla užívána především v Evropě.  [1]  
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2 Teplo  

Teplo na rozdíl od teploty je dějovou veličinou, která představuje změnu vnitřní 

energie hmoty. K přenosu tepla mezi dvěma systémy dochází na základě jejich teplotního 

rozdílu (na základě narušení tepelné rovnováhy soustavy). Teplo lze přenášet třemi 

různými způsoby, a to vedením, prouděním a zářením.  

2.1 Přenos tepla vedením 

Vedení tepla neboli tepelná kondukce je proces, při kterém se teplo přenáší přímým 

kontaktem mezi částicemi tělesa bez jakéhokoliv pohybu materiálu jako celku. Přenos 

tepla vedením vyžaduje, aby rozložení teplot v látce bylo nerovnoměrné, což znamená, že 

v tělese existuje teplotní gradient, tedy změna teploty na jednotkovou vzdálenost ve směru 

změn teplot. [12] Teplo je vedeno z oblasti o vyšší teplotě do oblasti o nižší teplotě 

vzájemnými srážkami neuspořádaně se pohybujících částic látky. Teplo se tímto způsobem 

šíří v látkách všech skupenství a jedná se vždy o šíření ve směru nejrychlejšího poklesu 

teploty. 

2.2 Přenos tepla prouděním 

Proudění neboli konvekce je přenos tepla mezi kapalinami nebo plyny. Transport 

tepla je spojen s pohybem samotného média. Příkladem pro vedení tepla konvekcí je ohřev 

vody v nádobě, zahřátá voda na dně nádoby má nižší hustotu a stoupá proto vzhůru, při 

stoupání přenáší energii v podobě tepla. Přenos tepla konvekcí je doprovázen také 

vedením. Kombinovaný proces přenosu tepla konvekcí a kondukcí se označuje jako 

konvekční přenos tepla. [12] Přenos tepla je dán usměrněným pohybem částic, platí pouze 

u tekutin. 

2.3 Přenos tepla zářením 

Tepelné záření je proces přenosu tepla pomocí elektromagnetických vln 

produkovaných v závislosti na teplotě tělesa. Závisí jak na teplotě, tak na emisivitě tělesa. 

Na rozdíl od přenosu tepla vedením a prouděním, může záření probíhat i v dokonalém 
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vakuu. Pevné látky, kapaliny a plyny mohou vyzařovat energii. [12] V případě 

bezkontaktního měření teploty se jedná právě o přenos tepla zářením. 

Emisivita je zde nejdůležitější parametr, jehož volba ovlivňuje správnost výsledků 

při IR bezkontaktním měření teploty. Emisivita dokonalého černého tělesa je rovna jedné  

a všechna reálná tělesa mají hodnotu emisivity vždy nižší. Emisivitu objektu získáme jako 

poměr množství záření emitovaného objektem a záření dokonalého černého tělesa. Tato 

veličina nebývá pro stejný materiál konstantní, závisí na povrchu materiálu, barvě povrchu, 

struktuře, vlnové délce, teplotě, směru záření, nečistotách a dalších faktorech. [12] 
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3 Bezkontaktní měření teploty 

Bezkontaktní měření teploty lze také označit jako infračervenou termografii, která 

funguje na principu měření povrchové teploty tělesa, které vyzařuje elektromagnetické 

záření. Toto záření dosahuje vlnových délek od 0,4 μm do 25 μm. Jako tepelné záření se 

označuje elektromagnetické záření o vlnové délce od 2 μm do 25 μm. V tomto rozsahu 

vlnových délek je zahrnut teplotní rozsah od -40 °C do +1000 °C. Bezkontaktní měření 

teploty umožňuje například měření teploty na rotujících nebo pohybujících se objektech, 

zjištění teploty z bezpečné vzdálenosti (např. u elektrických zařízení).[10]  

Infračervená termografie je bezpečná, neinvazivní a nízkonákladová technika, která 

umožňuje snadné a rychlé zaznamenávání infračerveného záření emitovaného z povrchu 

tělesa. Slouží k měření teploty kůže již od šedesátých let. Nejprve se infračervená 

termografie využívala spíše v patologii. Postupem času se však zvýšil zájem o tuto 

technologii, a to nejen v lékařském sektoru.[5]  

Bezkontaktní způsob měření teploty nachází své využití např. v klinické medicíně – 

ve výzkumech, kde může termální obraz sloužit jako účinný identifikátor pro diagnostiku 

rakoviny prsu, cukrovky, screeningu horečky a dalších. Dále byla tato metoda úspěšně 

aplikována na hromadné měření teplot cestujících na mnoha karanténních stanicích a na 

mezinárodních letištích, a to například po vypuknutí závažného respiračního syndromu 

(SARS) v roce 2003. [21] Proto má i v dnešní době, spojené s šířením viru SARS-CoV-2, 

způsobujícího onemocnění COVID-19, své využití.  

Bezkontaktní měření teploty lidí má však svá omezení. IR termografii ovlivňuje 

několik faktorů. Jeden z faktorů změny teploty jsou vnitřní příčiny jako konzumace 

alkoholu, těhotenství a hormonální léčba, které by způsobily zvýšení tělesné teploty. 

Naopak povrchové změny jako je pot a silná vrstva make-upu, by teplotu snížily. Dalším 

faktorem ovlivňujícím přesnost měření jsou parametry přístroje a okolní teplota, vlhkost, 

proudění vzduchu a další. Přesnost také ovlivňuje nastavení mezní teploty povrchu těla  

a vzdálenost mezi subjektem a zařízením IR termografie. [21] 

Získané zdánlivé povrchové teploty měřeného objektu závisí na tepelné rovnováze, 

tepelných vlastnostech materiálů (funkce vlnové délky, teploty a směru dopadajících 
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elektromagnetických vln), nastavené infračervené spektrální šířce pásma a na radiačním 

přenosu. [4] 

3.1 Princip infračervené termografie 

Z fyzikálního hlediska, záření zaznamenané termokamerou sestává z vyzářené, 

přenesené a odražené složky infračerveného záření, které je emitováno z objektů v okolí 

termokamery. Tyto jevy se odehrávají na rozhraní dvou prostředí. Když záření dopadne na 

těleso, jeho část může být absorbována, část se může odrazit a zbývající část může tělesem 

projít. Zlomek dopadajícího záření se přemění na teplo. [12] Pokud teplo Q [J] představuje 

dopadající sálavou energii, ze které se část tepla QA absorbuje, část tepla QR odrazí a část 

tepla QT přenese tělesem, pak platí podle vzorce 1:  

𝑄 = 𝑄𝐴 + 𝑄𝑅 + 𝑄𝑇 (1) 

Přenos tepelného záření je schopnost materiálů umožnit infračervenému záření 

projít skrz materiál. Většina materiálů však neumožňuje průchod infračerveného záření, 

takže stupeň jejich propustnosti je téměř nulový, a lze jej tedy zanedbávat. Pouze tenké 

povrchové vrstvy pevných látek a kapalin se podílejí na procesu přenosu tepelného záření. 

Vodiče tepla podílející se na záření dosahují tloušťky pouze 1 μm, naopak nevodiče tepla 

dosahují tloušťky asi 1 mm. [12] 

Přenos sálavého tepla je základem infračervené termografie. Chování materiálů 

před dopadajícím tepelným zářením lze charakterizovat pomocí tří veličin v závislosti  

na teplotě, směru a vlnové délce elektromagnetické vlny. Těmito koeficienty jsou absorpce 

(α), odrazivost (ρ) a přenos (τ). Koeficient odrazivosti získáme jako poměr tepelného toku 

odraženého záření a tepelného toku dopadajícího záření. Koeficient absorpce je dán 

poměrem tepelného toku absorbovaného záření a tepelného toku dopadajícího záření.  

Koeficient přenosu záření získáme jako poměr tepelného toku přeneseného záření  

a tepelného toku dopadajícího záření. Tyto parametry popisují chování materiálu při 

dopadu tepelného záření. [4] 

3.1.1 Pasivní a aktivní IR termografie 

Při pasivní infračervené termografii, infračervená kamera před objektem detekuje 

nejen emitované záření, ale také část záření odraženého od povrchu objektu, jehož 
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odrazivost je nenulová. Proto je nutné také při analýze výsledků měření zohlednit tento jev 

u objektů s částečně reflexivními povrchy.  

V rámci aktivní IR termografie je nedestruktivní hodnocení založeno na detekci  

a registraci časového vývoje změny hustoty tepelného toku záření vyzařovaného povrchem 

zkoumaného objektu. V tomto případě je nutné objekt uvést do přechodného tepelného 

režimu jeho zahřátím nebo ochlazením po určitou dobu. [4] 

3.2 Působení okolních vlivů na bezkontaktní měření 

Výsledné hodnoty získané bezkontaktním způsobem měření ovlivňuje zejména 

emisivita materiálu a okolní teplota. Naopak na získané hodnoty nemá vliv intenzita 

osvětlení. 

Při zvolení různých barevných odstínů a nastavení intenzity osvětlení by se 

průměrné rozdíly teplot u měření kontaktní a bezkontaktní metodou neměly nikterak 

zásadně lišit. [17] Způsob osvětlení tedy nijak zásadně neovlivňuje naměřené hodnoty. 

V rámci nastavených laboratorních podmínek a určení správné emisivity materiálu 

není prokázán vliv intenzity osvětlení na výsledné hodnoty. Emisivita však v těchto 

podmínkách má podíl na případné korekce teplot zjištěných pomocí bezkontaktního měření 

tak aby po korekci bylo dosaženo hodnot naměřených kontaktním způsobem. [17] 

Vliv teploty okolí neboli vliv zdánlivé odražené teploty zásadně ovlivňuje teploty 

zjištěné pomocí infračerveného radiometrického systému, a to bez ohledu na intenzitu 

osvětlení a s výrazně nižším vlivem emisivity materiálu. Shodu kontaktně a bezkontaktně 

naměřených teplot dosáhneme úpravou hodnoty zdánlivé odražené teploty. Tohoto lze 

dosáhnout i v tepelné oblasti od -5 °C do +10 °C, ve které korekce emisivity není 

dostačující k dosažení shodných teplot. [17]  

Odražená teplota je důležitý parametr, který však není možné nastavit  

u infračervených bezkontaktních teploměrů. [17] 
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4 Infračervené záření 

Infračervené záření objevil v roce 1800 sir William Herschel při studiu záření ze 

slunce. O sto let později Max Planck jako první správně kvantitativně popsal základní 

zákony tepelného záření. O několik desetiletí později byly vyvinuty první infračervené 

detekční kamery s chlazenými polovodičovými detektory. Malé přenosné systémy, které 

byly původně vyvinuty pro vojenské účely, se brzy staly dostupnými i pro komerční 

aplikace a dnes se hojně využívají ve fyzice, technice, inženýrství a přírodních vědách.[27]  

IR záření je záření o vlnových délkách od 0,7 μm do 1000 μm. Toto záření leží 

mezi mikrovlnnou a viditelnou oblastí elektromagnetického spektra. IR záření vyzařované 

z povrchu kůže pak závisí na několika faktorech jako je proudění vzduchu, okolní teplota, 

vlhkost a fyziologický stav osoby. [21] 

IR záření je emitováno ze všech povrchů, které mají teplotu vyšší než 0 K (-273,15 

°C) a energie emitovaného záření závisí na povrchové teplotě, čím vyšší je teplota, tím 

vyšší je zářivá energie. IR záření má stejné optické vlastnosti jako viditelné světlo, je 

schopno odrazu, lámání světla, formování interferenčních obrazců. Dělí se na tři hlavní IR 

spektrální oblasti, kterými jsou záření IR-A o vlnových délkách od 0,7 μm do 1,4 μm;  

IR-B o vlnových délkách od 1,4 μm do 3 μm a IR-C o vlnových délkách od 3 μm do 1 mm. 

[3]  

Součástí infračerveného záření je tepelné záření. 

4.1 Tepelné záření 

Tepelné záření je proces šíření tepla pomocí elektromagnetických vln 

produkovaných tělesy v závislosti na jejich teplotě a na emisivitě tělesa. Tepelné záření se 

může, na rozdíl od šíření tepla konvekčním nebo kondukčním způsobem, šířit  

i v dokonalém vakuu. Pevné látky, kapaliny a plyny mohou vyzařovat energii. Například 

vodní páry a oxid uhličitý jsou hlavními zdroji záření plynů v pecích. [12] 

Ludwiq Boltzmann prokázal, že intenzita záření, kterou těleso vyzařuje, je úměrná 

čtvrté mocnině absolutní teploty tělesa. Těleso může absorbovat, přenášet nebo odrážet 

sálavou energii. Černé těleso absorbuje veškeré záření, které na něj dopadá. Má tedy 
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dokonalou absorpci. Technicky je černé těleso hypotetickým tělesem. Neodkazuje to přímo 

na barvu tělesa, i přestože černá tělesa obvykle absorbují většinu záření. Absolutně černé 

těleso je ideálním zářičem, jehož emisivita ε je rovna 1. Skutečná tělesa mají emisivitu 

nižší než 1 a nevyzařují tolik energie jako černé těleso. [12] 

Tepelné záření lze popsat pomocí fyzikálních zákonů, které platí v celém oboru 

elektromagnetického záření. Důležitým parametrem, který ovlivňuje následnou přesnost 

měření, je emisivita. 

4.1.1 Emisivita 

Emisivita je jedním ze základních parametrů, pomocí kterého můžeme 

charakterizovat záření předmětů. Je závislá na vlnové délce, teplotě a směru záření. 

Spektrální emisivitu ovlivňuje povrch předmětu, a to zejména tvar a geometrie povrchu, 

vlastnosti povrchového materiálu, složení, oxidace, povrchová kontaminace a nečistoty. 

Směrová spektrální emisivita je významný parametr tepelného záření, obzvláště zajímavá  

a nepostradatelná pro mnoho aplikací jako je využití sluneční energie, bezkontaktní měření 

teploty a další. [9] 

Existují dva typy měření směrové spektrální emisivity, a to pomocí přímé a nepřímé 

metody. Metoda nepřímého měření se zaměřuje na měření dalších vlivů tepelného záření 

souvisejících s emisivitou. Podle Kirchhoffova zákona a zákona zachování energie, může 

být emisivita vypočítána pomocí absorpce nebo odrazivosti naměřené při experimentu.  

U metody přímého měření se emisivita získá výpočtem ze vzorce pro tepelné záření 

černého tělesa, porovnáním vlnové délky, teploty a směru tepelného záření. Mnoho vědců 

využilo k přímému měření emisivity Fourierovu transformaci infračerveného záření. [9] 

Fourierova transformace je složitá matematická operace, na jejímž základě fungují 

například FTIR spektrometry využívající principu interference světla.  

Emisivita je tedy měřítkem, pomocí kterého jsme schopni určit schopnost materiálu 

pohlcovat a vyzařovat IR záření. Jak bylo výše zmíněno, emisivita černého tělesa je rovna 

1, což je maximální hodnota, všechna reálná tělesa mají emisivitu nižší než 1. Pokud je 

povrch měřeného objektu tedy v této práci povrch čela osoby hladký a lesklý, pak má  

o něco nižší emisivitu než matný, hrubý povrch. Problematická je při měření také voda, 
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jelikož má vysokou emisivitu. Chybně nastavená emisivita termokamery může způsobit 

rozdíl mezi naměřenými teplotami z kontaktního měření a měření termokamerou. [18] 

4.1.2 Planckův zákon 

Záření vyzařované z povrchu tělesa se skládá z elektromagnetických vln o různých 

vlnových délkách a distribuce energie se liší v závislosti na intenzitě záření, vlnové délce  

a teplotě vysílače. Změny teplot tělesa způsobují změny ve vyzařované energii  

a vlnových délkách spektra záření. Energie emitovaná povrchem ve všech směrech při 

dané vlnové délce se nazývá spektrální nebo monochromatická intenzita vyzařování tělesa. 

[12] 

V roce 1900 Max Planck pomocí kvantové teorie odvodil zákon upravující změnu 

intenzity vyzařování černého tělesa na jednotku plochy v závislosti na teplotě tělesa  

a vlnové délce emitovaného záření. Matematicky nám zákon popisuje spektrální intenzitu 

vyzařování o vlnové délce podle rovnice 2. 

𝑀𝑏𝜆 =
𝑐1𝜆−5

𝑒
𝑐2
𝜆𝑇−1

 (2) 

Kde: 

𝑀𝑏𝜆 spektrální intenzita vyzařování [W.m-3] 

T termodynamická teplota [K] 

λ vlnová délka [m]  

c1 první vyzařovací konstanta, c1 = 2∙π∙ 𝑐0
2 ∙h [J.m2.s] 

h Planckova konstanta, h = 6,6236 ∙ 10-34 J.s-1 

c2 druhá vyzařovací konstanta, c2 = c0 ∙ 
ℎ

𝑘
 [m.K] 

k  Boltzmannova konstanta, k = 5,67032 ∙ 10-8 W.m-1.K-4 

Hodnota první vyzařovací konstanty c1 je rovna 3,743 ∙ 10-16 J.m2.s a druhá 

vyzařovací konstanta c2 je rovna 1,4387 ∙ 10-12 m.K. [12] 
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4.1.3 Wienův posunovací zákon 

S rostoucí teplotou se vrchol křivky intenzity vyzařování, která je zobrazena na 

obrázku 1, posouvá směrem ke kratším vlnovým délkám. Body, které zobrazují maxima 

vlnových délek souvisejí s Wienovým posunovacím zákonem. Zákon říká, že vlnová délka, 

která odpovídá maximální hodnotě intenzity vyzařování je nepřímo úměrná absolutní 

termodynamické teplotě T, což je znázorněno ve vzorci 3. [12] 

𝜆𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑇 = 𝑏 (3) 

Kde: 

𝜆𝑚𝑎𝑥 vlnová délka maximální intenzity vyzařování [m] 

T termodynamická teplota [K] 

b Wienova konstanta [m.K] 

Hodnota konstanty b je rovna 2,8976 ∙ 10-3 m.K. [12] 

 

Obrázek 1: Vliv teploty na vlnovou délku maxima intenzity vyzařování [12] 
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4.1.4 Stefan – Boltzmannův zákon 

Stefan – Boltzmannův zákon stanoví, že celkové množství energie emitované 

černým tělesem na metr čtverečný plochy, tedy intenzita vyzařování tělesa, je úměrné 

čtvrté mocnině termodynamické teploty tělesa. [12] Tento vztah je znázorněn ve vzorci 4. 

𝑀𝑒 = 𝜎 ∙ 𝑇4 (4) 

Kde: 

Me intenzita vyzařování tělesa [W.m-2] 

𝜎 Stefan – Boltzmannova konstanta [W.m-2.K4] 

T Termodynamická teplota [K] 

Stefan – Boltzmannova konstanta je rovna hodnotě 5,67 ∙ 10-8 W.m-2.K-4. [12] 

4.1.5 Kirchhoffův zákon 

Zákon stanoví, že při jakékoliv teplotě je poměr intenzity vyzařování Me  

tělesa a jeho pohltivosti α konstantní pro všechna tělesa a rovná se intenzitě vyzařování 

černého tělesa o stejné teplotě, tedy podle vzorce 5. [12] Nezávisí na povaze těles, jako 

například materiálu a povrchové úpravě. 

𝑀𝑒1

𝛼1
=

𝑀𝑒2

𝛼2
=

𝑀𝑒3

𝛼3
= ⋯ = 𝑓(𝑇) (5) 

U monochromatického záření zákon stanoví, že poměr intenzity vyzařování o určité 

vlnové délce a pohltivosti o stejné vlnové délce je stejný pro všechna tělesa a je funkcí 

vlnové délky a teploty, podle vzorce 6. [12] 

(𝑀𝑒)1

(𝛼𝜆)1
=

(𝑀𝑒)2

(𝛼𝜆)2
=

(𝑀𝑒)3

(𝛼𝜆)3
= ⋯ = 𝑓(𝜆, 𝑇) (6) 

Kde: 

Me … intenzita vyzařování tělesa [W.m-2] 

α … pohltivost 
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4.1.6 Intenzita vyzařování reálného tělesa a černého tělesa 

Intenzita vyzařování představuje množství zářivého toku, které vychází z určité 

plochy zdroje. Intenzita vyzařování reálného tělesa je vždy menší než intenzita vyzařování 

černého tělesa, která je maximální. Poměř intenzity vyzařování reálného tělesa, o určité 

vlnové délce a teplotě, a intenzity vyzařování černého tělesa, o téže vlnové délce a teplotě, 

se nazývá monochromatická emisivita tělesa. Intenzita vyzařování černého tělesa závisí jen 

na jeho termodynamické teplotě, u šedého tělesa jsou emisivita i pohltivost vždy menší.  

U šedých těles lze ve značném rozsahu vlnových délek považovat emisivitu za konstantní  

a tato tělesa jsou pak z hlediska efektivity bezdotykového měření nejvhodnější. Šedé těleso 

má také konstantní pohltivost pro všechny vlnové délky. [12] Porovnání intenzit 

vyzařování černého tělesa a reálného tělesa lze vidět na obrázku 2.  

 

Obrázek 2: Porovnání intenzity vyzařování černého tělesa, šedého tělesa a reálného tělesa [12] 
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5 Termokamera  

Termokamera zaznamenává rozložení povrchové teploty objektů a tyto informace 

ukládá ve formě tak zvaného termogramu. Pomocí termokamery je možné měřit i vzdálené  

a nepřístupné povrchy. [7] Infračervené kamery fungují velmi podobně jako všechny 

kamery s viditelným světlem. Elektromagnetické záření vysílané z okolních objektů 

prochází systémem čoček a dalšími optickými součástmi, než dojde k vytvoření obrazu 

objektu na detektoru. [27] 

V termovizních kamerách se infračervená energie vyzařovaná z těles převádí na 

elektrický signál pomocí detektorů (tepelných nebo fotonových) a zobrazuje se ve formě 

termogramu. Termografie se provádí v omezeném spektru vlnových délek. [7] 

5.1 Zásady práce s termokamerou 

Při manipulaci s termokamerou je potřeba dodržet řadu níže uvedených zásad, aby 

nedošlo k poškození termokamery, a také abychom dosáhli co nejpřesnějších výsledků. 

Jestliže měřící technik manipuluje s termokamerou, která není upevněna na stativu či jiném 

stojanu, pak by měl mít navléknut pojistný popruh na zápěstí, aby nedošlo k pádu  

a poškození termokamery. Dále bychom se při manipulaci s termokamerou neměli 

čímkoliv dotýkat objektivu, abychom nezpůsobili poškození jeho ochranné vrstvy. 

S termokamerou je třeba nejlépe pracovat v uzavřené místnosti, nebo v prostoru, kde se 

nenacházejí nepříznivé vlivy prostředí jako je déšť, prach, sníh a další, které by ji mohly 

poškodit. Pro taková pozorování je možné doplnit ke kameře speciální ochranné kryty. [22] 

Osoba manipulující se systémem by měla být řádně vyškolena, aby správně připravila 

místo, kde bude termokamera používána a také osobu, která bude posuzována. [24] 

Další podstatnou součástí při manipulaci s termokamerou je její aklimatizace. Je 

třeba aby se vyrovnaly teploty termokamery a prostředí, ve kterém bude probíhat měření. 

Pokud přejdeme s kamerou z chladnějšího prostředí do teplejšího, může dojít k zamlžení 

objektivu, pak je nutno počkat na ohřátí objektivu a jeho samovolné oschnutí. Při měření je 

také důležité zvolit správnou vzdálenost kamery od měřeného objektu. [22] 
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5.2 Termokamery určené k měření tělesné teploty 

Termokamery zkonstruované pro měření tělesné teploty se využívají jako 

bezkontaktní nástroj termovizního snímání a porovnávání rozdílů teploty pokožky. Užití 

termovizního systému k snímání teploty lidského těla má řadu výhod a stejně tak i řadu 

omezení, která limitují možnosti jejich využití. Výhody a limitující faktory užívání 

systému termovizního snímání teplot jsou uvedeny níže. 

Výhody termovizního systému: 

• Lidé, kteří ovládají systém tepelného zobrazování, nemusí být fyzicky 

v blízkosti hodnocené osoby. Osoby manipulující s termovizním systémem 

se mohou nacházet v jiné části nebo místnosti.  

• Termovizní systém může měřit teplotu povrchu pokožky rychleji než 

teploměr určený k měření teploty čela nebo ušní teploměr, který vyžaduje 

krátkou vzdálenost od měřené osoby. 

• Vědecké studie také dokazují, že při správném použití, termovizní systémy 

obecně měří teplotu na povrchu pokožky přesněji. [24] 

Limitující faktory termovizního systému: 

• Tyto systémy by se neměly používat k davovému měření teploty, jelikož 

v takových podmínkách se ukázaly jako nepřesné. 

• Měří povrchovou teplotu pokožky, která je ovšem nižší než teplota měřená 

orálně. K zajištění korekce rozdílu naměřených teplot musí být řádně 

upraveny a nastaveny systémy tepelného zobrazování. 

• Systém efektivně funguje pouze pokud jsou dodrženy tyto podmínky: 

systémy jsou použity ve správném prostředí nebo místě; termovizní systém 

je správně nastaven; měřená osoba je připravena dle instrukcí; osoba 

manipulující s termovizním systémem je řádně proškolena. V případě 

nesplnění těchto podmínek dochází k řadám chyb při měření a výsledné 

stanovené teploty neodpovídají reálným hodnotám. [24] 
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Abychom dosáhli efektivní funkce, a tedy naměření přesných hodnot, musíme splnit 

výše uvedené podmínky. Prostor, který je správně přichystán pro přesné měření 

termovizním systémem a splnění podmínek, je zobrazen na obrázku 3: 

 

Obrázek 3: Správný postup a podmínky pro přesné měření [24] 

Jak je zřejmé z obrázku, v prostoru určeném pro měření by nemělo být využito 

reflexní pozadí (jako je např. sklo, zrcadlo, vyleštěné či hladké kovové povrchy), aby 

nedocházelo k odražení IR záření. V místnosti by neměl být průvan a mělo by se zamezit 

přímému slunečnímu záření. Dále by se za měřenou osobou ani v její blízkosti neměly 

vyskytovat sálavé zdroje tepla. Některé přístroje vyžadují využití černého tělesa jako 

nástroje ke kalibraci, aby byla zajištěna přesnost měření. Jiná zařízení však žádný 

kalibrační předmět nevyžadují. Měřící termovizní systém by měl být upevněn na stativu 

tak, aby mohla být měřena teplota pokožky v úrovni obličeje a osoba by se měla 

vyskytovat v dané vzdálenosti od přístroje. Termovizní systém je napojen na počítač, 

odkud je ovládán a jsou zde shromažďovány naměřené informace. [24] 

5.3 Rozdíl mezi systémem tepelného zobrazování a bezkontaktními IR 

teploměry 

Oba tyto systémy slouží pro povrchové měření tělesné teploty. Bezkontaktní IR 

teploměry měří povrchovou teplotu v daném bodě, zatímco systém tepelného zobrazování 

může měřit teplotní rozdíly na více místech a vytvářet tak zdánlivou teplotní mapu oblasti 

povrchu těla. [24] 
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5.4 Použití termokamer 

Způsob využití termokamer lze rozdělit do tří kategorií. První kategorie využití je 

v rámci vymahatelnosti práva, v oblasti bezpečnosti (security i safety), při záchraně 

lidského života. [4] Termokamery se v tomto případě využívají například ke střežení 

objektu, dále je využívá policie či hasičský záchranný sbor při pátrání po osobách, a to při 

požáru nebo v nepřehledných oblastech. 

Druhou oblastí využití je v rámci preventivní údržby nebo tepelného monitorování, 

ovládání elektrického rozvaděče, kvalitativní kontrola izolace budov a termický průzkum 

průmyslové výroby.  

Třetí kategorie využití se zaměřuje na nedestruktivní testování, které vyžaduje 

sledování tepelného vývoje objektu v přechodném tepelném režimu. Takového tepelného 

stavu může být dosaženo použitím umělých nebo přírodních zdrojů tepla. [4]  

A v současné době mají své využití také při měření tělesné teploty osob, jako kontrola před 

vstupem do objektu, k detekci osob se zvýšenou teplotou a podezřením na možné infekční 

onemocnění. 
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6 Bezkontaktní teploměry 

Bezkontaktní teploměry fungují na principu bezkontaktního měření teploty. Tělesa, 

jejichž teplota je vyšší než absolutní nula (0 K), vysílají tepelné záření. Infračervené 

detektory detekují zářivou energii, která je uvolňována objektem, pomocí snímacích prvků 

a převádí ji na elektrický signál. Po zpracování signálu se teplota zobrazí na displeji IR 

teploměru. Pomocí těchto teploměrů lze rychle a bezkontaktně změřit teplotu člověka, 

nezpůsobují infekci a jsou cenově dostupné. [11] 

Infračervené teploměry jsou rychlé, pohodlné, neinvazivní, jednoduché k použití  

a zabraňují jakémukoliv riziku vzájemné infekce, a proto se také používaly  

a používají k testování na veřejných místech, jako jsou letiště, školy, nemocnice a banky 

k testování v rámci současné situaci spojené s šířením COVID-19. K měření tělesné teploty 

se používají dva typy infračervených teploměrů, a to tympanický a čelní teploměr. Ovšem 

bezkontaktní teploměry nejsou ověřeny z hlediska přesnosti naměřených hodnot, a proto je 

nezbytné stanovit, zda nám poskytují spolehlivé informace jako ostatní teploměry. [11] 

Pro odhalení osob se zvýšenou tělesnou teplotou (s podezřením na nějaký druh 

onemocnění) se nejčastěji používají teploměry k měření teploty na čele. Neexistuje však 

žádný mezinárodní standard pro určení teplotního prahu čela, který by indikoval horečku. 

Například ministerstvo zdravotnictví v Hongkongu doporučilo prahovou hodnotu pro 

odhalení horečky, pro teplotu ucha, teplotu nad 38 °C, a pro teplotu čela, hodnotu nad  

36 °C. [11] V České republice stanovuje Ministerstvo zdravotnictví horečku jako teplotu 

nad 38 °C.  Pokud měříme teplotu na čele pak je za běžných podmínek tato teplota nižší 

než teplota uvnitř těla. Výrobci teploměrů nastavují korekci teploměru 0,8 °C, která se 

připočítává k naměřené hodnotě pouze v režimu měření tělesné teploty. Vliv na měření má 

v tomto případě především teplota okolního prostředí. Měří se ve vzdálenosti 2 cm až 8 cm 

od čela, v závislosti na typu teploměru. [14] 

6.1 Zásady manipulace s bezkontaktními teploměry 

Před použitím bezkontaktního teploměru je vždy potřeba si přečíst návod k použití  

a dodržet dané postupy při měření. K tomuto měření se používají zejména čelní a ušní 
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teploměry. V případě, že bychom nedodrželi pokyny v návodu, a tedy došlo k jejich 

špatnému použití, pak by chyba stanovení teploty mohla přesahovat hodnotu 1 °C. [13] 

Mezi povinnosti, které musí být dodrženy při manipulaci s bezkontaktními 

teploměry čelními patří tyto zásady: před zahájením měření by se měla měřená osoba  

a teploměr nacházet nejméně 30 minut v místnosti s konstantní teplotou; nemělo by být 

měření prováděno na přímém slunečním záření nebo v průvanu; měření ovlivní i to, zda 

měla osoba před měřením pokrývku hlavy, vykonávala větší fyzickou námahu či stála na 

slunci; opakovat by se měření mělo cca po 30 sekundách, aby byla dosažena nejvyšší 

přesnost; měření nepříznivě ovlivňuje také prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu; důležitou 

součástí je chránit přístroj před extrémními teplotami, nárazy, pády, silným slunečním 

zářením a přímým kontaktem s vodou; a v neposlední řadě zajistit před měřením 

odstranění potu, vlasů, kosmetických přípravků a dalších nečistot z čela, jelikož by 

ovlivňovaly negativně přesnost měření. [13] 

Teplota lidského těla v průběhu dne kolísá až o 2 °C. Pokud měříme tělesnou 

teplotu, pak je rozdíl v teplotě uvnitř těla a teplotě na povrchu těla, proto vždy záleží na 

tom, jakou část těla měříme. Tělesnou teplotu ovlivňuje řada faktorů, kterými jsou věk, 

stres, doba spánku, pohybová aktivita a další. Pro zjištění nejpřesnějších hodnot je třeba 

dodržet správný postup měření a dodržet podmínky pro správnou manipulaci 

s bezkontaktními teploměry. Existují případy, ve kterých je třeba provést měření vždy 

nejméně třikrát, kdy se za výslednou hodnotu považuje nejvyšší naměřená teplota. Mezi 

takovéto případy patří měření teploty novorozenců v průběhu jejich prvních 100 dní života, 

dále u dětí do 3 let s oslabeným imunitním systémem, a také pokud je naměřená hodnota 

nápadně nízká. [14] 

6.2 Kontrola měřidla 

Před měřením je potřeba zkontrolovat stav měřidla, stav jeho baterie, čistotu 

činných částí teploměru. Je vhodné také provést kontrolní měření. Co se týče klinické 

praxe, musí být zajištěna kontrola platnosti metrologické návaznosti měřidla, a to podle 

Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla 

k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.[14]  
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6.3 Faktory ovlivňující přesnost měření 

Ve spektrální oblasti nad 6 μm se hladký suchý rovinný povrch lidského těla chová 

prakticky jako dokonale černé těleso, bez závislosti na barvy pleti. Emisivita lidské 

pokožky se téměř blíží k hodnotě emisivity černého tělesa, která je rovna 1. Reálně se 

hodnota emisivity lidské pokožky pohybuje mezi hodnotami 0,97 až 0,99. V tomto 

intervalu není lidská kůže transparentní pro infračervené záření. Povrch pokožky je 

částečně transparentní při vlnových délkách do 3 μm. Tento fakt ovlivňuje měření, jestliže 

je úhel mezi povrchem pokožky a optickou osou infračerveného teploměru větší než (35 až 

40) °. [14] 

Teplotu mohou ovlivňovat IR záření a radiace pozadí, které mohou mít přímý nebo 

nepřímý vliv. Ztrátu tepla z povrchu způsobuje proudění vzduchu. Pokud je objekt v klidu, 

vytvoří se kolem jeho povrchu vzdušná obalová vrstva. Ve vzdálenosti 1 cm až 2 cm od 

povrchu kůže je dosaženo okolní teploty. Měření povrchové teploty ovlivňuje také vlhkost, 

která by neměla překročit 70 %, a musí být splněna doba aklimatizace a to cca 30 minut. 

[14] 

Mezi nejčastější zdroje, které ovlivňují přesnost měření dále patří celá řada chyb  

a nejistot. Je to nejistota dána vlivem stavu prostředí, kdy může docházet k zeslabení 

zářivého toku, a to rozptýlením IR záření na aerosolech, molekulách plynů a také absorpcí 

okolní atmosféry. Nejistoty měření může způsobit špatně nastavená emisivita, která 

způsobuje nejčastější nepřesnosti při bezkontaktním měření teploty. [14] 

6.4 Stanovení nejistoty měření tělesné teploty při měření IR teploměrem 

Na základě zahraničních klinických studií byla určena nejistota stanovení emisivity 

v rozmezích 2 % až 5 % hodnoty emisivity. Mezi nejistoty měření patří nejistoty 

teploměru, homogenity prostředí, stabilita tělesné teploty, drift, radiace, rozlišení. 

Dovolená nejistota teploměru by neměla překročit hodnotu ± 0,2 °C. Při rovnoměrném 

rozložení teplot můžeme pro homogenitu uvažovat s nejistotou ± 0,1 °C. Jelikož, jak bylo 

zmíněno výše, tělesná teplota se přes den mění, můžeme předpokládat stabilitu teploty 

během měření s nejistotou o hodnotě ± 0,1 °C. Dlouhodobá stabilita měřidla neboli drift by 

neměla překročit povolenou nejistotu měřidla, proto je ideální velikost ± 0,2 °C. S klesající 

naměřenou teplotou, vzhledem k teplotě okolí, vzrůstá vliv okolní radiace. Částečnou 
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kompenzaci poskytuje měření teploty z malé vzdálenosti. Velikost nejistoty vlivu prostředí 

dosahuje maximálně ± 0,1 °C při rovnoměrném rozložení teplot. Rozlišení IR teploměru 

při rovnoměrném rozložení je 0,1 °C. 

Z uvedených informací vyplývá, že bezkontaktní měření teploty ovlivňuje řada 

faktorů, díky kterým nelze splnit specifikaci výrobců i norem při reálném měření. [14] 
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7 Termočlánek  

Termočlánek je snímač, který měří teplotu. Skládá se ze dvou různých kovů 

spojených na jednom konci. Když se spojení dvou kovů zahřeje nebo ochladí, vzroste 

napětí, ze kterého můžeme následně zjistit teplotu. Využívá se v širokém rozsahu procesů 

měření teploty.  

Termočlánky se vyrábějí v různých podobách, jako jsou sondy termočlánků, sondy 

termočlánků s konektory, sondy s přechodovým spojem, infračervené termočlánky, 

termočlánek s holým drátem, nebo pouze samostatné termočlánky. Termočlánky se běžně 

používají v široké škále aplikací. [25] 

7.1 Princip fungování termočlánků 

Termočlánky patří mezi termoelektrické senzory, které jsou založeny na 

Seebeckově jevu. Seebeckův jev je termoelektrický jev, který objevil v roce 1821 Thomas 

Johann Seebeck. Jedná se o schopnost termočlánku vytvářet elektrické napětí díky různým 

teplotám na jeho koncích a tím zajistit přeměnu tepelné energie na elektrickou energii. 

Napětí mezi konci vodiče závisí pouze na jejich rozdílu teplot na těchto koncích. Toto 

termoelektrické napětí není však přímo měřitelné. Napětí termočlánku vzniká v místech, 

kde dochází ke změně teploty po celé délce termočlánku až po srovnávací spoj, nikoliv na 

měřícím přístroji. [19] Napětí mezi koci vodiče A a B lze spočítat pomocí vzorce 7: 

𝑈𝐴𝐵 = ∫ 𝜎(𝑇)𝑑𝑇
𝑇𝐴

𝑇𝐵
 (7) 

Kde: 

UAB termoelektrické napětí mezi konci vodiče A, B [V] 

TA  termodynamická teplota na konci vodiče A [K] 

TB  termodynamická teplota na konci vodiče B [K] 

σ  Seebeckův koeficient 

T  termodynamická teplota [K]  
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Místo Seebeckova koeficientu σ se v technické praxi užívá pojem termoelektrický 

koeficient α. [19] 

Když jsou na obou koncích spojeny dva vodiče složené z odlišných kovů a jeden 

z konců je zahříván, v termoelektrickém obvodu proudí nepřetržitý proud. Pokud je tento 

obvod přerušen ve středu, čisté napětí v otevřeném obvodu (Seebeckovo napětí) je funkcí 

spojení teploty a složení dvou kovů. To znamená, že když je spojení dvou kovů zahříváno 

nebo ochlazováno, vzniká napětí, které je vztaženo zpět k teplotě. [25] Fungování 

termočlánku je dále ukázáno na obrázku 4, kde napětí je naměřeno v milivoltech  

a následně nám udává výslednou teplotu: 

 

Obrázek 4: Funkce termočlánku [25] 

Izolace na vodiči termočlánku je barevně rozlišena. Záporný vodič v izolovaném 

vodiči termočlánku je označen modře, kladný vodič v izolovaném vodiči termočlánku je 

červený. Vnější plášť z termočlánkového drátu je obvykle hnědý. [25] 
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8 Teplota lidského těla 

Stálá tělesná teplota je jedním z důležitých ukazatelů, které ovlivňují zdraví 

lidského těla. Hypertermie, tedy přehřátí organismu, nebo hypotermie, tedy podchlazení 

organismu, ovlivňují aktivitu enzymů v těle a tím ovlivňují pravidelnou činnost lidského 

organismu, což následně způsobuje porušení různých buněk, tkání a orgánů a v závažných 

případech dokonce smrt. Z toho vyplývá, že stálá teplota lidského těla je nezbytnou 

podmínkou pro udržení stabilního prostředí v těle a zajištění tak pravidelného průběhu 

životních funkcí lidského organismu. Změny tělesné teploty odráží pro lidské tělo spoustu 

informací o jeho zdraví, a abnormální změny tělesné teploty obvykle značí špatný 

zdravotní stav. Při monitorování lidského těla je tělesná teplota zásadním faktorem, který 

nelze ignorovat, a zvláště důležité je přesné měření teploty lidského těla v reálném čase. 

[30] 

Tělesná teplota se používá k diagnostice různých typů onemocnění. Obecně existují 

dva typy tělesné teploty, a to teplota kůže a vnitřní teplota, tzv. teplota jádra. [15] Kůže je 

největším orgánem našeho těla, která pokrývá povrch našeho těla o průměrné ploše 6 m2  

a poskytuje nám vodotěsnou ochrannou bariéru mezi strukturou těla a prostředím. Pokožka 

slouží také pro přenos tepla mezi metabolickým jádrem a podmínkami prostředí. 

V chladném prostředí se stahují cévy krevního průtoku ve vrstvách kůže jako izolátor těla, 

chrání vnitřní orgány před podchlazením. V teplém prostředí se naopak zrychluje průtok 

krve do pokožky tak, aby se tkáň přeměnila ve vnější zářič, který odvádí teplo do prostředí. 

Kůže má schopnost měnit svou funkci v závislosti na přenosu tepla mezi jádrem  

a prostředím a zajišťuje přesnou regulaci teploty jádra. [16] 

Povrchovou teplotu, tedy teplotu kůže můžeme měřit jak kontaktní metodou, tak 

bezkontaktní metodou. Jednotnou standardní teplotu pokožky je obtížné stanovit, jelikož je 

často ovlivňována mnoha faktory, včetně individuálních rozdílů a teploty prostředí, 

aktivity, konzumace jídla a pití (eliminující faktor při sběru dat), hustotou a atmosférickým 

tlakem. Teplotu kůže lze měřit pomocí termografických senzorů. Pro měření povrchové 

teploty těla používáme teplotu čela, protože rozdíl mezi teplotou čela a vnitřní tělesnou 

teplotou je malý.[15]  
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V závislosti na měřeném místě tělesného povrchu se liší naměřená teplota. Hodnoty 

tělesné teploty při jednotlivých způsobech měření se nacházejí v tabulce 1.  

 

Tabulka 1: Tělesná teplota v závislosti na způsobu měření [13] 

Způsob měření Běžná teplota [°C] 

Axilárně (podpaždí) 34,7 až 37,3 

Orálně (v ústech) 35,5 až 37,5 

Temporálně (spánková tepna) 35,8 až 37,8 

Tympanálně (v uchu) 35,8 až 38,0 

Rektálně (konečník) 36,6 až 38,0 

 

8.1 Faktory ovlivňující tělesnou teplotu 

Naměřená hodnota tělesné teploty nezáleží pouze na zdravotním stavu, ale také na 

nastavení měřidla, fyziologických a antropologických aspektech a způsobu měření. 

Například v rámci fyziologických aspektů dochází k hypertermii v důsledku toho, že tělo 

produkuje nebo absorbuje více tepla, než kolik může rozptýlit, a to např. při dlouhodobém 

vystavení prostředí s vysokou teplotou nebo při zánětlivých onemocněních. 

Termoregulační mechanismy pak nejsou schopné se s teplem vypořádat, a nakonec způsobí 

zvýšení tělesné teploty. Naopak podchlazení nastává v důsledku nadměrného vystavení 

prostředí s nízkou teplotou, když tělo ztrácí teplo rychleji, než může teplo produkovat. 

Dále tělesnou teplotu ovlivňují antropologické atributy jako je věk, pohlaví, tělesná 

hmotnost, výška, psychologický stav a další. [29] 

Jelikož lidské tělo neustále vytváří teplo, a to například při rozkládání tuků, 

sacharidů a bílkovin, svalové práci, je třeba teplo také odvádět. Velikost povrchové teploty 

ovlivňuje tedy řada individuálních vlastností. [14] 
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9 Praktická část 

Praktická část bakalářské práce se zabývá srovnáním naměřených teplot různými 

typy bezkontaktních teploměrů. Dále srovnáním hodnot naměřených dvěma odlišnými 

druhy termokamer a komparací hodnot naměřených termokamerou a bezkontaktními 

teploměry včetně zjištění průměrných hodnot rozdílů teplot snímaných těmito přístroji. 

Hlavní měření probíhalo ve vstupní části hlavní budovy nemocnice ve  

Frýdku-Místku, sídlící na ulici Elišky Krásnohorské 321, Frýdek, Frýdek-Místek. Zde 

nemocnice využívá termokameru pro měření teploty pacientů vstupujících do budovy 

nemocnice k odhalení osob se zvýšenou teplotou. Termokamera je umístěna na stativu, 

naproti hlavnímu vchodu do budovy, aby mohla zaznamenat všechny příchozí osoby. 

Naproti termokameře je na stativu umístěno černé těleso. Tato vstupní část budovy, včetně 

umístění termokamery a černého tělesa je vidět na obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Vstupní kontrolní místnost [autor] 



 

30 

 

Na obrázku 5 je číslem 1 označeno umístění termokamery InfiRay, číslem 2 je 

označeno černé těleso, číslem 3 hlavní vstupní dveře do kontrolní místnosti nemocnice 

z venkovního areálu, číslem 4 je označen vstup do budovy. 

Pokud termokamera zaznamená zvýšenou teplotu vstupující osoby, je následně 

teplota pacientů přeměřena pomocí bezkontaktních teploměrů. Bezkontaktním teploměrem 

se měří také teplota malých dětí při vstupu do objektu. Pro měření byla využita právě tato 

termokamera InfiRay sloužící přímo pro zjišťování tělesné teploty a hodnoty byly 

porovnány s hodnotami naměřenými školní termokamerou FLIR T640, která není přímo 

pro tyto účely vybavena doplňkovým softwarem. K měření byl také zapůjčen bezkontaktní 

teploměr HuBDIC FS-700 užívaný v nemocnici ke kontrole teploty dětí. 

9.1 Okolní podmínky při měření 

Pomocí dataloggeru ALMEMO 2590 S4 jsme po dobu měření zaznamenávali 

okolní teplotu, relativní vlhkost vzduchu a teplotu rosného bodu. Na počátku měření byla 

teplota v místnosti 23,09 °C, v průběhu však docházelo k ochlazení a průměrná teplota 

v místnosti po dobu měření byla 21,32 °C. Průměrná hodnota relativní vlhkosti vzduchu po 

dobu měření byla 30,44 % a průměrná hodnota rosného bodu dosahovala 5,53 °C.  

Měření probíhalo po dobu 1 hodiny a 22 minut od zaznamenání teploty první osoby 

po naměření teploty poslední měřené osoby. V den provádění experimentálního měření se 

venkovní teplota vzduchu pohybovala okolo 15 °C. 

9.2 Měřící přístroje 

V rámci měření bylo využito celkem 6 přístrojů, kterými jsou termokamera InfiRay 

AT300, termokamera FLIR T640, bezkontaktní teploměr čelní HuBDIC FS-700 

(ThermoFinder S), bezkontaktní teploměr čelní Geratherm, bezkontaktní čelní infračervený 

teploměr TrueLife Care Q7 a pyrometr Voltcraft IR 1200-50D.  

Všemi přístroji bylo změřeno celkem 50 osob. Z tohoto počtu měřených osob bylo 

43 příchozích pacientů z venkovního prostředí, tedy osoby, které nebyly dostatečně 

aklimatizované na teplotu uvnitř kontrolní místnosti a 7 osob, které se po celou dobu 

měření nacházely uvnitř měřicí místnosti. 
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Přístroje HuBDIC FS-700 a InfiRay jsou lékařské přístroje, které využívají přímo 

v nemocnici pro měření pacientů. Termokamera FLIR T640 a pyrometr Voltcraft nejsou 

zkonstruovány pro měření tělesné teploty osob, a také pracují s větší chybou měření. 

Základní parametry bezkontaktních teploměrů jsou uvedeny v tabulce 2, parametry 

termokamer a pyrometru jsou uvedeny v tabulce 3. Při práci s pyrometrem a termokamerou 

FLIR T640 bylo důležité nastavit správnou hodnotu emisivity. 

 

Tabulka 2: Parametry bezkontaktních teploměrů [2][8][26] 

Měřící přístroj Teplotní rozsah [°C] 
Chyba měření 

přístroje [°C] 

Rozlišení teploty 

[°C] 

HuBDIC FS-700 Od 22,0 do 42,5 ± 0,2 0,1 

Geratherm Od 34,0 do 42,2 ± 0,2 0,1 

TrueLife Care Q7 Od 32,0 do 43,0 ± 0,2 0,1 

 

Tabulka 3: Parametry termokamer a pyrometru [6][20][28] 

Měřící přístroje Teplotní rozsah [°C] 
Chyba měření 

přístroje [°C] 

Nastavená 

emisivita ε  

FLIR T640 Od -40 do +150  ± 2,0 0,98 

InfiRay AT300 Od 33 do 42 ± 0,3 0,98 

Voltcraft Od 20 do 500 ± 1,0 0,98 

 

9.2.1 Termokamera FLIR T640 

Pro porovnání hodnot naměřených termokamerami je v práci využita školní 

termokamera FLIR T640. Je zkonstruována pro experty požadující nejvyšší výkon  

a nejnovější dostupné technologie. FLIR T640 je flexibilní, plní řadu funkcí a má rozsáhlé 

komunikační možnosti. [6] 
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Tato kamera ovšem není zkonstruována přímo pro měření tělesné teploty, k tomuto 

lze využít například stacionární termokamery FLIR A320 a FLIR A310, ruční FLIR E8xt  

a FLIR Exx, přenosné termokamery FLIR T5xx, T8xx. 

Mezi základní parametry termokamer patří teplotní rozsah, spektrální rozsah, 

přesnost stanovení teploty, teplotní citlivost, optické rozlišení, možnosti ostření  

a vyměnitelné objektivy, měřící a další funkce. Zmíněné parametry shrnuté pro 

termokameru FLIR T640 jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4: Parametry termokamery FLIR T640 [6] 

Parametry termokamery Hodnoty parametrů 

Teplotní rozsah 

Od –40 °C do +150 °C 

Od +100 °C do +650 °C 

Od +300 °C do +2000 °C 

Přesnost stanovení teploty ± 2 °C nebo ± 2 % 

Teplotní citlivost < 30 mK 

Optické rozlišení (640 x 480) pixelů 

Možnosti ostření 7,5 μm – 14 μm 

9.2.2 Termokamera InfiRay AT300 

Termokamera určená k měření tělesné teploty. Dosahuje přesnosti měření ± 0,3 °C 

v měřícím rozsahu od 33 °C do 42 °C. Teplotní režim je nastaven na snímání teploty 

obličeje. Ohnisková vzdálenost je 7,8 mm. Součástí sady k termokameře je stativ, na 

kterém je termokamera umístěna, dále černé těleso a program ve kterém se zobrazují 

snímaná data.  

Termokamera a černé těleso se umisťují na stativ do výšky 2,5 m, aby byla zajištěna 

podmínka, že se mezi nimi nebude nacházet žádný předmět a instalují se dále tak, aby byla 

mezi nimi zajištěna vzdálenost okolo 2,5 m. Kamera je nainstalovaná takovým způsobem, 

aby bylo umožněno správné zaměření na vnitřní koutky očí na obličeji.  Nejlepší výsledky 

jsou dosaženy, pokud se osoba pohybuje ve vzdálenosti 1,5 m od kamery. Ve vzdálenosti 

kratší než 1,5 m od kamery dochází k chybnému měření a ve vzdálenosti přesahující 2 m 
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od kamery je již schopna kamera pouze detekovat obličeje. Nejpřesnější místo měření 

tělesné teploty se nachází mezi očima a nosem. Negativní vliv na měření mají čepice, 

brýle, vystavení osoby slunečnímu záření, vyšší nebo nižší teplota venkovního prostředí 

před vstupem do budovy. [20] InfiRay AT300 můžeme vidět na obrázku 6.  

 

Obrázek 6: Termokamera InfiRay AT300 [autor] 

9.2.3 Bezkontaktní teploměr TrueLife Care Q7 

Bezkontaktní teploměr poskytuje rychlé měření, kdy výsledek získáme do  

0,8 sekund po stisknutí tlačítka. V případě, že přístroj naměří zvýšenou tělesnou teplotu, 

upozorní na to signálem. Lze jej využít mimo měření tělesné teploty k měření teploty 

prostředí, tekutin, zvířat a jiných povrchů.  

Měřicí stupnici lze nastavit ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Pro pracovní 

podmínky musí být zajištěna relativní vlhkost nižší nebo maximálně rovna 85 %. Zdrojem 

napájení jsou dvě 1,5 V AAA baterie. Rozsah měření v režimu teploty povrchu je od 0 °C 

do 100 °C. Vzdálenost sondy od objektu měření by měla být 1 cm až 3 cm. [26] 

Bezkontaktní teploměr TrueLife pracuje s přesností měření v závislosti na hodnotě 

výsledku. V tabulce 5 je uveden teplotní rozsah a přesnost měření tělesné teploty. Většina 



 

34 

 

naměřených hodnot se pohybovala v měřeném rozsahu 35,0 °C – 37,0 °C, proto se v práci 

počítá s chybou měření teploměru ± 0,2 °C 

Tabulka 5: Přesnost měření v závislosti na hodnotě měřené teploty [26] 

Rozsah měřené teploty Přesnost měření v závislosti na hodnotě výsledku 

32,0 – 35,9 °C ± 0,3 °C (32,0 – 34,9 °C) 

36,0 – 39,0 °C ± 0,2 °C (35,0 – 42,0 °C) 

39,0 – 42,5 °C ± 0,3 °C (42,1 – 43,0 °C) 

9.2.4 Bezkontaktní teploměr Geratherm 

Jedná se o bezkontaktní IR teploměr, který měří teplotu ve dvou režimech měření,  

a to v režimu tělesné teploty a režimu teploty předmětu (měří teplotu okolí, kapalin  

a povrchů). Při překročení teploty 37,5 °C se ozve akustický alarm. Doba měření je do  

3 sekund po zmáčknutí tlačítka. Zdrojem napájení jsou dvě 1,5 V AAA baterie. Provozní 

teplota při režimu měření tělesné teploty se pohybuje od 16 °C do 40 °C, provozní vlhkost 

15 % až 95 %. [8] Na obrázku 7 je zobrazen teploměr Geratherm použitý při měření  

i s aktuální naměřenou teplotou, která se ukládá a před dalším měřením se zobrazí na 

displeji.  

 

Obrázek 7: Bezkontaktní IR teploměr Geratherm [autor] 
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9.2.5 Bezkontaktní teploměr HuBDIC FS-700 

Bezkontaktní IR teploměr ThermoFinder S slouží k měření tělesných teplot, teploty 

vody na koupání, teploty lahví s kojeneckou výživou. Měřený údaj získá do 2 sekund. 

Zdrojem napájení jsou dvě 1,5 V AAA baterie. [2] Tento bezkontaktní teploměr zapůjčený 

v nemocnici Frýdek-Místek je zobrazen na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Bezkontaktní IR teploměr HuBDIC FS-700 [autor] 

9.2.6 Pyrometr Voltcraft IR 1200-50D 

Jedná se o infračervený teploměr sloužící k bezdotykovému měření teploty. Teplotu 

změří na základě vyzařované IR energie objektem a správné emisivity objektu. Skládá se 

z dvoubodového zaměřovacího laseru. Pyrometr je určen k měření převážně horkých 

povrchů, ne přímo k měření lidské teploty. Přístroj vyzařuje dva laserové paprsky a v místě 

jejich protnutí získáme měřenou teplotu. Tento typ pyrometru Voltcraft IR 1200-50D má 4 

oblasti měření a to od -50 °C do 20 °C, kde pracuje s přesností ± 3 °C, druhou oblastí je  

20 °C až 500 °C, s přesností ± 1 % z naměřené hodnoty nebo ± 1°C, třetí oblast od 500 °C 

do 1000 °C a čtvrtou oblastí měření je od 1000 °C až 1200 °C. [28] 

9.3 Průběh měření 

Osoby, které se dobrovolně podrobily měření, se nejdříve posadily na židli, před 

kterou byla na stativu umístěna termokamera FLIR T640, tou jim byla nejprve změřena 

teplota, a následně byla změřena teplota všemi ostatními přístroji, včetně termokamery 
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InfiRay, která byla umístěna na stativu v průchozí kontrolní místnosti. Při měření teploty 

termokamerou InfiRay jsme každou osobu požádali, aby se postavila zhruba do vzdálenosti 

1,5 m od kamery a chvíli se do ní dívala. Tímto jsme zajistili co nejpřesnější postup 

k naměření teploty termokamerou, jelikož termokamera snímá teplotu z obličejové části, 

z vnitřního koutku oka. Jednalo se o pacienty vstupující do objektu nemocnice 

z venkovního areálu, na jejichž teplotu mělo při měření také vliv to, zda do objektu přijeli 

autem, nebo přišli pěšky, zda měli při příchodu pokrývku hlavy nebo brýle. Termokamera 

FLIR T640 byla nastavena tak, aby snímala obličej měřené osoby. Nastavil se teplotní 

rozsah a emisivita lidské kůže, která dosahuje průměrné hodnoty 0,98. Celková doba 

měření jedné osoby všemi přístroji trvala maximálně jednu minutu. Všechny hodnoty 

naměřené těmito přístroji se nacházejí v příloze 1 v tabulce 1. 

Vzhledem k tomu že se jednalo o davové měření osob, nebyly dodrženy všechny 

podmínky pro správný postup měření, zejména doba aklimatizace osob, jelikož vstupovaly 

do budovy z venkovního prostředí a byly ihned podrobeny měření. Přístroje proto vykazují 

větší rozdíly naměřených hodnot. Naopak u vybraných sedmi měřených osob, bylo 

dodrženo tohoto postupu, protože se nacházely v místnosti po dobu delší než 30 minut, 

tedy došlo k jejich aklimatizaci s vnitřním prostředím, neměly po celou dobu žádnou 

pokrývku hlavy či brýle, ani neměly nanesen make-up, který by také ovlivnil přesnost 

měření v případě měření bezkontaktními teploměry. V tomto případě je zřejmé, že rozdíly 

naměřených hodnot jednotlivými přístroji jsou minimální, což je možné vidět níže 

v kapitole 9.3.1 Naměřené hodnoty. 

Osoby podrobené testování si z čela musely odstranit čepici, brýle a vlasy, aby 

mohlo být naměřeno co nejpřesnějších hodnot. Výhodou kalibrovaných lékařských 

bezkontaktních teploměrů je, že dokážou velmi rychle změřit teplotu osoby, ovšem 

vzdálenost od osoby pro měření je v řádech centimetrů a teplota čela může být navíc 

ovlivněna jak neúmyslně (pokrývkou hlavy, příchod z chladnějšího prostředí), tak úmyslně 

(ochlazením či zahřátím před vlastním měřením). Výhodou termokamery InfiRay je zase 

to, že je napojena na počítač, kde se vyhodnocují naměřené hodnoty, tedy kontrolující 

osoba nemusí být přímo v místnosti s měřenými osobami, ovšem systém, se kterým se 

pracovalo fungoval pomaleji, a aby bylo možné zjistit přesnou hodnotu, bylo potřeba, aby 

měřená osoba před kamerou chvíli stála (alespoň 7 sekund). Této podmínky v místech, kde 

používají termokamery k detekci osob se zvýšenou teplotou, často nebývá dodrženo, 
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naměřené hodnoty tedy nemusejí být přesné, mnohdy jsou pouze orientační. Na obrázku 9 

je ukázána vizuální stránka systému, ve kterém se zobrazují teploty zaznamenané 

termokamerou InfiRay. Pokud však prochází osoba s vysokou teplotou, systém to ihned 

vyhodnotí současně se zvukovým signálem a ponechá uložený záznam s termografickým 

snímkem osoby a naměřenou hodnotou na pravé straně vyobrazeného systému.  

 

Obrázek 9: Vizuální stránka systému termokamery InfiRay [autor] 

Na obrázku lze vidět, že pohybující se osoba se nachází mimo oblast snímání 

teploty kamerou. Na levé straně vyobrazeného systému je zaznamenaná teplota poslední 

snímané osoby. Jak je možné vidět, tato poslední měřená osoba se nedívá přímo do 

kamery, ale má skloněnou hlavu, navíc má nasazeny brýle a přišla z venkovního prostředí. 

Všechny tyto faktory negativně ovlivnily přesnost měření, teplota zaznamenaná 

termokamerou je tedy nižší nežli skutečná, vlivem těchto faktorů snižujících naměřenou 

teplotu. Opačné podmínky snímání teploty jsou ukázány na obrázku 10, kde se nachází 

větší počet osob, ve vzdálenosti 1,5 m až 2 m od kamery, jsou to osoby, které se nacházely 

po celou dobu provádění experimentálního měření v měřicí místnosti, dívaly se přímo do 

kamery, neměly žádné pokrývky hlavy či brýle. 
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Obrázek 10: Hromadné měření teploty osob [autor] 

Jak je patrné na obrázku 10, termokamera zaměřuje obličejovou část a je schopná 

změřit v jednom okamžiku teplotu většího počtu osob. V tomto případě však osoby před 

kamerou stály po dobu alespoň sedmi sekund, aby mohly být zaznamenány nejpřesnější 

teploty všech osob.  

Při měření se také potvrdilo, že na teplotu má vliv řada fyziologických faktorů, a ne 

vždy musí zvýšená teplota znamenat nemoc. Pokud je například člověk nervózní, jeho tělo 

na to může reagovat různým způsobem, v tomto případě zvýšením tělesné teploty. Při 

měření tělesnou teplotu osoby ovlivnilo jak to, zda byla osoba ve stresu, nebo také zda se 

před měřením napila vody. Stres a nervozita způsobily zahřátí organismu  

a nárůst teploty, naopak tekutiny teplotu snížily. Teplotu do jisté míry ovlivňuje také stáří 

osoby, jelikož většina starších osob měla teplotu nižší, pohybovala se okolo 35,9 °C. 

Naopak mladí lidé měli převážně teplotu okolo 36,5 °C. 

Na obrázku 11 jsou ukázány termogramy pořízené termokamerou FLIR T640,  

u vybraných osob, které se po celou dobu měření nacházely v místnosti a jejich termogram 

zachycený termokamerou InfiRay je možné vidět také na obrázku 10. Hodnota nastavené 

emisivity je v tomto případě 0,98, odražená teplota 23 °C. Maximální teplota na obličeji je 

termokamerou detekována ve vnitřním koutku oka. 
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Obrázek 11: Termogramy termokamery FLIR T640 [autor] 

9.3.1 Naměřené hodnoty 

Tabulka 6: Správný postup měření – získané hodnoty [autor] 

 Naměřené hodnoty měřících přístrojů ± chyba měření přístroje [°C] 

Měřená 

osoba 

HuBDIC 

FS-700 
Geratherm FLIR T640 

InfiRay 

AT300 

TrueLife 

Care Q7 
Voltcraft 

1 36,7 ± 0,2 36,6 ± 0,2 36,0 ± 2,0 36,6 ± 0,3 36,7 ± 0,2 34,4 ± 1,0 

2 36,5 ± 0,2 36,2 ± 0,2 34,6 ± 2,0 36,6 ± 0,3 36,3 ± 0,2 33,0 ± 1,0 

3 36,8 ± 0,2 36,9 ± 0,2 36,2 ± 2,0 36,8 ± 0,3 36,8 ± 0,2 32,8 ± 1,0 

4 36,8 ± 0,2 36,9 ± 0,2 36,1 ± 2,0 36,7 ± 0,3 36,6 ± 0,2 32,6 ± 1,0 

5 36,7 ± 0,2 36,6 ± 0,2 35,5 ± 2,0 36,6 ± 0,3 36,4 ± 0,2 32,4 ± 1,0 

6 36,6 ± 0,2 36,4 ± 0,2 35,8 ± 2,0 36,7 ± 0,3 36,3 ± 0,2 32,2 ± 1,0 

7 36,3 ± 0,2 36,1 ± 0,2 35,1 ± 2,0 36,5 ± 0,3 36,0 ± 0,2 31,8 ± 1,0 
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Při dodržení správného postupu měření, kterým je zajištění aklimatizace měřících 

přístrojů, měřených osob a správná vzdálenost měřících přístrojů od osob při měření, byly 

naměřeny hodnoty uvedené v tabulce 6. Získané hodnoty uvedené u termokamery FLIR 

T640 a pyrometru Voltcraft jsou při nastavené emisivitě 0,98. V tabulce je také uvedena 

chyba měření přístrojů, která je uvedena dle výrobce. 

V tabulce vidíme, že při dodržení správného postupu měření, bylo dosaženo  

u přístrojů, určených k měření tělesné teploty, téměř shodných výsledků. I v případě 

termokamery FLIR T640, pokud jsme zaměřili správný bod na obličeji, bylo dosaženo 

hodnot blízkých hodnotám získaným ostatními přístroji. Naopak při práci s pyrometrem 

Voltcraft jsme, i přes správné nastavení emisivity lidského těla, dodržení postupu měření  

a přičtení chyby měření přístroje, nedosáhli těchto hodnot. Toto srovnání naměřených 

hodnot lze také vidět v grafu 1, ze kterého je patrné, že větší rozdíl od naměřených hodnot 

ostatními přístroji vykazuje pouze pyrometr Voltcraft.  

 

Graf 1: Srovnání naměřených hodnot u vybraných sedmi osob [autor] 

Celková data všech naměřených osob všemi přístroji jsou uvedené v příloze 1  

v tabulce 1. V rámci celkového měření všech padesáti vzorků byly získány větší rozdíly 

naměřených teplot všemi přístroji, ty jsou uvedeny v příloze 1 v tabulce 2. Porovnání 

naměřených hodnot je také možné vidět v grafu 2: 
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Graf 2: Srovnání naměřených hodnot pro celkový vzorek davového měření padesáti osob [autor] 

9.4 Porovnání hodnot naměřených termokamerami 

Při práci s termokamerou FLIR T640 má velký vliv na výslednou hodnotu 

nastavená emisivita. Ta se, jak bylo uvedeno v teoretické části, pohybuje mezi 0,97 a 0,99. 

Dále také záleží na vybraném bodě na obličeji. Pro celkové měření byla nastavena 

emisivita 0,98. Při práci se snímky z termokamery pak bylo ovšem zjištěno, že přesnějších 

hodnot dosáhneme při nastavení emisivity na hodnotu 0,97, jak je možné vidět v tabulce 7. 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty (vybraných 7 osob z 50, při jejichž měření bylo dodrženo 

správného postupu včetně aklimatizace osob a přístrojů) získané termokamerou při 

nastavené emisivitě 0,98, při emisivitě 0,97 a 0,99 v porovnání s hodnotami naměřenými 

termokamerou InfiRay. Nastavená odražená teplota byla 23 °C. Teplota uvedená v tabulce 

je brána jako nejteplejší místo snímané termokamerou v obličejové části, tedy oblast 

vnitřního koutku oka, protože se tato hodnota nejvíce blížila hodnotám získaným 

termokamerou InfiRay. Jelikož se ovšem v některých manuálech termokamer FLIR uvádí, 

že hodnota emisivity lidské pokožky je rovna 0,96, je v tabulce pro srovnání uvedena  

i teplota při nastavení této emisivity. Termokamera InfiRay je zkonstruována pro snímání 

obličeje osob, vzhledem k celkovému měření je brána jako výchozí přístroj určující 

nejpřesnější hodnoty. 
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Tabulka 7: Porovnání hodnot naměřených termokamerami u sedmi vybraných osob [autor] 

Měřená 

osoba 

Naměřená teplota termokamerou FLIR T640 [°C] při 

nastavené emisivitě ε 

Naměřená teplota 

termokamerou 

InfiRay [°C] ε = 0,96 ε = 0,97 ε = 0,98 ε = 0,99 

1 36,3 36,2 36,0 35,9 36,6 

2 34,8 34,7 34,6 34,5 36,6 

3 36,5 36,4 36,2 36,1 36,8 

4 36,3 36,2 36,1 35,9 36,7 

5 35,8 35,6 35,5 35,4 36,6 

6 36,1 36,0 35,8 35,7 36,7 

7 35,3 35,2 35,1 35,0 36,5 

V rámci těchto výše sedmi měřených osob jsou v tabulce 8 uvedeny průměrné 

hodnoty rozdílů naměřených teplot při různém nastavení emisivity lidské pokožky. 

Tabulka 8: Průměrné hodnoty rozdílů teplot naměřených termokamerami [autor] 

 
Nastavená hodnota emisivity termokamery FLIR T640 

ε = 0,96 ε = 0,97 ε = 0,98 ε = 0,99 

Průměrná hodnota 

rozdílů naměřených teplot 

termokamerami Δai [°C] 

± 0,8 ± 0,9 ± 1,0 ± 1,1 

Při davovém měření, kdy nastavená emisivita termokamery byla 0,98, byla 

průměrná hodnota rozdílů naměřených teplot termokamerami rovna ± 1,6 °C. 

Výpočet průměrné hodnoty rozdílů naměřených teplot uvedených v tabulce 8  

a průměrné hodnoty rozdílů teplot při davovém měření, dle vzorce 8: 

∆𝑎𝑖 =
1

𝑛
(|𝑡𝑥1 − 𝑡𝑦1| + |𝑡𝑥2 − 𝑡𝑦2| + ⋯ + |𝑡𝑥𝑛 − 𝑡𝑦𝑛|) (8) 

tx … teplota naměřená termokamerou FLIR T640 

ty … teplota naměřená termokamerou InfiRay 
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Δai … průměrná hodnota rozdílů měřených teplot pro nastavenou hodnotu emisivity 

∆𝑎0,96 =
1

7
(|36,3 − 36,6| + |34,8 − 36,6| + ⋯ + |35,3 − 36,5|) = ± 𝟎, 𝟖 °𝑪  

∆𝑎0,97 =
1

7
(|36,2 − 36,6| + |34,7 − 36,6| + ⋯ + |35,2 − 36,5|) = ± 𝟎, 𝟗 °𝑪  

∆𝑎0,98 =
1

7
(|36,0 − 36,6| + |34,6 − 36,6| + ⋯ + |35,1 − 36,5|) = ± 𝟏, 𝟎 °𝑪  

∆𝑎0,99 =
1

7
(|35,9 − 36,6| + |34,5 − 36,6| + ⋯ + |35,0 − 36,5|) = ± 𝟏, 𝟏 °𝑪  

∆𝑎0,98 =
1

50
(|34,2 − 36,4| + |34,3 − 36,4| + ⋯ + |34,6 − 36,2|) = ± 𝟏, 𝟔 °𝑪  

Získané průměrné hodnoty rozdílů naměřených teplot termokamerami FLIR T640  

a InfiRay dosahují menších hodnot, než je samotná chyba termokamery FLIR T640. 

Ovšem v rámci davového měření osob (kdy byla emisivita nastavena na 0,98) bylo 

v jedenácti případech z padesáti naměřeno rozdílů přesahujících ± 2 °C, největší rozdíl 

teplot naměřených těmito termokamerami byl ± 4,2 °C, naopak nejmenší rozdíl teplot byl 

± 0,4 °C. Na obrázku 12 jsou zobrazeny ke srovnání termogramy ve formátu MSX získané 

termokamerou FLIR T640 při nastavené emisivitě 0,98 a 0,96.  

 

Obrázek 12: Srovnání naměřených hodnot při emisivitě 0,98 a 0,96 [autor] 
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Měří se teplota v obličejové části. Červenou značkou je označena nejteplejší část 

obličeje (vnitřní koutek očí) a modrou značkou je označena nejchladnější část obličeje, což 

je v aktuální situaci oblast respirátoru. Teploty naměřené u vyobrazených osob jsou také 

uvedeny v tabulce 7, osoba v horní polovině je v tabulce označena pod číslem 5 a osoba 

v dolní polovině obrázku se v tabulce nachází pod číslem 7. Z obrázku je také patrné, že 

při změně emisivity došlo pouze ke změně maximální teploty, a tedy i průměrné teploty, 

naopak minimální snímaná teplota zůstala při obou nastavených hodnotách emisivity 

stejná. Za měřenými osobami se nachází skleněná výplň a za ní již venkovní prostředí. 

9.5 Porovnání hodnot naměřených bezkontaktními teploměry 

V tabulce 9 jsou uvedeny průměrné rozdíly teplot naměřených různými typy 

srovnávaných dvojic bezkontaktních teploměrů. Tyto bezkontaktní čelní teploměry pracují 

s chybou měření ± 0,2 °C a pyrometr pracuje s chybou měření ± 1 °C.  

Tabulka 9: Průměrné hodnoty rozdílů teplot srovnávaných dvojic bezkontaktních teploměrů [autor]  

Srovnávané dvojice 

bezkontaktních teploměrů 

Průměrné hodnoty rozdílů 

naměřených teplot [°C] 

pro celkový měřený 

vzorek 50 osob 

Průměrné hodnoty 

rozdílů naměřených 

teplot [°C] pro vybraný 

vzorek 7 osob 

HuBDIC FS-700 a Geratherm ± 0,5 ± 0,2 

HuBDIC FS-700 a TrueLife ± 0,6 ± 0,2 

HuBDIC FS-700 a Voltcraft ± 5,0 ± 4,0 

Geratherm a TrueLife  ± 0,4 ± 0,1 

Geratherm a Voltcraft ± 4,6 ± 3,9 

TrueLife a Voltcraft ± 4,5 ± 3,8 

Na základě tohoto měření bylo zjištěno, že pyrometr Voltcraft vykazuje velké 

rozdíly od naměřených hodnot ostatními přístroji, proto jej není vhodné použít k měření 

tělesné teploty, jelikož i při správně nastavené emisivitě a vzdálenosti přístroje od 

měřeného objektu, nedosáhneme rozdílů teplot, které by bylo možné započítat do chyby 

měření přístroje. Maximální rozdíly naměřených teplot při srovnání pyrometru Voltcraft 
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s ostatními teploměry přesahovaly hodnot ± 8 °C. Naopak minimální rozdíly naměřených 

teplot byly dosaženy u srovnávané dvojice bezkontaktních teploměrů Geratherm  

a TrueLife. Výpočet průměrných hodnot rozdílů naměřených teplot podle vzorce 8. 

9.6 Porovnání bezkontaktních teploměrů s termokamerou InfiRay 

Jako výchozí hodnoty měření bereme teploty získané termokamerou InfiRay 

AT300, jelikož tato termokamera je přímo k tomuto účelu zkonstruována, dokáže snímat 

větší počet osob a pracuje s malou chybou měření. Termokamery se zaměřují převážně na 

vnitřní koutek oka, kde je detekována nejvyšší teplota a zároveň teplotu tohoto místa nelze 

ovlivnit při snímání teploty, jako čelo, jehož teplotu lze ovlivnit například pokrývkou 

hlavy, potem a dalšími způsoby. V tabulce 10 jsou uvedeny průměrné hodnoty rozdílů 

naměřených teplot v rámci srovnávání termokamery InfiRay s různými druhy 

bezkontaktních teploměrů získané při davovém měření všech padesáti osob, a průměrné 

hodnoty rozdílů naměřených teplot uvedenými přístroji při správném postupu měření. 

Z hodnot v tabulce je patrné, že při dodržení podmínek jsou získané přesnější hodnoty,  

a rozdíly minimální. Při davovém měření byly získány maximální rozdíly teplot uvedených 

měřidel přesahující hodnotu 1,2 °C, maximální a minimální rozdíly naměřených teplot 

v rámci srovnání bezkontaktních teploměrů s termokamerou jsou uvedeny v tabulce 11. 

Tabulka 10: Průměrné hodnoty rozdílů teplot bezkontaktních teploměrů srovnávaných s 

termokamerou InfiRay [autor] 

Bezkontaktní teploměr 

Průměrné hodnoty rozdílů naměřených teplot uvedených 

teploměrů a termokamery InfiRay [°C] 

Pro celkový vzorek 50 osob Pro vybraný vzorek 7 osob 

HuBDIC FS-700 ± 0,2 ± 0,1 

Geratherm ± 0,6 ± 0,2 

TrueLife Care Q7 ± 0,7 ± 0,2 

Voltcraft ± 5,2 ± 4,0 

Výpočet průměrných hodnot uvedených v tabulce výše je dán podle vzorce 8. 

∆𝑎𝐻𝑢𝐵𝐷𝐼𝐶 𝐹𝑆−700 =
1

50
(|36,2 − 36,4| + |36,2 − 36,4| + ⋯ + |36,1 − 36,2|) = ± 𝟎, 𝟐 °𝑪  
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∆𝑎𝐺𝑒𝑟𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 =
1

50
(|36,3 − 36,4| + |36,1 − 36,4| + ⋯ + |35,4 − 36,2|) = ± 𝟎, 𝟔 °𝑪  

∆𝑎𝑇𝑟𝑢𝑒𝐿𝑖𝑓𝑒 =
1

50
(|35,8 − 36,4| + |35,8 − 36,4| + ⋯ + |35,4 − 36,2|) = ± 𝟎, 𝟕 °𝑪  

∆𝑎𝑉𝑜𝑙𝑡𝑐𝑟𝑎𝑓𝑡 =
1

50
(|34,4 − 36,4| + |34,0 − 36,4| + ⋯ + |30,8 − 36,2|) = ± 𝟓, 𝟐 °𝑪  

 

∆𝑎𝐻𝑢𝐵𝐷𝐼𝐶 𝐹𝑆−700 =
1

7
(|36,7 − 36,6| + |36,5 − 36,6| + ⋯ + |36,3 − 36,5|) = ± 𝟎, 𝟏 °𝑪   

∆𝑎𝐺𝑒𝑟𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 =
1

7
(|36,6 − 36,6| + |36,2 − 36,6| + ⋯ + |36,1 − 36,5|) = ± 𝟎, 𝟐 °𝑪  

∆𝑎𝑇𝑟𝑢𝑒𝐿𝑖𝑓𝑒 =
1

7
(|36,7 − 36,6| + |36,3 − 36,6| + ⋯ + |36,0 − 36,5|) = ± 𝟎, 𝟐 °𝑪  

∆𝑎𝑉𝑜𝑙𝑡𝑐𝑟𝑎𝑓𝑡 =
1

7
(|33,6 − 36,6| + |33,0 − 36,6| + ⋯ + |31,8 − 36,5|) = ± 𝟒, 𝟎 °𝑪  

 

Tabulka 11: Maximální a minimální rozdíly naměřených teplot srovnávaných bezkontaktních 

teploměrů s termokamerou InfiRay [autor] 

Bezkontaktní teploměr 

Rozdíly teplot naměřených teploměry a termokamerou 

InfiRay [°C] 

Maximální rozdíl teplot Minimální rozdíl teplot 

HuBDIC FS-700 1,2 0,0 

Geratherm 1,6 0,0 

TrueLife Care Q7 4,2 0,0 

Voltcraft 9,0 2,0 

V případě maximálního rozdílu teplot u dvojice bezkontaktního teploměru TrueLife 

Care Q7 a termokamery, byla hodnota naměřená teploměrem o 4,2 °C nižší než teplota 

naměřená termokamerou. Příčinou tohoto velkého rozdílu teplot však bylo to, že měřená 

osoba neměla při měření bezkontaktním teploměrem odstraněny vlasy z čela, a teploměrem 

nebyly tedy naměřeny správné hodnoty. Z tabulky je také patrné, že v některých případech 

se podařilo naměřit teploměrem a termokamerou shodné hodnoty. Tohoto však bylo 

dosaženo převážně u osob, které se po celou dobu měření nacházely v měřící místnosti.  
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Měřením bylo také zjištěno, že pyrometr Voltcraft vykazoval největší rozdíly teplot 

při porovnání s InfiRay u osob, jejichž teplota naměřená ostatními bezkontaktními 

teploměry se pohybovala okolo 35,6 °C a s klesající teplotou se ve většině případech 

zvyšoval rozdíl měření. V rámci měření všech padesáti osob byla v 52 % teplota naměřená 

pyrometrem Voltcraft o více než 5 °C nižší než teplota naměřená termokamerou InfiRay. 

Podmínku, že hodnoty naměřené bezkontaktními teploměry a termokamerami by se 

mohly lišit o ± 0,5 °C, splňuje jak při davovém způsobu měření, tak při dodržení správného 

postupu, bezkontaktní teploměr HuBDIC FS-700.  

Srovnání všech snímaných teplot porovnávaných přístrojů pro celkový vzorek 

padesáti osob se dále nachází v příloze 1 v tabulce 2 a srovnání teplot naměřených všemi 

přístroji pro vybranou skupinu sedmi osob se nachází v příloze 1 v tabulce 3. 

9.7 Srovnání hodnot naměřených termočlánkem a FLIR T640 

Druhá část měření probíhala v laboratoři v budově Fakulty bezpečnostního 

inženýrství. V tomto případě se srovnávaly hodnoty naměřené drátovým termočlánkem, 

který je možné vidět na obrázku 13, s hodnotami získanými školní termokamerou. Jedná se 

o drátový termoelektrický senzor teploty, typu K. 

Vzhledem k tomu, že termočlánkem nejsme schopni naměřit hodnoty relevantní 

k hodnotám získaným přístroji, které jsou přímo určeny k měření tělesné teploty, probíhalo 

srovnání měření pouze na čtyřech dobrovolnících. Teplota termočlánkem byla změřena na 

čele, podržením mezi prsty, v dlani a v podpaží, tímto způsobem byly získány hodnoty 

uvedené v příloze 1 v tabulce 4, kde jsou také uvedeny průměrné rozdíly teplot získaných 

termočlánkem a termokamerou FLIR T640. 
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Obrázek 13: Drátový termočlánek [autor] 

Nejmenší rozdíly teplot mezi hodnotami naměřenými termokamerou FLIR T640  

o nastavené emisivitě 0,96 a termočlánkem byly dosaženy při přiložení termočlánku na 

čelo, tyto hodnoty jsou dále uvedeny v tabulce 12. Termokamerou byla teplota, tak jako 

v předchozích výše uvedených případech, vždy měřena v obličejové části – koutku oka. 

Tabulka 12: Srovnání hodnot naměřených termočlánkem a termokamerou [autor] 

Měřená 

osoba 

Teplota měřená termočlánkem na čele [°C] 
FLIR 

T640 

[°C] 

Rozdíl 

teplot 

[°C] 

Průměrná 

hodnota 

rozdílu 

teplot 

[°C] 

Měřená 

hodnota 
Průměr   

Odchylka 

měření 

Průměrná 

odchylka 

měření 

1 

34,5 

34,6 

0,1 

0,1 35,0 0,4 

0,3 

34,6 0,0 

34,7 0,1 

2 

34,8 

34,8 

0,0 

0,1 34,8 0,0 34,6 0,2 

34,9 0,1 

3 

35,0 

35,3 

0,3 

0,2 35,8 0,5 35,3 0,0 

35,5 0,2 

4 

35,6 

35,2 

0,4 

0,2 35,4 0,2 35,2 0,0 

34,9 0,3 
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9.8 Shrnutí  

V první části měření jsou vypočítané průměrné rozdíly naměřených teplot 

srovnávaných přístrojů dány pro celkový vzorek všech padesáti osob, tedy včetně sedmi 

osob, u nichž bylo zajištěno správného postupu měření. Pokud by byla teplota měřena 

pouze příchozím osobám, u kterých nebývá dodržen správný postup měření, získané 

rozdíly teplot by dosahovaly vyšších hodnot. Toto srovnání je uvedeno v tabulce 13. 

Tabulka 13: Srovnání rozdílů teplot měřicích přístrojů pro odlišné skupiny měřených osob [autor] 

Srovnávané dvojice přístrojů 

Průměrná hodnota rozdílů teplot srovnávaných přístrojů 

pro danou skupinu osob [°C] 

Celkový počet 

50 osob 

43 příchozích 

pacientů 

7 přítomných po 

celou dobu měření 

HuBDIC FS-700 a Geratherm ± 0,5 ± 0,5 ± 0,2 

HuBDIC FS-700 a TrueLife ± 0,6 ± 0,6 ± 0,2 

HuBDIC FS-700 a Voltcraft ± 5,0 ± 5,2 ± 4,0 

Geratherm a TrueLife ± 0,4 ± 0,4 ± 0,1 

Geratherm a Voltcraft ± 4,6 ± 4,7 ± 3,9 

TrueLife a Voltcraft ± 4,5 ± 4,6 ± 3,8 

InfiRay a FLIR T640 ± 1,6 ± 2,0 ± 1,0 

InfiRay a HuBDIC FS-700 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,1 

InfiRay a Geratherm ± 0,6 ± 0,7 ± 0,2 

InfiRay a TrueLife ± 0,7 ± 0,8 ± 0,2 

InfiRay a Voltcraft ± 5,2 ± 5,4 ± 4,0 
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Nejmenších rozdílů naměřených teplot od termokamery InfiRay dosahuje 

bezkontaktní teploměr HuBDIC FS-700. V rámci srovnání bezkontaktních teploměrů byly 

nejmenší rozdíly měření dosaženy u srovnávané dvojice teploměrů Geratherm  

a TrueLife. Největších rozdílů teplot ve srovnání s termokamerou InfiRay dosahuje 

termokamera FLIR T640 a pyrometr Voltcraft, tyto přístroje nelze využít k měření tělesné 

teploty pro identifikaci osob se zvýšenou teplotou, a tedy možným onemocněním. 

V druhé části měření byly termočlánkem měřeny teploty na různých částech těla 

(mezi prsty, v dlani, v podpaží, na čele) a hodnoty se porovnávaly s hodnotami 

naměřenými termokamerou, kterou byla ve všech případech snímána obličejová část, 

konkrétně oblast očí, kde byly získány nejvyšší hodnoty, při nastavené emisivitě 0,96. Při 

nastavení hodnoty emisivity se vycházelo z předchozího měření v nemocnici, kde bylo při 

nastavené emisivitě na hodnotu 0,96 dosaženo nejmenšího rozdílu teplot v rámci srovnání 

s hodnotami získanými termokamerou InfiRay. 

V případě porovnání hodnot získaných termočlánkem a termokamerou byly, na 

rozdíl od srovnání hodnot naměřených bezkontaktními měřidly, dosaženy menší rozdíly 

měření při nižších naměřených teplotách a s rostoucí teplotou se zvyšoval rozdíl získaných 

hodnot. Toto bylo dosaženo v případech měření teploty termočlánkem na čele, v dlani  

a v podpaží. V rámci všech čtyř způsobů měření teploty termočlánkem bylo nejmenšího 

rozdílu teplot dosaženo u osoby, jejíž tělesná teplota naměřené termokamerou dosahovala 

nejnižších hodnot, tedy u osoby číslo 2. 

I přestože termočlánkem měříme teplotu kontaktním způsobem, a měli bychom tak 

dosáhnout přesnějších hodnot, není tomu tak, vzhledem k chybě termočlánku a také 

k faktu, že termočlánky nejsou zkonstruovány pro měření tělesné teploty osob. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo porovnat hodnoty naměřené bezkontaktními teploměry 

a termokamerami při zjišťování teploty lidského těla. Samotné měření tělesné teploty je 

složité v tom, že nejsme schopni určit, která ze získaných hodnot odpovídá přesné hodnotě 

tělesné teploty. V práci byla jako výchozí měřidlo využita termokamera InfiRay, která se 

nachází v nemocnici ve Frýdku-Místku.  

Termokamery a bezkontaktní teploměry se v současné době využívají především 

k davovému měření osob, s cílem identifikace osob s podezřením na zvýšenou teplotu, 

tedy možné infekční onemocnění. Měřením však bylo dokázáno, že této korektní 

identifikace nelze vždy a správně dosáhnout. Při davovém měření jsou výsledky vždy 

pouze orientační a mnohdy se mohou zásadně lišit od skutečných hodnot vzhledem k tomu, 

že nebývají dodrženy veškeré podmínky správného postupu měření jednotlivými typy 

měřidel.  

Teplota osob je téměř na všech kontrolních místech snímána ve vstupní části 

budovy, čímž dochází k velkým chybám měření. Samotná aklimatizace osob přicházejících 

z prostředí s rozdílnou teplotou a aklimatizace měřících přístrojů má velký vliv na získané 

hodnoty, což bylo potvrzeno v praktické části měření. Většina osob v dnešní době nosí 

brýle, ty také velmi negativně ovlivňují měření, snižují naměřenou hodnotu, jelikož za 

brýlemi je právě schovaná ta část obličeje, kterou kamera snímá a vyhodnocuje výslednou 

teplotu. Termokamera nezobrazuje teplotu těla za sklem brýlí, proto může být odečet 

snímané teploty příliš nízký. Při kontrole teploty pomocí termokamer nebývá na tento 

faktor brán příliš ohled, i přesto, že tato okolnost negativně ovlivňující přesnost měření je 

popsána také v manuálech termokamer a doporučuje se, aby si osoby před měřením 

sundaly brýle.  

Na přesnost měřených teplot bezkontaktními teploměry měly vliv, kromě výše 

uvedené doby aklimatizace osob a měřících přístrojů, také pokrývky hlavy a vlasy. 

V případech, kdy nejsou odstraněny při měření vlasy či pokrývky hlavy z čela, není 

teploměrem přímo detekována infračervená část spektra vyzařované energie z povrchu 

pokožky, a tedy naměřená teplota dosahuje nižších hodnot.  
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Na přesnost získaných výsledků měla také vliv emisivita, jejíž hodnotu jsme 

nastavovali u termokamery FLIR T640 a pyrometru Voltcraft, u ostatních přístrojů je 

emisivita již přednastavena. Hodnota emisivity lidské pokožky by se měla pohybovat 

v rozmezí 0,96 až 0,99. Menších rozdílů teplot při srovnání FLIR T640 a InfiRay bylo 

dosaženo při nastavené hodnotě emisivity 0,96 u termokamery FLIR T640. Emisivita 

InfiRay byla přednastavena na hodnotu 0,98. 

Čas je v dnešní době pro všechny velkou prioritou, navíc abychom zabránili vstupu 

osob se zvýšenou teplotou do objektu, musí být tato kontrola prováděna právě u vstupní 

části objektu. Tyto dvě podmínky (správný postup měření a kontrola osob při vstupu do 

objektu) se vzájemně vylučují, menší vliv na přesnost měření byl však prokázán u obou 

použitých termokamer. Naopak větších chyb měření při nesprávném postupu jsme dosáhli 

při měření bezkontaktními teploměry. Z davu nelze jednoznačně a přesně vyhledat všechny 

osoby se zvýšenou teplotou pomocí těchto měřidel.  
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