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ANOTACE 
 
Medek, M.: Termokamery ve výbavě HZS ČR, diplomová práce 

Ostrava: VŠB -TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 2008. 47 stran. 

 

Klíčová slova: termokamera, školení, konspekt, 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou termokamer, které se nacházejí ve 

vybavení Hasičských záchranných sborů České republiky. Snaží se zmapovat a porovnat 

tyto termokamery a vybrat z nich nejvhodnější kameru pro jejich použití. 

Část se věnuje poznatkům a zkušenostem zasahujících hasičů, kteří termokameru 

využívají při své každodenní práci.  

Cílem práce je vytvořit návrh konspektu odborné přípravy, který by měl sloužit při 

odborné přípravě příslušníků HZS ČR.   

 

 

 

 

ANNOTATION 
 

Medek, M.: Thermal cameras, semestral work 

Ostrava: VSB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering 2008,  47 pages. 

 

Keywords: thermal cameras, training, concept 

   

This diploma thesis deals with the questions of thermal cameras, which are the part 

of  HZS CR  equipment. This work´s aim is to describe and compare thermal cameras and 

to choose the most convenient camera for their usage. 

Part of the work is devoted to the knowledge and experiences of intervened 

firemen, which are using thermal cameras during their daily work. 

This work´s aim is to create a proposal of concept of the professional training, 

which should serve to the theoretical and practical training of the HZS members.
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1 Úvod 
 

V dnešní moderní době mají někteří hasiči k dispozici nového pomocníka, který jim 

pomáhá při jejich namáhavé práci. Tímto pomocníkem je termokamera. Hasiči používají 

tohoto moderního nástroje k rychlému a bezpečnému průzkumu místa zásahu 

v podmínkách s nulovou viditelností, k vyhledávání osob, zvířat, věcí, k rychlému 

vyhledávání ohnisek požáru a k odhalování skrytých cest šíření požáru.  

 

Termokamera je schopna zjistit přibližnou teplotu sledovaného předmětu a okolí, 

čímž odhalí zasahujícím hasičům nebezpečná ohniska včas. Hasiči pak díky přesně 

mířenému a efektivnímu zásahu na ohnisko požáru eliminují jeho šíření a následně  

dochází k jeho rychlé a úplné likvidaci. Díky tomu stoupá i tzv. kultura hašení a klesají 

škody, které vznikají při samostatném hasebním zásahu. Termokamera dovoluje 

neomezené vidění v jakkoliv hustém kouři, ve tmě a v podmínkách s vysokou teplotou a 

vlhkostí. Tělo termokamery je vyrobeno z nejmodernějších, velmi odolných plastů, které 

snesou i velmi nešetrné zacházení a drobné pády,  jež jsou velmi časté při záchranných 

akcích . 

 

Práce má hned několik důležitých pasáží. Jedna z nich má za úkol zmapovat a 

vytvořit přehled vybavenosti termokamerou na našem území u Hasičského záchranného 

sboru. Dále popsat tyto kamery, porovnat je mezi sebou a vyčlenit nejvhodnější pro použití 

u HZS ČR. Zmapováním termokamer bych chtěl nastínit špatnou situaci ve vybavenosti 

tímto důležitým zásahovým prostředkem u nás, a tak přimět k nápravě, při které by vedlo k 

dovybavení všech stanice termokamerou. 

 

Aby mohl být jakýkoliv zásahový prostředek plně a co nejefektivněji využíván, 

musí s ním být jeho uživatel velmi dobře seznámen. Proto jsem se snažil získat co nejvíce 

poznatků a zkušeností od zasahujících hasičů, od výrobců, ale i od kolegů ze zahraničí, 

kteří této problematice věnují daleko více času a s používáním termokamer jsou daleko 

před námi. V České republice momentálně není kromě návodu výrobce žádný jiný 

dokument, který by usměrňoval a popisoval správné použití termokamery při zásahu. 
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Cílem práce je návrh konspektu, který by měl následně sloužit k odborné přípravě 

příslušníků HZS ČR. Konspekt by měl vycházet z poznatků a zkušeností a měl by vést a 

usměrňovat hasiče ke správnému a efektivnímu využití termokamer u zásahu.   
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2 Hasičský záchranný sbor ČR  
 

Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS ČR“) tvoří generální 

ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra, 14 hasičských 

záchranných sborů krajů a Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola 

požární ochrany ve Frýdku – Místku. Součástí Hasičského záchranného sboru ČR jsou také 

vzdělávací, technická a účelová zařízení: Odborná učiliště požární ochrany (ve Frýdku – 

Místku, Brně, Chomutově a Borovanech), Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 

Technický ústav požární ochrany Praha, Opravárenský závod Olomouc a Základna 

logistiky Olomouc. [1] 

V mém případě se zaměřím pouze na hasičské záchranné sbory krajů a na jejich 

územní odbory a pobočné stanice. Ty jsou dle § 7 odst. 1, Vyhlášky č. 247/2001 Sb., o 

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., povinny 

dodržet: 

 

„Minimální vybavení stanic hasičského záchranného sboru kraje vybranou požární 

technikou a vybranými věcnými prostředky požární ochrany.“ [1] 

 

Předepsané vybavení obsahuje příloha č. 5 výše uvedené vyhlášky. V této příloze 

zatím ještě nenajdeme termokamery a to zejména z důvodu pomalé implementace vyspělé 

požární technologie ze západních států Evropské unie či z USA do České republiky a také 

hlavně z velkého finančního zatížení Ministerstva vnitra. 

Naštěstí Hasičské záchranné sbory krajů mají určité finanční možnosti k tomu, aby 

testovali nové požární technologie a zvyšovali vybavenost jednotek dle svého úsudku. 

Z tohoto důvodu došlo k tomu, že se kraje vybavili termokamerami podle svého uvážení a 

především svých finančních možností. Vlastnictvím termokamer tak přispěli k posílení 

akceschopnosti jednotky a ke zvýšení efektivnosti požárního zásahu. 

 

2.1 Přehled termokamer v jednotlivých krajích HZS ČR  
 

Přestože ve většině vyspělých zemích jsou termokamery již nedílnou součástí 

každého hasičského sboru, tak v České republice, která je rozdělena do 14 krajů, kde se 
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nachází 238 stanic Hasičského záchranného sboru, zatím vlastní termokameru pouze 42 

stanic, což tvoří 18 % z celkového počtu, viz. Obrázek 1. 

 

18%

82%

Stanice bez termokamery Stanice disponující termokamerou

 

Obrázek 1: Vybavenost stanic HZS ČR termokamerou 

 
2.1.1 Hl. m. Praha [2, 23] 
 

Na území hlavního města Prahy je rozmístěno celkem 10 stanic HZS. Stanice jsou 

vybaveny termokamerami ARGUS 3 a ARGUS 2. Rozmístění termokamer na stanic je 

následující: 

 

• HS1 Centrála, Praha 2 (C3):   2 ks – Argus 3, 

• HS2 Petřiny, Praha 6 (P4):   1 ks – Argus 3, 

• HS3 Holešovice, Praha 7 (P4):  1 ks – Argus 2, 

• HS4 Chodov, Praha 4 (P4):   1 ks – Argus 2, 

• HS5 Strašnice, Praha 10 (P4):  1 ks – Argus 3, 
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• HS6 Krč, Praha 4 (P4):   není vybavena, 

• HS7 Smíchov, Praha 5 (P4):   1 ks – Argus 2, 

• HS8 Radotín, Praha 5 (P3):   není vybavena, 

• HS10 Satalice, Praha 9 (P3):   není vybavena, 

• HS11 Pražský hrad, Praha 1 (P3):  není vybavena, 

 

Celkem se v hlavním městě na stanicích nachází 7 kamer z toho 4 x ARGUS 3 a 3 x 

ARGUS 2.  

 

2.1.2 Středočeský kraj [3, 23] 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kraj Středočeský je rozdělen na 9 územních odborů a ty se skládají celkem z 32 

stanic HZS. V celém kraji se nachází pouze jedna termokamera a s ní je vybaven územní 

odbor Beroun.  

V kraji je umístěna 1 kamera BULLARD T3 MAX.   

 

2.1.3 Jihočeský kraj [4, 23] 
 

Kraj Jihočeský je rozdělen na 7 územních odborů a ty se skládají celkem z 20 stanic 

HZS.  

Tento kraj nedisponuje žádnou termokamerou.  

 

2.1.4 Plzeňský kraj [5, 23] 
 

Plzeňský kraj je rozdělen na 5 územních odborů a ty se skládají celkem z 16 stanic 

HZS. Termokamerou je vybavena pouze centrální stanice, která je umístěna v krajském 

městě Plzeň.  

Kraj disponuje 1 kamerou ARGUS 4. 
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2.1.5 Karlovarský kraj [6, 23] 
 

Karlovarský kraj je rozdělen na 3 územní odbory a ty se skládají z 8 stanic HZS. 

Stanice v kraji jsou vybaveny termokamerami ARGUS a BULLARD. Rozmístění na 

stanicích je následující: 

 

• ÚO Sokolov:     1 ks – Argus 2, 

• ÚO Karlovy Vary:    1 ks – Bullard T4, 

• PS Chemické závody:   1 ks – Bullard TI commander, 

 

Celkem se v Karlovarském kraji na stanicích nacházejí 3 kamery z toho 1 x 

ARGUS 2, 1 x BULLARD T4 a 1 x BULLARD TI commander. 

 

2.1.6 Ústecký kraj [7, 23] 
 

Ústecký kraj je rozdělen na 7 územních odborů a ty se skládají celkem z 21 stanic 

HZS. Termokamerou je vybavena pouze centrální stanice, která je umístěna v krajské 

městě Ústí nad Labem.  

Kraj disponuje 1 kamerou ARGUS 3. 

 

2.1.7 Liberecký kraj [8, 23] 
 

Liberecký kraj je rozdělen na 4 územní odbory a ty se skládají celkem z 9 stanic 

HZS.  

Tento kraj nemá ve své výbavě žádnou termokamerou.  

 

2.1.8 Královehradecký kraj [9, 23] 
 

Královehradecký kraj je rozdělen na 5 územních odborů a ty se skládají celkem z 

13 stanic HZS. Termokamerou je vybavena pouze centrální stanice, která je umístěna 

v krajském městě Hradci Králové.  

Kraj disponuje 1 kamerou ARGUS 2. 
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2.1.9 Pardubický kraj [10, 23] 
 

Pardubický kraj je rozdělen na 4 územní odbory a ty se skládají celkem z 15 stanic 

HZS. Termokamerou je vybavena pouze centrální stanice, která je umístěna v krajském 

městě Pardubicích.  

Kraj disponuje 1 kamerou ARGUS 3. 

 

2.1.10  Kraj Vysočina [11, 23] 
 

Kraj Vysočina je rozdělen na 5 územních odborů a ty se skládají celkem z 21 stanic 

HZS. Termokamerou je vybavena pouze centrální stanice, která je umístěna v krajském 

městě Jihlava.  

Kraj disponuje 1 kamerou BULLARD T3 MAX. 

 

2.1.11  Jihomoravský kraj [12, 23] 
 

Jihomoravský kraj je rozdělen na 6 územních odborů a ty se skládají celkem z 26 

stanic HZS. Termokamerami je vybavena pouze centrální stanice, která je umístěna 

v krajském městě Brně (na Lidické).  

Kraj disponuje 2 kamerami 1 x ARGUS 3 a 1 x P4428 (tato termokamera patří 

mezi první kamery typu Argus, které firma e2v technologies plc přivedla na trh). 

 

2.1.12  Olomoucký kraj [13, 23] 
 

Olomoucký kraj je rozdělen na 4 územní odbory a ty se skládají celkem z 13 stanic 

HZS. Stanice v kraji jsou vybaveny termokamerami BULLARD T4. Rozmístění na 

stanicích je následující: 

 

• ÚO Olomouc:     1 ks – Bullard T4, 

• ÚO Prostějov:     1 ks – Bullard T4, 

• PS Jeseník:      1 ks – Bullard T4, 

 

Celkem se v Olomouckém kraji nacházejí 3 kamery a to 3 x BULLARD T4. 
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2.1.13  Moravskoslezský kraj [14, 23] 
 

Moravskoslezský kraj je rozdělen na 6 územních odborů a ty se skládají celkem z 

21 stanic HZS. Stanice v kraji jsou vybaveny termokamerami ARGUS 2 - 4, Talisman 

Elite, Talisman. Rozmístění na stanicích je následující: 

 

• HS Ostrava – Zábřeh  (C3):   4 ks – Talisman Elite, 

1 ks – Talisman (rezerva, sklad), 

• HS Ostrava – Fifejdy (P4):   3 ks – Talisman Elite, 

• HS Ostrava – Poruba (P3):   2 ks – Talisman Elite, 

• HS Ostrava – Hrabůvka (P3):  1 ks – Talisman Elite, 

• IVC Slezská Ostrava (P3):   1 ks – Talisman Elite, 

• HS Ostrava Slovenská:   1 ks – Talisman, 

• HS Bruntál (C1):    1 ks – Talisman Elite, 

• HS Krnov (P2):    1 ks – Talisman Elite, 

• HS Rýmařov (P1):    není vybavena,  

• HS Frýdek-Místek (C2):   1 ks – Talisman Elite, 

• HS Třinec (P4):    1 ks – Talisman Elite, 

• HS Karviná (C2):    1 ks – Talisman Elite, 

1 ks – Argus 4, 

• HS Bohumín (P1):    není vybavena,  

• HS Český Těšín (P1):    není vybavena   

• HS Havířov (P3):    1 ks – Talisman Elite, 

• HS Orlová (P1):    1ks – Argus 4, 

• HS Nový Jičín (C1):    1 ks – Argus 4, 

• HS Bílovec (P1):    1 ks – Talisman Elite, 

• HS Opava (C2):    1 ks – Argus 4, 

• HS Hlučín (P2):    1 ks – Argus 2, 

• HS Vítkov (P1):    1 ks – Talisman Elite, 

 

Celkem se v Moravskoslezském kraji na stanicích nachází 26 kamer a to 1 x 

ARGUS 2, 2 x Talisman, 4 x ARGUS 4 a 19 x Talisman Elite. 
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2.1.14  Zlínský kraj [15, 23] 
 

Zlínský kraj je rozdělen na 4 územní odbory a ty se skládají celkem z 13 stanic 

HZS. Stanice v kraji jsou vybaveny termokamerami Talisman Elite. Rozmístění na 

stanicích je následující: 

 

• ÚO Zlín (C3):     1 ks – Talisman Elite, 

• ÚO Vsetín – Valašské Meziříčí (C1): 1 ks – Talisman Elite, 

• ÚO Uherské Hradiště(C1):   1 ks – Talisman Elite, 

 

Celkem se ve Zlínském kraji na stanicích nachází 3 kamery a to 3 x Talisman Elite. 

 

2.2 Celkový  počet termokamer u HZS ČR 
 

Celorepublikovým průzkumem bylo zjištěno, že HZS ČR momentálně disponuje s 

50 ks termokamer. Kamery jsou různých typů a od různých výrobců viz. Obrázek 2. 

Z tohoto grafu vyplývá, že kamera Talisman Elite od výrobce Dräger Safety spol. s.r.o. je 

v ČR nejvíce zastoupena  (22 ks). 

 

1 6

7

5
2412

22

P4428 Argus 2 Argus 3
Argus 4 Bullard T3 MAX Bullard T4
Bullard TI commander Talisman Talisman Elite

 

Obrázek 2: Počet kusů jednotlivých typů termokamer v ČR 
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Počet kamer v krajích se velmi různí, jak nám ukazuje Obrázek 3. Nejvíce 

termokamer vlastní kraj Moravskoslezský (26 ks). Jihočeský a Liberecký kraj do dnešní 

doby nedisponují žádnou termokamerou.  
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Obrázek 3: Počet termokamer v jednotlivých krajích 

 

Pokud bychom vynechali Hl. m. Prahu a kraj Moravskoslezský, kteří mají ve své 

výbavě nejvíce termokamer a mají jimi vybaveny téměř všechny stanice na svém území, 

tak nám zůstává 12 krajů, kteří disponují převážně jednou kamerou umístěnou na centrální 

stanici. Když si představíme, jakým přínosem je termokamera při záchranných pracích 

hasičů, tak musíme říci, že momentální situace je velmi kritická a mělo by dojít k brzké 

nápravě.    
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3 Vybrané typy termokamer 
 

Pokud se podíváme na Obrázek 2, zjistíme z něj, že v ČR je využíváno 9 typů 

termokamer od 3 různých výrobců. Popsat a porovnat všechny tyto termokamery by bylo 

velmi rozsáhlé a překročilo by to rámec této práce. Z tohoto důvodu jsem vybral od 

každého výrobce jen jednu kameru, s níž Vás zde seznámím.  

Jedná se o mezinárodní výrobce, kteří mají na českém trhu následující zastoupení: 

 

• Bullard T4 – Bullard GmbH v zastoupení DISAM SAFETI spol. s.r.o., 

• ArgusTM4 – e2v technologies plc v zastoupení RLS spol. s.r.o., 

• Talisman Elite – Dräger Safety AG & Co. KgaA, Germany v zastoupení Dräger 

Safety spol. s.r.o., 

 

Než se seznámíme se samotnými termokamerami, podívejme se na některé 

požadavky, které hasiči vyžadují od samotných výrobců těchto kamer, abychom lépe mohli 

posoudit samotné kamery. Požadavky na konstrukci termokamer jsou následující: 

 

• jednoduché používání a jednoduchá obsluha, 

• schopnost okamžitého nasazení,  

• přiměřená doba nasazení, 

• vysoká tepelná zatížitelnost a mechanická odolnost, 

• ochrana proti stékající vodě, 

• nízké požadavky na údržbu, bez nutnosti chlazení, 

• obsluha v rukavicích, masce, dýchacím přístroji, 

• neměla by omezovat obsluhu při práci, 

• vysoké termické rozlišení, 

• video výstup pro přenos obrazu a externí zobrazení, 

• akceptovatelné náklady, [30] 
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3.1 BULLARD T4 [24, 25] 
 

Od firmy Bullard GmbH jsem záměrně vybral kameru Bullard T4 a to ze dvou 

hlavních důvodů. Je to od této firmy momentálně nejnovější termokamera, která přišla na 

trh cca před rokem, ale hlavně disponuje momentálně největším širokoúhlým displejem o 

úhlopříčce 110 mm. 

 

 

Obrázek 4: Ukázka 4 násobného zvětšení [16] 

 

Kamera vyniká robustní konstrukcí viz. Obrázek 5, což jí umožňuje extrémně 

vysokou odolnost proti úderu a extremním teplotám. Je zkonstruovaná z polymerů. 

Termokamera umožňuje zvětšení vzdálených scén funkcí zoom a to 2x i 4x viz. Obrázek 4 

(využití např. při hledání a záchraně osob v lesním porostu nebo volné krajině). Funkce 

digitálního zoomu pracuje nezávisle na funkci teplotní clony. 

 

Kamera je schopna zobrazovat místa s vysokou teplotou s barevným zabarvením. 

Nejžhavější předměty, zobrazené na monitoru, jsou identifikované různými barvami. 

Barevné zobrazení začíná při teplotě 500° C, kdy se takto zahřáté objekty zobrazují žlutou 

barvou a postupně se zvyšující se teplotou se barva mění přes pomerančovou (oranžovou) 

až na sytě červenou u předmětů s nejvyšší teplotou. Tato specifická schopnost barevného 

zvýraznění poskytuje uživateli varovnou informaci o oblastech s nejvyšší úrovní 

intenzivního tepla a zvyšuje tak jeho vizuální uvědomění o nejžhavějších místech 

v zobrazované scéně.  
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Lens Bezel ochranný kroužek 

objektivu 

Rear Boot zadní zkosený ochranný a stínící 

kryt monitoru 

Lens objektiv LCD Screen LCD monitor 

Battery baterie Thermal Throttle  tepelná clona 

Side Strap postranní pásek Power Button tlačítko pro zapnutí / vypnutí 

Zoom Buton tlačítko pro zapnutí / vypnutí funkce zoom (přiblížení, zvětšení) 

 

Obrázek 5: Termokamera Bullard T4 a její popis [24] 

 

Kamera je navíc vybavena unikátní a velmi užitečnou funkcí tzv. teplotní clonou 

(též blue mod, viz. Obrázek 6). Aktivuje se stisknutím jediného tlačítka. Elektronická clona 

automaticky identifikuje nejteplejší místa v obraze a ta vybarví modře. Tato funkce nám 

může být nápomocna při odhalování i těch nejmenších ohnisek při dohašování požáru. 

Termokameru lze dodatečně dovybavit díly, které dále zvyšují komfort a užitné 

vlastnosti kamery. Jsou to např: 

 

• odnímatelný držák termokamery, 

• vysílač v rukojeti, 

• mobilní přijímač s monitorem, 
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• box pro vyměnitelné baterie, 

• ochranný kryt monitoru, 

• naviják k uchycení k oděvu, 

• sluneční clona a mnoho dalších, 

 

 

  

Obrázek 6: Ukázka zobrazení Blue mod [24, 25] 

 

3.2 ARGUSTM4 [26, 27] 
 

I když tato termokamera nemá největší zastoupení co se týče značky Argus na 

stanicích HZS ČR, tak i přes to jsem ji vybral k porovnání s jinými typy termokamer. A to z  

důvodu, že momentálně patří mezi nejmodernější typy termokamer, ale hlavně umožňuje 

zasahujícím hasičům vytvářet digitální fotografie, které mohou následně sloužit jak veliteli 

zásahu k lepší informovanosti o stavu na místě zásahu a vést tak k rychlejším a efektivnějším 
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rozhodnutím, tak i zasahujícím hasičům, kteří mohou získat daleko lepší představu o 

členitosti objektu a získat tak lepší orientaci při samotných likvidačních pracích. Digitální 

fotografie můžou sloužit i při samotné analýze požáru po jeho ukončení nebo mohou být 

následně použity při zjišťování příčiny požáru atd..  

 

Termokamera se vyznačuje velmi snadnou obsluhou, jak je znázorněno na Obrázku 7. 

Jde o robustní integrovanou kameru s plně automatickým provozem, při použití není nutné 

žádné ovládání ani seřízení. 

 

 

 

1. Datum 7. Čas 

2. Cíl detekce bodové teploty 8. Zkušební lišta 

3. Kontrola napájení 9. Lišta baterie 

4. Hodnota okolní teploty 10. Hodnota bodové teploty 

5. Tlačítko pořízení snímků 11. Tlačítko zvětšení (zoom) 

6. Tlačítko vypnutí/zapnutí   

 

Obrázek 7: Termokamera ArgusTM4, popis ovládání a monitoru [27] 
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Termokamera je vyvinuta tak, aby odolávala vysokým teplotám, nárazům a 

rozstřikování kapaliny, k nimž často dochází v hasicím prostředí, a dále má mnoho vlastností, 

které mohou být nastaveny podle potřeb konečného uživatele. Tyto vlastnosti nám umožňují: 

 

• digitální zoom 2x, 

• digitální fotografie, paměť pro 100 snímků (USB vstup), 

• teplotní rozsah měření teploty ohniska -40° až +800° C, 

• teplotní rozsah měření okolní teploty -15° až +150° C,  

• plně barevná obrazovka TFT,  

• znázorňování času a datumu, 

 

 

1. Zadní nárazník 5. Tlačítko k uvolnění baterie 

2. Baterie 6. Boční popruh 

3. Datový konektor/kabel USB 7. Čidlo okolní teploty 

4. Přední nárazník 8. Demontovatelná rukojeť 

 

Obrázek 8: Termokamera ArgusTM4 a její popis [27] 
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Termokamera je standardně vybavena bočními páskami pro bezpečné držení a 

odnímatelným spodním madlem viz. Obrázek 8. Kamera je kryta velmi odolným tělesem 

z nejmodernějších plastů Radel R-5100 a Santopren, které snesou i velmi nešetrné zacházení a 

pád z výšky 2 metrů. 

 

Novinkou je automatické přepínání zobrazení ve třech teplotních pásmech, což zlepšuje 

rozlišovací schopnost objektů (-40° až 150° C, 150° - 400° C, 400° - 800° C). Možnosti 

barevného zobrazování nám znázorňuje Obrázek 9. 

 

 

 

Obrázek 9: Ukázka možných režimů zobrazování u Termokamera ArgusTM4 [28] 

 

Kameru je možno doplnit přijímačem dálkového přenosu obrazu s vestavěným LCD 

displejem 150 mm. Přijímač poskytuje i standardní video výstup, který lze použít pro samostatný 

monitor anebo pro připojení nahrávacího zařízení. Spuštění zařízení a příjem obrazu je aktivován 

stlačením jediného tlačítka. Účinný dosah zařízení je vždy ovlivněn materiálovou skladbou 

budovy, případně množstvím překážek mezi vysílající termokamerou a přijímačem.   
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3.3 Talisman Elite [29] 
 

Průzkumem bylo zjištěno, že tento typ kamery je v naší republice nejvíce využíván, 

a proto by bylo vhodné se s ní lépe seznámit a porovnat s ostatními kamerami.  

Kamera byla vyvinuta firmou ISG Thermal Systems Ltd., která je předním 

světovým dodavatelem zařízení tepelného zobrazování pro hasiče. Celá konstrukce je 

maximálně podmíněna co nejjednoduššímu použití a maximální provozní spolehlivosti při 

použití v nejtvrdších provozních podmínkách. 

 

Obrázek 10: Popis obrazovky termokamery Talisman Elite [29] 

 

Kamera je plně automatická a ke své správné funkci nevyžaduje žádné zásahy 

obsluhujícího pracovníka. Při zdolávání požáru v budovách je ze všeho nejdůležitější, aby 

kamera poskytovala jasné obrazy bez ohledu na teplotu okolí. Pro tento účel je kamera 

vybavena následujícími dvěma provozními režimy: 

 

• Normální režim – konstruován pro poskytování jasných obrazů při nízkých 

teplotách okolního prostředí, 

• Hasičský režim – konstruován pro poskytnutí zřetelných obrazů při vysokých 

teplotách okolního prostředí, 
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Nejvhodnější režim je vybírán automaticky na základě analýzy tepelných a 

obrazových charakteristik infračervené scény. 

Termokamera je dodávána v ručním provedení s bateriemi, pozorovací optikou, 

bočními popruhy pro oboustranné držení a popruhem pro nošení na krku. Jako 

příslušenství jsou k dispozici různé druhy rukojetí a dalších doplňků (např. stínící štít, 

modulární přijímací stanice ve dvou provedeních, kazeta pro alkalické baterie atd.). 

Termokamera je dodávána v přepravním boxu, což umožňuje její jednoduchou a 

bezpečnou přepravu na místo zásahu.  

Termokamera má ergonomické teplovzdorné  pouzdro s odolností RADEL dle 

NFPA 1971 (Standard on Protective Ensemble For Structural Fire fighting) [17], povrch je 

hladký a nečlenitý. Barva pouzdra je žlutá. Kamera je odolná pádové zkoušce z 1,5 m. 

Termokamera je vybavena přímým měřením teploty s číselným zobrazením na 

displeji viz. Obrázek 10. Manuální nastavení kvality termoobrazu není možné. Kamera je 

konstrukčně uzpůsobena pro budoucí snadnou modernizaci. 

 

3.4  Porovnání termokamer 
 

Stručný popis a drobné seznámení s termokamerami Bullard T4, ArgusTM4 a 

Talisman Elite je uvedeno výše, ale porovnání specifických charakteristik nám 

znázorňuje tabulka 1. Výběr charakteristik jsem zvolil dle požadavků zasahujících hasičů. 

Specifické požadavky jsou následující: 

 

• nízká váha, 

• malé rozměry, 

• čas nasazení a výdrž, 

• snadná manipulace a držení, 

• nárazuvzdornost, 

• odolnost vůči vodě a teplotě, 

• vybavení bodovým teploměrem, 

• použitelnost v zakouřeném prostředí, 

• velká dynamika zobrazení (ohnisko plamenů, …), 

• dobrá prostorová orientace při použití, [31] 
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tabulka 1: Porovnání charakteristik termokamer [24-27, 29] 

Typy termokamer 

 

  

 

 

 

Specifikace 

Bullard T4 ArgusTM4 Talisman Elite 

Hmotnost bez bat. 1,4 kg 1,2 kg 1,2 kg 

Hmotnost s bat. 1,7 kg 1,5 kg 1,4 kg 

Rozměry (v x š x d) 140 mm x 148 mm x 

200 mm 

130 mm x 185 mm x 

185 mm 

135 mm x 120 mm 

x 170 mm 

Materiál krytu Termoplast Ultern Radel Radel 

Materiál popruhů  Kevlar Nomex Kevlar 

Detektor podchlazený 

Microbolometr 

nechlazený 

Microbolometer 

nechlazený  

Mikrobolometr 

Rozlišení 320 x 240 pixelů 160 x 120 pixelů 320 x 240 pixelů 

Výs. videosignálu ano ano ano 

Digitální fotografie ne ano ne 

Spouštěcí doba 4 sekundy 5 sekund 5 sekund 

Technologie baterie NiMV dobíjitelná NiMH dobíjitelná NiMH, dobíjitelná 

Počet cyklů 

dobíjení 

1000 nabití 500 při kapacitě 

80% 

1000 a víc 

Doba nabíjení 1 hodina 2 hodiny 2,5 hodiny 

Velikost 

(úhlopříčka) 

110 mm 90 mm 90 mm 

Displej barevný barevný barevný 

Doba provozu 3 hodiny 4 hodiny až 5 hodin 

Měření teploty ano ano ano 

Provozní teplota nezjištěna -10°C až 260°C -15°C až asi 450°C 

Odolnost proti vodě IP 67 IP 67 IP 67, hloubka 1 m 
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Akustický signál 

vybité baterie 

ne, stav baterie se 

zobrazuje pouze na 

displeji 

ne, stav baterie se 

zobrazuje pouze na 

displeji 

ano pulzní, stav se 

zobrazuje i na 

displeji 

Odolnost proti pádu 2 m 2 m 1,5 m,  

Zoom ano, 2x nebo 4x ano, 2x  ne 

Cena vč. DPH 413 763,- Kč 353 430,- Kč 507 854,- Kč 

 

 

Již došlo k seznámení se všemi zmiňovanými termokamerami a k jejich samotnému 

porovnání charakteristik. Nyní by měl následovat výběr nejvhodnější terkomamery 

k použití u HZS ČR. Ovšem ještě předtím bych Vás chtěl seznámit s ještě jednou 

termokamerou. Tato kamera sice není ve výbavě HZS ČR a nenachází se zde ani žádná 

podobná, ale chtěl jsem ji v této práci uvést jako zajímavost a nastínit tak, jaký je správný 

směr vývoje termokamer, kterým se pohybují někteří výrobci při zdokonalování tohoto 

skvělého zařízení. Kameru jsem následně zařadil i do výběru nejvhodnější termokamery 

pro HZS ČR, ale opět jen ze zajímavosti.  

 

3.5 ACTIVE HEAD –UP [18, 32] 
  

Termokamera je dodávána firmou Rosenbauer, kterou je možno upevnit na přilbu, 

umožňuje vidění v tmavých nebo zakouřených prostorách bez toho, aniž by omezila vlastní 

zorné pole. Kameru je možno upevnit na více typů přileb např. Gallet jak nám znázorňuje 

Obrázek 11. Některé z hlavních výhod oproti běžně používaným termokamerám: 

 

• ruce „bojovníků s ohněm“ zůstávají volné, 

• úplná svoboda pohybu hlavy, 

• pevná, lehká, ale přitom extrémně masivní, 

• připevnění kamery na helmu trvá méně než 30 sekund, 

 

Kameru je možno objednat v různých variantách. V maximální výbavě ji dodávají 

s bateriemi, s měřením teploty, která je stále zobrazena v zorném poli ve stupních celsia a 

má rozsah měření 0° až 1200° C, s dvojnásobným zoomem, s vysílačem na bezdrátový 

přenos video signálu a další. Všechny části jsou dodávané v kufříku s náhradní sadou 
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baterií, která je připravena k okamžitému použití. Cena této výbavy by měla být 16 600,- 

EUR. Další informace a technická data jsou uvedena v Příloze II.   

 

Obrázek 11: Termokamera Activa head-up na přilbě Gallet[32] 

 

3.6 Výběr nejvhodnější termokamery 
 

Pro výběr nejvhodnější termokamery pro Hasičské záchranné sbory jsem si vybral 

metodu rozhodovací matice, která patří mezi metody rozhodovací analýzy. Tato metoda 

spočívá v hodnocení váhy (důležitosti) jednotlivých kritérií pomocí bodové stupnice od 1 

po 10 tak, že stupni 1 je přiřazená nejmenší váha a stupni 10 váha nejvyšší. Stejnou 

stupnicí se taktéž hodnotí, jednotlivé varianty, které vyhovují zvoleným kritériím tzn. od 

„1“ – nevyhovuje až po „10“ – vyhovuje ideálně.  
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Do výběru jsem zařadil již dříve vybrané termokamery Bullard T4, ArgusTM4, 

Talisman Elite a kameru Active head-up, kterou v této práci představuji jako zajímavost, a 

tudíž její výsledek bude pouze porovnávací. 

 

tabulka 2: Hodnocení termokamer 

Hodnocení termokamer  

Kritérium 

 

Váha Bullard T4 ArgusTM4 Talisman Elite Active head-up 

Hmotnost kamery  7 4 5 6 5 

Velikost kamery 5 3 3 4 4 

Výdrž kamery 8 6 7 8 5 

Velikost obrazovky 6 6 5 5 6 

Možnost držení 9 5 5 5 9 

Cena 6 3 5 2 3 

Vážený součet  190 211 213 230 

Pořadí  3 2 1 1 

 

 

Jednotlivé kritéria jsem stanovil z několika požadavků, které hasiči vyžadují od  

termokamer. Kriterium, které je jedním z nejdůležitější při rozhodování o výběru 

termokamery, je možnost držení a to z toho důvodu, aby co možná nejméně zaměstnávala 

ruce zasahujícího hasiče a omezovala ho tak při záchranných prácích. Proto jsem tomuto 

kriteriu stanovil váhu 9. Nejméně důležitým z vybraných kriterií je její velikost – váha 5. 

Metodou rozhodovací matice vyšlo, pokud pomineme teoretického vítěze kameru Active 

head-up, že nejvhodnější termokamera je Talisman Elite. Můžeme konstatovat, že vybraná 

nejvhodnější terkomamera se shoduje i s nejvíce rozšířenou kamerou u nás. 

Je ovšem důležité poznamenat, že momentální rozdíly mezi kamerami jsou do jisté 

míra zanedbatelné, jak nám to naznačuje i výsledek celé analýzy v tabulce 2. Všimněte si, 

že rozdíly ve váženém součtu jsou velmi malé. Z tohoto důvodu, by bylo vhodné při 

výběru termokamery přistoupit i k praktickému testování a na základě toho pak stanovit 

nejvhodnější termokameru.   
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4 Průzkum 
 

Pro účely této diplomové práce jsem vytvořil dotazník, viz. Příloha I, který jsem 

následně rozeslal příslušníkům všech 14 krajů HZS ČR, abych zjistil podrobnější 

informace o používání termokamer v České republice. Zajímalo mne, zda se již někdy 

setkali s termokamerami, zda je využívají při své práci, jaké s nimi mají zkušenosti a jak 

získávají informace ke správnému užívání. Celý dotazník obsahuje celkem 15 otázek a 

doba na jeho zpracování je cca 5 – 10 min.. Po jeho zpracování jsem získal zajímavé 

informace, se kterými Vás nyní seznámím.  

Celkem jsem získal 106 vyplněných dotazníků z 10 krajů, z čehož některé 

neobsahují 100 % odpovědí na všechny otázky. Převážně proto, že dotazovaní neměli 

dostatečné zkušenosti a znalosti s používáním a jejich odpovědi by byli zkreslené a 

neodpovídali by realitě. Nejvíce odpovědí jsem obdržel z krajů Jihomoravského, 

Olomouckého, Moravskoslezkého a Zlínského, které i podle počtu termokamer viz. 

Obrázek 3 by měli mít největší zkušenosti s jejich používáním v praxi. Odpovědi na 

dotazníky mi nepřišly z krajů: Středočeského, Pardubického, Karlovarského a z Vysočiny. 

 

4.1 Zpracování dotazníku 

 
První tři otázky měli následující znění. Jejich  odpovědi jsou graficky zpracované   

v Obrázku 12. 

 

Otázka 1: Setkali jste se již někdy s termokamerou?  

Jelikož je termokamera již pár let v používání a je téměř v každém kraji, je dost 

pravděpodobné, že se s ní setkala většina dotázaných.  

Celkem 104 dotázaných již mělo tu možnost se s termokamerou  určitým způsobem 

seznámit a pouze 2 nikoliv. 

 

Otázka 2: Použili jste termokameru při zásahu? 

95 dotázaných již běžně využívá termokameru během zásahů, i když se ještě 

nenacházejí na všech stanicích HZS. Je zřejmé, že si mnozí uvědomují přínos termokamery 

při zásazích, a tak si je zvykli k větším zásahů dovážet z centrálních stanic krajů, které 

převážně s termokamerami již disponují. 
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Otázka 3: Splňuje termokamera Vaše požadavky? 

Pouze 11ti dotázaným termokamera plně nevyhovuje, jejich poznatky a návrhy na 

zlepšení jsou následující: 

 

- lepší rozlišení,  

- dálkový přenos a přenos signálu do PC, 

- výhodou by bylo použití bez nutnosti kameru držet (volné ruce),  

- rozlišit stupeň teploty konkrétního objektu, 

- není barevná, 

- měla by být schopna rozlišit předměty o stejné teplotě – např. při výcviku 

v zakouřeném prostoru nelze vidět nábytek, vybavení domácnosti atd. 

- lepší zobrazovací schopnosti (např. barevné rozlišení teplotních bloků, 

zobrazovací lokalizace ohnisek…), 

- vícebarevné rozlišení,  

- ukazatel teploty, 

- teplotní vzorník na boku obrazovky s hodnotami teplot v závislosti na 

bodovém měření, 

- měla by být podstatně menší, viděl jsem již integrovanou v přilbě, 
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Obrázek 12: Grafické znázornění odpovědí na otázky 1 – 3 
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Převažující poznatky dotázaných, pro které nesplňují termokamery jejich 

požadavky, je možno usuzovat ze špatné volby termokamery anebo používání zastaralých 

typů kamer. V této práci jsme se již seznámili s termokamerami a jejich moderními 

možnostmi, které by požadavky bezpochybně splňovaly.  

Problém, který není možno pravděpodobně vyřešit správnou volbou termokamery, 

je při použití v zakouřených prostorech s nižší teplotou, kde vzniká problém se špatným 

vyobrazením předmětů ze stejného materiálu o podobné teplotě. Tento problém se 

převážně projevuje při praktickém výcviku, ale mohl by se objevit i při samotném zásahu. 

Z tohoto důvodu by měl být kladen důraz i na teoretickou přípravu, aby zasahující byli 

dostatečně seznámeni o možných nevýhodách termokamer při jejich používání.  

 

Otázka 4: Ovládání termokamery je dostatečně srozumitelné? 

Kdo se již setkal s kamerou, pravděpodobně by očekával jednoznačnou odpověď a 

to se i potvrdilo. Rovných 100 odpovědělo, že je pro ně ovládání termokamery dostatečně 

srozumitelné a pouze jednomu dotazovanému ovládání nevyhovuje. Je možno usuzovat, že 

ovládání je opravdu velmi jednoduché, jelikož se zapnutí i vypnutí provádí zmáčknutím 

jediného tlačítka. A pokud nevyužíváme jiných funkcí (např. zoom, pořizování fotografií, 

dálkový přenos atp.), což je převážně nadstandard, který málokdo využívá, tak si s tímto 

ovládáním zcela vystačíme. 

 

Otázka 5: Vyhovuje Vám velikost termokamery? 

I když z grafického znázornění odpovědí viz. obrázek 13 vyplívá, že větší polovině 

velikost termokamery vyhovuje, tak to v celkovém důsledku pro výrobce nevyznělo příliš 

příznivě, protože 3 dotázaní odpověděli, že jim velikost nevyhovuje, což by mohlo být 

zanedbatelné, ale celkem 40 dotázaných si přálo, aby termokamera byla menší a to je dost 

nezanedbatelné množství. Velikost a následně i držení termokamery do značné míry 

omezují zasahujícího hasiče při práci, a proto by bylo vhodné ji k tomuto užívání 

přizpůsobit.  

 

Otázka 6: Myslíte si, že termokamery jsou přínosem při zásazích JPO? 

Ve všech 106ti vyplněných dotaznících byla na tuto otázku shodná odpověď a to, 

že termokamera je opravdovým přínosem při zdolávání požárů a jiných záchranných 

pracích jednotek požární ochrany.  
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Obrázek 13: Grafické znázornění otázky 5 

 

Otázka 7: Doporučil by jste termokameru? 

Termokameru by doporučilo 101 dotázaných, proti se nevyjádřil nikdo a 3 dotázaní 

nevěděli, zda je či není přínosem pro užití u HZS. U menšiny je možnost se domnívat, že 

se pravděpodobně s kamerou nikdy nesetkali anebo dostatečně neseznámili. 

 

Otázka 8: Termokamerami by měli být vybaveny: 

Převážná většina viz. obrázek 14 sdílí stejný názor a to, že by měli být 

termokamerami vybaveny minimálně všechny stanice HZS ČR. Když vezmeme v potaz, že 

momentálně je 238 stanic HZS ČR a vybaveno termokamerami je zatím pouze 42 z nich, 

tak nám zbývá velký počet stanic, které je potřeba dovybavit - celkem 196 stanic. Když by 

došlo k vybavování zbývajících stanic, pravděpodobně by to bylo finančně velmi náročné. 

V případě, že by jsme vzali průměrnou cenu cca 425 015,- Kč a to při odběru takovéhoto 

množství je dosti nadsazené, tak celková částka by činila 83 303 070,- Kč. Ovšem když 

uvážíme, jakým přínosem jsou termokamery při záchranných pracích HZS, tak finanční 

prostředky jsou zanedbatelné a dokonce bych zde viděl i finanční návratnost (např. ušetření 

hasiva, pohonných hmot, v uchráněných hodnotách, atd.).    
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Obrázek 14: Grafické znázornění otázky 8 

 

Otázka 9: Školení s termokamerou provádíte? 

Aby hasiči uměli zacházet s vybavením, které mají ve své výbavě, musí provádět 

teoretické a praktické školení, při kterém se učí a zdokonalují, jak nejlépe s tímto 

vybavením pracovat.  

Jelikož Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru 

České republiky zatím podle dostupných informací nevydalo žádný konspekt odborné 

přípravy jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“) na téma provádění požárního zásahu 

s využitím termokamery, tak se tato otázka zcela nabízela při samotném stavování 

dotazníku.  

Někteří z dotazovaných označili u této otázky více odpovědí, a tak jsem získal 

celkem 154 odpovědí. Vyhodnocení otázky znázorňuje grafické znázornění v Obrázku 15.  

Bylo velice překvapující, že 24 dotázaných odpovědělo, že školení provádějí podle 

metodického listu, který oficiálně neexistuje. Je dost možné, že si v krajích vytvořili vlastní 

metodické listy, podle kterých provádějí školení. Bohužel se mi je nepodařilo sehnat. 

Převážná většina pak provádí školení dle návodu výrobce, které doplňují vlastními 

zkušenostmi. Jsou i tací, kteří školení neprovádějí vůbec. 
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Obrázek 15: Grafické znázornění otázky 9 

 

Otázka 10: Informace získané při školení jsou pro Vás dostatečné? 

Opět otázka, kdy se převážná většina shodla, a to 92 dotázaných odpovědělo, že 

získané informace jsou pro ně dostatečné a pouze 6 považuje informace za nepostačují. 

Pokud se budeme více zabývat touto problematikou, dospějeme k názoru, že provádění 

školení podle návodu výrobce a vlastních zkušeností (jak vyznělo z předchozí otázky) není 

a nemůže být dostatečné. Výrobci vždy neuvádějí veškeré použití, ne vždy upozorní na 

nevýhody a možné rizika spojené s používáním termokamer, které je potřeba velmi dobře 

znát.    

 

Otázka 11: Školení s termokamerou provádíte? 

Je velmi důležité, aby školení probíhalo jak teoreticky, tak i prakticky a dle 

zodpovězené otázky se tak i skutečně děje viz. Obrázek 16. Při teoretické části by měli být 

hasiči stručně seznámeni s principem, použitím a s riziky při používání termokamery.  

V praktické části by měl být např. nasimulovaný požár a hasiči by při jeho likvidaci 

měli využívat termokameru k jeho rychlému zvládnutí nebo s pomocí kamery vyhledávat 

ztracené a zraněné osoby atd.. Zde to hodně záleží na představivosti velitele, který školení 
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řídí a částečně i na možných podmínkách a prostorech, ve kterých praktická část může 

probíhat.  

Samozřejmě, že to nemůžeme srovnávat se skutečnými zásahy, ale při praktickém 

výcviku jde taky o to, aby si hasiči co nejvíce seznámili a osvojili veškerou výstroj a 

výzbroj a při skutečném zásahu nebyli při jeho používání překvapeni, co jejich vybavení 

dokáže či nedokáže, byli tak na tyto varianty již připraveni a co nejefektivněji využili 

schopnosti výstroje a výzbroje a též termokamery ke zvládnutí samotného zásahu.  
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Obrázek 16: Grafické znázornění otázky 11 

 

Otázka 12: Uvítal by jste při školení s termokamerou více hodin? 

Odpovědi na tuto otázku utvrzují v tom, co hasiči považují za důležitější z odborné 

přípravy. Celkem 75 dotázaných se přiklonilo k názoru, že by uvítali při školení více hodin 

praktické části, která je pro ně daleko přínosnější a efektivnější. Pouze 2 dotázaní se 

přiklonili k teoretické přípravě, která je do jisté míry také důležitá.  

  

U posledních třech otázek měli dotazovaní vypsat výhody a nevýhody termokamer, 

na které přišli při jejich každodenním používání a také zda se setkali s předměty, které není 
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termokamera schopna zobrazit či rozlišit. Poznatky a zkušenosti se v mnoha výhodách, 

nevýhodách a materiálech opakovaly, a tak jsem od každé zvolil vždy jen jednu, aby se 

v textu neopakovaly.  

 

Otázka 13: Výhody termokamer 

• nižší riziko ztráty orientace v zakouřeném prostoru a s tím související usnadnění 

průzkumu, 

• velmi dobrá vizuální pomoc při vyhledávání ohniska požáru a skrytých cest šíření 

požáru,  

• snadnější odhad šíření požáru, 

• zrychlení vyhledání osob v zakouřeném a nočním prostředí, 

• vyhledávání předmětů v zakouřeném prostoru,  

• úspora vody,  

• zjišťování množství náplní, 

• jednoduchá, rychlá a snadná obsluha, 

• možnost  propojení na PC, 

• dají se pořizovat fotografie, 

• lze provádět přiblížení vzdálených předmětů (zoom), 

• kontrola povrchové teploty tlak. lahví včetně údaje o ° C,  

• dálkové zjištění povrchové teploty předmětů, konstrukcí, 

• teplotní obraz zkoumaného objektu,  

• možnost pozorovat hasiče v zakouřeném prostředí (velitelé), 

• jistota velitele při závěrečném průzkumu, 

 

Otázka 14: Nevýhody termokamer 

• malý rozsah měření,  

• neprostupnost skrze sklo, vodu, a tím může docházet k odrazům a to může zmást 

zasahující hasiče ( kamera zobrazuje to, co je před sklem a ne co je za sklem), 

• neschopnost proniknout do hloubky objektů, 

• nelze vyhledat osoby pod vodní hladinou, 

• v některých situacích malé rozlišení, 

• velikost – limituje a omezuje použití „v první linii“,  
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• nutno ji držet v ruce, mohlo by být lépe vyřešeno její držení, aby tolik 

nezaměstnávala ruce, 

• neschopnost rozlišit předměty o stejné teplotě v zakouřeném prostředí,  

• ve chvíli, kdy je celý prostor přibližně stejně zahřátý, se ztrácí schopnost rozlišit 

ohnisko, 

• termokamery s LCD displeji neumožňují dostatečně kvalitní sledování obrazu v 

zakouřeném prostředí vzhledem k nutné vzdálenosti zraku pozorovatele od displeje, 

• nízká kapacita zdroje při delším měření, 

• nabíječka neumí baterii vybít pro lepší opětovné nabití, 

• velikost termokamery,  

• pro průzkum by byly vhodnější malé termokamery s možností montáže na přilbu a 

bez nutnosti ruční manipulace, 

• složitější způsob výměny zdrojů, 

• ne všechny mají možnost snímkování, 

• nefungují, je-li ohnisko příliš hluboko, je-li zdroj tepla odstíněn, 

• nepřesnost zjištěných teplot při nižších hodnotách, 

• je žlutá a po zásahu se těžko čistí, 

• vysoká pořizovací cena, náklady na kalibraci apod. 
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Obrázek 17: Grafické znázornění otázky 15 
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Otázka 15: Termokamera nerozlišuje či nezobrazuje předměty z některých materiálů.  

Tato otázka měla dvě části. V první části měli dotazovaní odpovědět, zda se již 

někdy setkali s materiály, které termokamera nedokázala rozlišit či zobrazit. Jejich 

odpovědi jsou zobrazeny v Obrázku 17. A pokud se s takovými materiály setkali tak ve 

druhé části měli vypsat, o které materiály se jedná. Někteří uvedli i své zkušenosti a 

poznatky s těmito materiály. Opět došlo k tomu, že se odpovědi v principu shodovaly, a tak 

jsem vybral jen některé z nich. 

 

• nezobrazuje plamen plynového hořáku, 

• sklo, zeď, dřevěné dveře, matrace, 

• odrazy od skla a lesklých předmětů,  

• nezobrazuje předměty za skleněnými výplněmi, 

• materiály nehrají roli, komplikované je například nalézt osobu v prostoru, kde je 

okolní teplota vyšší nebo podobná teplotě lidského těla, 

• požár sila nebo více plášťové cisterny, 

• lepší prostupnost přes stavební materiál. 

 

Z došlých odpovědí je možno usoudit, že většina dotazovaných přistoupila 

k odpovědím zodpovědně a vyplňovala je dle svého nejlepšího úsudku. Dokázali, že si 

uvědomují jaké výhody nám termokamery přinášejí a je pozoruhodné, že přišli i 

s nějakými novými možnostmi na zlepšení. Také upozornili na některé nevýhod a možné 

komplikace, které se mohou objevovat při používání kamer.  
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5 Návrh konspektu odborné přípravy jednotek PO 
 

Veškerá zásahová technika, která se neustále zdokonaluje, nám slouží k účinnějším 

a rychlejším zásahům. Ochranné prostředky – prostředky požární ochrany, které jsou ve 

vybavení jednotky PO, přímo ovlivňují její taktickou hodnotu. Přitom je však nutné mít na 

paměti, že samotná technika, a to i ta nejdokonalejší, nemůže splnit svůj účel, nebudou-li ji 

hasiči umět bezvadně ovládat ve všech i těch nejsložitějších situacích. [22] 

Z tohoto důvodu vzniká tento návrh konspektu na správné používání termokamer 

při zásazích jednotek PO. Má sloužit při odborné přípravě příslušníků jednotek PO, aby 

jim pomohl proniknout do problematiky správného používání termokamer při jejich 

záchranných prácích.  

Nikterak neslouží jako návod k obsluze. Z tohoto důvodu je potřeba, aby si 

uživatelé kamer pro tepelné zobrazování, bez ohledu na jejich výrobce nebo typ, před 

jejich prvním použitím vždy podrobně prostudovali dodávaný návod k obsluze. Je potřeba 

podrobně se seznámit s její správnou obsluhou a s jejími omezeními. 

 

5.1 Princip termokamery 
 

Abychom dokázali správně a efektivně využívat termokamery je potřeba se 

seznámit, jak tato navenek jednoduchá zařízení pracují a čeho využívají. Z tohoto důvodu 

se první část konspektu bude zabývat touto problematikou. 

 

5.1.1 Infračervené záření 
 

Infračervené záření je elektromagnetické vlnění o vlnové délce větší, než je vlnová 

délka viditelného světla a kratší, než vlnová délka mikrovln viz. Obrázek 18. Šíří se 

rychlostí světla – necelých 300 000 km/s. [19]  

 

Všechny povrchy těles, které jsou teplejší než absolutní nula (tj. 0 K = -273° C), 

vysílají energii v infračerveném spektru. Velmi teplá tělesa ve spektru viditelného světla. 

Např. topná tělesa elektrických kamen s teplotou 600° C žhnou tmavě rudě a jak se snižuje 

jejich teplota, tak ztrácejí viditelnou červenou barvu, ale teplo vyzařují radiací. Energie 

vyzařovaná radiací je cítit rukama, pokud je dáte do blízkosti kamen, ale sálání je 
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neviditelné, protože z červeného spektra došlo k posunu do oblasti infračervené. 

Termokamery tepelné obrazy měří a zobrazují na displeji obrazy z této infračervené oblasti 

spektra. [20] 

 

Infračervená oblast leží za červenou barvou spektra viditelného světla na vlnových 

délkách v rozmezí cca 1 až 1000 mikrometrů, přičemž oblast 1 mikrometru je obecně 

využívaná pro aplikace typu infračerveného přenosu dat a dálkového ovládání. Na přenos 

infračerveného záření mají pak vliv i různé absorpce v atmosféře, což ve výsledku 

znamená, že pro měření v oblasti běžných teplot se využívá pásem 3 až 5 mikrometrů nebo 

8 až 12 mikrometrů. [21] 

 

 
 

Obrázek 18: Oblast infračerveného záření se nachází mezi oblastmi viditelného světla 

(Visible) a mikrovln (Microwaves) [21] 

 

5.1.2 Princip termokamery [21] 
 

Termokamery jsou systémy pro plošné měření a zobrazení teploty, zobrazení a 

záznam přítomnosti objektů v prostoru nebo tzv. noční vidění. Tyto aplikace se také 

souhrnně označují jako termovize. Základním principem funkce infračervených kamer je 

podobně jako u viditelného světla snímání a zpracování záření dopadajícího přes optiku na 

infračervený snímač (detektor). Ten ho převádí na elektrický signál, následující obvody jej 

zesílí a analogově nebo digitálně zpracují do nějaké standardní podoby vhodné pro záznam 

nebo zobrazení na obrazovce či displeji viz. Obrázek 19.  
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Ostrost a jas pořízeného snímku souvisí s teplotou situace a předmětů v zorném poli. 

Studená místnost poskytuje málo infračervené energie a je detekováno méně detailů než v teplém 

prostředí, kde předměty vydávají značnou energii. Obecně: čím teplejší je scéna, tím větší je 

teplotní kontrast, a tedy tím větší detail snímku. 

 

 
 

Obrázek 19: Infračervené záření generované objektem je zachyceno optikou, na elektrický 

signál převedeno detektorem a zpracováno el. obvody. Každá složka však generuje 

nežádoucí šum (noise), který musí být průběžně potlačován [21] 

 

5.2 Používání termokamer 
 

Termokamera je složitý elektro-optický systém a podobně jako u jakýchkoli jiných 

strojírenských nebo elektronických systémů se u ní mohou vyskytnout poruchy. Pokud se 

nějaká závada vyskytne, uživatel už nebude mít přístup k žádným speciálním tepelným 

obrazů zprostředkovaným kamerou. Taktické použití tohoto zařízení se nesmí odchylovat 

od standardních postupů používaných hasiči, kteří nedisponují výhodami poskytovanými 

tímto zařízením. 

Opomenutí dodržovat standardní požární taktiky v nebezpečné atmosféře může mít 

za následek ztrátu orientace, zranění nebo smrt, pokud by se vyskytla porucha tohoto 

zařízení.   

 
5.3   Možnosti použití termokamery 
 

Viditelnost + orientace: 

• Viditelnost a orientace v kouři a ve tmě, 
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• minimalizace nebezpečí pro zasahující osoby (bezpečnost), rozpoznání nebezpečí 

„flashover“ a „backdraft“,  

• lepší a rychlejší zhodnocení potenciálního nebezpečí, 

• usnadnění provedení zásahu, 

• rychlé a bezpečné vyhledávání osob v zakouřených prostorách (tunely, podzemní 

prostory, schodiště …), 

 

Zjištění ohniska požáru: 

• skryté požáry všech druhů (požáry v podlahách, stropech, v potrubí, v dutinách 

stěn, za obložením, přetížená elektroinstalace pod omítkami …),  

• při typických požárech (elektrických zařízení, motorů, výtahů, elektrických kabelů, 

skladů, sil, skladišť obilí, skládek odpadů, železničních vagonů …), 

• při otevřených požárech (vyhledávání ohniska požáru při požárech se silným 

vývinem kouře …), 

 

Přítomnost nebezpečných látek:  

• vyhledávání nádrží a tlakových nádob s explozivním obsahem, 

• zjištění místa netěsnosti nádrží, nádob a potrubí, 

• zjištění úrovně naplnění nádrží v chemickém průmyslu, cisternových vozů …, 

 

Optimalizace hašení: 

• rozpoznání ohnisek požáru,  

• rozpoznání míst hoření, 

• určování směru šíření požáru, 

• detekovat a zobrazovat relativní teploty předmětů v zorném poli, 

• určení správného směru hašení, 

• zintenzivnění a zkrácení hasících prací, 

 

Jiné aplikace: 

• rozpoznání proudění znečisťujících látek ve vodních tocích, jezerech, 

• zjištění kontaminace na ilegálních skládkách (při exotermické reakci), 

• vyhledávání osob při nehodách za tmy, za mlhy,  

• použití jako přístroj pro noční vidění, 
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Možná prevence: 

• odhalení přehřátí izolátorů, transformátorů, rozvaděčů, elektrických spojů …, 

• odhalení přetížených elektrických vedení, 

• kontrola a vyhledávání zdrojů přehřívání motorů, točivých strojů, výbojek …, 

• kontroly a prohlídky potrubí – chemický + petrochemický průmysl, elektrárny, 

teplárny, …, 

 

5.4 Pravidla používání termokamery 
 

• Kameru nikdy nepoužívejte jako jediný prostředek navigace. Pokud by se vyskytla 

porucha systému, mohli by jste ztratit orientaci v nebezpečném prostředí, což by 

mohlo mít za následek úraz nebo i smrt.  

• Před použitím vždy zařízení vizuálně zkontrolujte, abyste se ujistili, že není 

poškozeno. 

• Do nebezpečného prostoru by jste měli vstupovat jen tehdy, pokud Vám kamera 

signalizuje, že baterie je dostatečně nabitá. 

• Jestliže zpozorujete výstrahu upozorňující na vybití baterie, co nejrychleji opusťte 

nebezpečný prostor. Pokud tak neučiníte, mohlo by to mít za následek poruchu 

systému, která by mohla být příčinou úrazu nebo smrti. 

 

5.5 Očekávané zvláštnosti a nedostatky 
 

Při použití termokamery je potřeba počítat s následujícími komplikacemi: 

• v průběhu zásahu může dojít k poruše termokamery, 

• při déle trvajícím zásahu může dojít k vybití zdroje kamery, 

• horší vyobrazení předmětů na displeji v prostorách s menší teplotou,  

• materiály s podobnou teplotou se můžou zobrazovat jako jeden celek, (např. hrozí 

přehlédnutí dveří atp.),  

• termokamera nezobrazuje plameny plynového hořáku, 

• kamera není schopna pořizovat obrazy skrz sklo, vodu nebo lesklé objekty, takové 

povrchy se vůči systému chovají jako zrcadlo, pokud si to zasahující neuvědomí, 

může dojít k dezorientaci a následné ztrátě zasahujícího,   

• kamera není schopna pořizovat obrazy pod vodou, 
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• při husté vodní páře může dojít ke ztrátě obrazu, 

• komplikace při vyhledávání osob v prostoru, kde je okolní teplota vyšší nebo 

podobná teplotě lidského těla, 

• při požárech v uzavřených prostorách může dojít pomocí velkého množství 

horkých plynů k posunutí neutrální roviny k podlaze, což bude mít za následek, že 

při použití termokamery v této horké vrstvě přinese snímek bez výrazných obrysů. 

Je potřeba, pokud to lze, nasměrovat kameru pod tuto vrstvu, aby byla kamera 

schopna poskytnout hasiči jasný obraz scény před ním. 

 

V konspektu není žádný návrh na novou požární taktiku ke zdolávání požáru a to 

z důvodu, že není potřeba. Je ovšem důležité do stávající konspektů a bojových řádů 

požární taktiky, zapracovat možné postupy a využití termokamer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

6 ZÁVĚR 
 

Dnešní rychlý vývoj přináší do našeho života stále nové věci, které nám pokoušejí 

usnadňovat život a práci. Děje se tak ve všech odvětvích a dotýká se to i požární techniky a 

hasičů. Ti stále provádějí školení se svým rozsáhlým a složitým vybavením, a tak udržují 

svou jednotku stále v akceschopnosti. Čas od času, a dle finančních prostředků, i oni mají 

možnost získat do své výstroje a výzbroje nějaké moderního zařízení, které jim usnadní 

namáhavou práci. Za poslední léta jich bylo nepřeberné množství, ale jedno je velmi 

převyšovalo a stále převyšuje. Jedná se o tepelné zobrazování, které umožňuje 

termokamera. To je jeden z důvodů, proč jsem si ji vybral do své diplomové práce.  

 

V první části práce se snažím získat přehled o vybavenosti Hasičského záchranného 

sboru České republiky termokamerami. Oslovil jsem představitele všech krajů a to 

převážně vedoucí chemické služby na krajských střediscích a žádal je o seznamy všech 

termokamer, které se na jejich stanicích nacházejí. Tyto informace jsem následně 

zpracoval a dospěl k jistému názoru. I když se jedná o tak skvělé zařízení, které by nemělo 

chybět na žádné stanici HZS a to z mnoha důvodů, tak až na drobné výjimky krajů 

Moravskoslezského a hlavního města Prahy, které jsou termokamerami vybaveny nejlépe a 

mají s nimi vybaveny téměř všechny stanice, je na tom zbytek krajů dost pozadu. Je 

otázkou, zda je to z důvodu, že si někteří neuvědomují, jak jsou termokamery přínosné 

anebo zda je to z důvodu finančního, či jiného. 

Dalším úkolem bylo porovnat termokamery, které se v naší republice používají a 

vybrat nejvhodnější pro použití u HZS. Při výše uvedeném průzkumu bylo zjištěno, že u 

HZS je používáno hned několik typů termokamer od různých výrobců. Pro splnění úkolu 

jsem si od každého výrobce vybral jen jeden typ termokamery, který jsem pak stručně 

v práci popsal. Pro přehlednost jsem následně porovnal shodné charakteristiky všech 

vybraných kamer. Abych se pokusil objektivně vybrat nejvhodnější termokameru pro HZS, 

tak jsem použil jednu z metod rozhodovací analýzy, kde jsem stanovil kritéria podle 

důležitosti. Po vyhodnocení analýzy mi vyšla jako nejlepší termokamera typu Talisman 

Elite od Dräger Safety, která je i momentálně nejvíce zastoupena u HZS ČR. I když dle 

mého názoru mezi kamerami jsou tak malé rozdíly a to především z důvodu, že výrobci 

těchto kamer se snaží je co nejvíce přizpůsobit požadavkům hasičů, že volba jakékoliv 

kamery je rozhodně přínosem pro jejich práci. 
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Pomocí celorepublikového dotazníku jsem se snažil od svých kolegů získat 

poznatky a zkušenosti z používání termokamer v praxi. Získaným informacím a jejich 

výsledkům se věnuji v kapitole 4. Celkem se mi dostalo 106 odpovědí, ve kterých bohužel 

nebyly odpovědi ze všech krajů, což mohlo vést u některých otázek ke zkreslení výsledku. 

Převážná většina odpovědí mi došla z krajů, kde se již termokamera běžně používá a je 

standardně ve výbavě na stanicích. 

Mým hlavním cílem práce měl být návrh konspektu, který měl následně sloužit 

jako podklad k odborné přípravě jednotek PO při používání termokamer. Z odpovědí, které 

jsem získal z dotazníků jsem zjistil, že převážné většině hasičů informace, které získají 

z návodu výrobce a následně i z používání v praxi, zcela postačují, a tudíž nepožadují 

žádné další materiály k teoretické přípravě. Ovšem já tento názor zcela nesdílím, a proto 

jsem tento návrh konspektu nastínil v kapitole 5. Je však velice důležité si uvědomit, že 

termokamera není předurčena k tomu, aby se na základě jejího používání změnila taktika 

hašení požárů, ale měla by se postupem času zapracovat do bojového řádu a konspektů 

odborné přípravy. Je to pouze nástroj, který slouží hasičům, aby byli při zásazích 

efektivnější a mohli činit lepší rozhodnutí. Proto jsem se v konspektu nezabýval taktikou, 

ale spíše jsem se snažil hasičům přiblížit ve stručnosti princip fungování kamery, aby si 

mnozí uvědomili, jak kamera pracuje a z toho mohli sami usoudit, co lze od kamery 

očekávat. Následuje přehled různorodého použití, pár důležitých zásad a nakonec jsou 

uvedeny možné komplikace, omezení a nevýhody, se kterými se hasič při používání může 

setkat. 

Na co bych ovšem kladl veliký důraz, je praktická příprava. Při přípravě by se měl 

hasič důkladně seznámit, např. jak kamera pracuje v různém prostředí o různé teplotě, 

naučit se správně vyhodnocovat zobrazení, která kamera poskytuje atp..  

Každý hasič by pak měl k odborné přípravě přistupovat zodpovědně, aby byl vždy 

schopen a připraven profesionálně zasáhnout. 

   

Závěrem bych chtěl poznamenat a vyslovit přání, aby se termokamery stále více a 

častěji objevovaly v rukou hasičů na celém uzemí České republiky a co možná nejvíce jim 

byly nápomocny při jejich práci.  
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PŘÍLOHA I – VZOR DOTAZNÍKU K DIPLOMOVÉ PRÁCI 
 

Dotazník pro diplomovou práci 

 
1. Setkali jste se již někdy s termokamerou? 

 

• ano 

• ne 

 

2. Použili jste termokameru při zásahu? 

 

• ano 

• ne 

 

 

3. Splňuje termokamera Vaše požadavky? 

 

• ano 

• ne 

 

pokud NE, co by měla umět: 

………………………………………………………………..………………………… 

 

4. Ovládání termokamery je dostatečně srozumitelné? 

 

• ao 

• ne 

 

5. Vyhovuje Vám velikost termokamery? 

 

• ano 

• ne 



 

 

• měla by být menší 

• měla by být větší 

 

6. Myslíte si, že termokamery jsou přínosem při zásazích JPO? 

 

• ano 

• ne 

 

7. Doporučil by jste termokameru? 

 

• ano  

• ne 

• nevím 

 

8. Termokamerami by měli být vybaveny: 

 

• pouze krajské střediska 

• krajské střediska a územní odbory 

• všechny stanice HZS  

• všechny výjezdové vozidla 

• všichni zasahující hasiči 

 

9. Školení s termokamerou provádíte?  

 

• podle metodického listu 

• podle návodu výrobce 

• podle vlastních zkušeností 

• neprovádíte vůbec 

 

10. Informace získané při školení jsou pro Vás dostatečné? 

 

• ano 

• ne 



 

 

11. Školení s termokamerou provádíte: 

 

• pouze teoreticky 

• teoreticky i prakticky 

• pouze prakticky 

 

12. Uvítal by jste při školení s termokamerou více hodin: 

 

• teoretické části 

• praktické části 

 

13. Mohl by jste vypsat některé výhody termokamer? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

14. Mohl by jste vypsat některé nevýhody termokamer? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

15. Setkali jste se, že by termokamera nebyla schopna rozlišit předměty z některých 

materiálů? 

 

• ano 

• ne 

 

můžete uvést příklad: 

……………………………………………………………………….………………………. 

 

Uveďte prosím kraj a kategorii jednotky, ve kterém sloužíte: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

PŘÍLOHA II – TECHNICKÁ DATA K TERMOKAMEŘE 

ACTIVE HEAD – UP A OBRAZOVÁ DOKUMENTACE 

 

Hmotnost: 
1,5 KG (VČET. BATERIE) 

ROZMĚRY (V X Š X D) 134 X 95 X 47 MM 

Materiál krytu Polyuretan 

Povrchová úprava Reflexující vrstva 

Materiál popruhů  nemá popruhy 

Detektor Microbolometr – aSi – amorfní silikon  

Rozlišení 320 x 240 pixelů 

Výs. videosignálu ano 

Digitální fotografie ne 

Spouštěcí doba 5 sekund 

Technologie baterie 4,5 V – 3 AA baterie 

Počet cyklů dobíjení nezjištěno 

Doba nabíjení nezjištěno 

Velikost (úhlopříčka) 128 mm 

Displej černobílý, LCD 

Doba provozu 3 hodiny 

Měření teploty ano 

Rozsah měřené teploty od 0° C až 1200° C 

Provozní teplota nezjištěna 

Odolnost proti vodě EN 60 259 a třídy IP 67 

Akustický signál vybité baterie ne, stav baterie se zobrazuje pouze na displeji 

Odolnost proti pádu nezjitěno 

Zoom ano, 2x  

Cena vč. DPH 16 600,- EUR 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


