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ANOTACE 

 
KUBÍČEK, T.: Stanovení neznámé výšky hladiny přepravované látky v havarované cisterně. 

Bakalářská práce, Ostrava, VŠB-TU, 2009, 38 s. 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá cisternovými návěsy, krátce popisuje jejich rozdělení 

z hlediska konstrukčního řešení, použitého materiálu a přepravované látky. Stěžejní část se 

zabývá metodami měření hladiny látky obsažené v nádrži, obzvláště pak stanovením polohy 

hladiny v havarované cisterně. Zvýšená pozornost je věnována měření pomocí termokamery a 

ultrazvukovým snímačům polohy hladiny. 

 Cílem práce je určení nejvhodnějšího technického prostředku ke stanovení neznámé 

výšky hladiny přepravované látky v havarované cisterně. 

 

Klíčová slova: termokamera, ultrazvuk, cisterna, hladina 

 

 

ANNOTATION 
 

KUBÍČEK, T.: The assignment of an unknown level of the transported substance in a crash 

tank. Bachelor thesis, Ostrava, VŠB-TU, 2009 38 p. 

 

 This bachelor thesis deals with the tank trailers, there is briefly refer its separation by 

construction, material and transported substance. Main part deals with measurent methods of 

substance level in a tank, especially level assignment in a crash tank. Major attention is 

devoted to measurement by thermal camera and ultrasonic sensors of level position. 

 The aim of this thesis is assessment of the most appropriate device to the assignment of 

an unknown level of the transported substance in a crash tank. 

 

Key words: thermal camera, ultrasound, tank, level
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1. Úvod 

 Pokrok jde stále dopředu a s ním stoupá také podíl nákladní přepravy na pozemních 

komunikacích. Za poslední léta výrazně stoupl i podíl přepravy nebezpečných látek v nákladní 

přepravě. S tímto nárůstem bohužel souvisí i velký počet dopravních nehod nákladních 

automobilů. Při závažnějších nehodách ne zřídka dochází k úniku nebezpečných látek, jak už 

vlastních pohonných hmot, tak přepravovaného zboží. Často přepravovanými látkami na 

našem území jsou benzín a nafta, jinými slovy pohonné hmoty. Únik těchto látek 

z automobilových cisteren ve většině případech působí velké škody na životním prostředí. 

Proto je snahou v případě takové havárie co nejrychleji zabránit úniku do půdy, v horším 

případě do vodstva. S těmito dopravními nehodami počítá především Evropská dohoda o 

mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR), která mimo jiné ukládá dopravcům spoustu 

povinností za snahou těmto nehodám předcházet a nebo zmírňovat jejich následky. Jedná se 

hlavně o povinná školení řidičů v oblasti přepravy nebezpečných látek, požadavky na 

automobilové návěsy a také jejich vybavení a značení.  

 V případě, že takováto nehoda nastane, jsou na místo události povolány jednotky 

požární ochrany, jejichž prvotní snahou je minimalizovat další možné škody ať už na životech, 

na životním prostředí nebo na majetku.  

 A tímto se už dostávám k podstatě vzniku této práce. Zasahující hasiče může ohrozit 

především převážená látka. O kterou látku se jedná je patrné ze značení na cisterně 

(identifikační číslo látky) nebo z přepravních dokladů. Na toto téma však již byla napsána 

spousta prací. Předmětem této práce je seznámení s používanými cisternami provozovaných 

v ČR a také s jejich konstrukcí. Stěžejní částí však bude řešení metodiky zjišťování výšky 

hladiny přepravované látky v cisterně a také výběr vhodných technických prostředků pro její 

určení. 

 Pokud známe výšku hladiny látky v cisterně, pak už můžeme pomocí výpočtů celkem 

snadno určit celkové skutečné množství látky v ní obsažené. To může být důležité například 

pokud bude nutné přečerpání přepravované látky do náhradní nádrže. Dále, při přepravě 

hořlavých kapalin, poznáme jestli je v cisterně velký prostor pro tvoření hořlavých par. Pokud 

ano, pak je tu mnohem vyšší nebezpečí výbuchu. Ale výška hladiny látky v cisterně nás zajímá 

především z pohledu přečerpání látky, bez její znalosti nemůžeme otevřít vstup do dómu 

cisterny nebo jiný otvor, kterým budeme provádět přečerpávání. Mohlo by se také stát, že 

pokud bude cisterna v nestandardní poloze, přepravovaná látka bude nad úrovní těchto otvorů a 
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při jejich otevření by došlo k jejímu úniku a možnému zasažení zasahujících hasičů nebo 

životního prostředí právě přepravovanou látkou. Pokud však nám bude známa poloha hladiny 

v cisterně, hned víme zda můžeme pro přečerpání použít otvory k tomu určené a nebo jestli si 

musíme tyto otvory vytvořit sami. 
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2. Rešerše 

 

Ministerstvo vnitra –Generální ředitelství HZS ČR: Bojový řád jednotek požární ochrany 

[online]. 2005 [cit. 2009-04-15]. Dostupný z WWW: 

<http://web.mvcr.cz/archiv2008/hasici/izs/bojrad/index_hasici.html>. 

 

 Jedná se o literaturu určenou pro příslušníky HZS. V této publikaci jsou metodické listy 

popisující postupy a činnosti při jednotlivých druzích zásahů. Metodické listy jsou řazeny do 

kapitol podle činnosti, která je pro daný případ charakteristické. 

 

SONOTEC : Solutions with ultrasound [online]. [cit. 2009-04-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sonotec.cz/>. 

 

 Webové stránky německé firmy působící i na území ČR zabývající se ultrazvukovou 

měřicí technikou. Je zde široký sortiment ultrazvukových snímačů a k nim dostupné také 

technické specifikace. 

 

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí [online]. 2009  

[cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/adr/ADR+2009+-

+ke+sta%C5%BEen%C3%AD/>. 

 

 ADR stanovuje a třídí nebezpečné látky podle jejich nebezpečných vlastností, stanovuje 

podmínky pro jejich přepravu, balení a značení. Dále stanovuje požadavky na dopravní 

prostředky a jejich vybavení podle jednotlivých tříd. 
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3. Analýza používaných cisteren 

3.1 Základní pojmy 

 Nebezpečná látka – je látka nebo přípravek vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených zákonem o 

chemických látkách jako: výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, 

vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, karcinogenní, 

mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí [2]. 

 Cisterna – nádrž včetně své provozní a konstrukční výstroje, pokud je tento pojem 

používán samostatně, označuje cisternový kontejner, přemístitelnou cisternu, snímatelnou nebo 

nesnímatelnou cisternu [3]. 

 Cisternové vozidlo – vozidlo určené pro přepravu kapalin, plynů, práškových nebo 

zrnitých látek a zahrnující jednu nebo více nesnímatelných cisteren. Kromě vlastního vozidla 

nebo je nahrazující části podvozku cisternové vozidlo zahrnuje jednu nebo více nádrží, jejich 

výstroj a upevňující prvky pro jejich připevnění na vozidlo nebo na části podvozku [4]. 

 MEGC – nejedná se o cisternu jako takovou, ale jde o vícečlánkový kontejner na plyn. 

Z angličtiny – Multiple-Element Gas Container. 

 
 

 Dopravní nehoda – je událost v provozu na pozemních komunikacích, například 

havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde 

k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem 

vozidla v pohybu [5]. 

Obr. č. 1Ukázka MEGC kontejneru [7] 
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3.2 Rozdělení cisteren 

 Cisterny lze dělit podle spousty kritérií. Z hlediska ADR cisterny dělíme především 

z hlediska konstrukčního provedení, podle materiálu, z kterého jsou vyrobeny a podle druhu 

přepravované látky, pro kterou jsou navrženy. 

 

3.2.1 Rozdělení cisteren z hlediska konstrukčního řešení 

 snímatelné cisterny 

 nesnímatelné cisterny 

 mobilní cisterny 

 cisternové kontejnery 

 cisternové nadstavby 

 vícečlánkový kontejner na plyn MEGC 

 

3.2.2 Rozdělení cisteren z hlediska použitého materiálu 

 Kovové – nejčastěji používaným kovem pro výrobu cisternových vozidel je ocel a její 

slitiny a hliník a jeho slitiny. Ocel je náchylná ke korozi, a proto se používají hlavně kvalitní 

vysokolegované nerezavějící oceli. 

 Nekovové – v souladu s ADR se používá pouze vyztužených plastických hmot – 

lamináty. Pro tento materiál se používá označení FRP nebo GRR [8]. 

 Kombinované – cisterny jsou obvykle kovové v kombinaci s jinými materiály. Jedná 

se například o kovovou cisternu, která má svou vnitřní stěnu potaženou plastem. 

 

3.2.3 Rozdělení cisteren z hlediska přepravované látky 

 pro přepravu kapalných látek 

 pro přepravu plynných látek 

 pro přepravu sypkých látek a granulátů 

 podtlakové cisterny pro přepravu odpadních vod 
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3.3 Kódy cisteren 

 Abychom mohli pochopit, kterých tříd se dané kódy týkají, je nutné si nejprve uvést 

třídy nebezpečných věcí podle ADR. Tyto kódy pak nalezneme třeba na štítku, který musí být 

na každé cisterně. 

Třídy nebezpečných věcí podle ADR [9] 

Třída 1  Výbušné látky a předměty 

Třída 2  Plyny 

Třída 3  Hořlavé kapaliny 

Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající a znecitlivěné tuhé výbušné látky 

Třída 4.2 Samozápalné látky 

Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

Třída 5.1 Látky podporující hoření 

Třída 5.2 Organické peroxidy 

Třída 6.1 Toxické látky 

Třída 6.2 Infekční látky 

Třída 7 Radioaktivní látky 

Třída 8 Žíravé látky 

Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

Část Popis Kód cisterny 
1 Typ cisterny, 

bateriového 
vozidla nebo 
MEGC 

C = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro stlačené plyny; 
P = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro zkapalněné 
nebo rozpuštěné plyny; 
R = cisterna pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny; 

2 Výpočtový tlak X = hodnota příslušného nejnižšího zkušebního tlaku podle 
tabulky v 4.3.3.2.5; nebo 
22 = nejnižší výpočtový tlak v bar; 

3 Otvory B = cisterna se spodními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory 
se 3 uzávěry; nebo bateriové vozidlo nebo MEGC s otvory pod 
hladinou kapaliny nebo pro stlačené plyny; 
C = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory 
se 3 uzávěry s otvory pro čistění pod hladinou kapaliny 
D = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory 
se 3 uzávěry; nebo bateriové vozidlo nebo MEGC bez otvorů 
pod hladinou kapaliny; 

4 Pojistné ventily / 
zařízení 

N = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC s pojistným 
ventilem, která není hermeticky uzavřena; 
H = hermeticky uzavřená cisterna, bateriové vozidlo nebo 
MEGC 

Tab. č. 1 Kódování cisteren pro přepravu věcí třídy 2 [9] 
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Část Popis Kód cisterny 
1 Typ cisterny L = cisterna pro látky v kapalném stavu (kapaliny nebo tuhé látky 

podávané k přepravě v roztaveném stavu); 
S = cisterna pro látky v tuhém stavu (práškovém nebo zrnitém); 

2 Výpočtový tlak G = nejnižší výpočtový tlak podle všeobecných požadavků 
1,5; 2,65; 4; 10; 15 nebo 21 = nejnižší výpočtový tlak v bar 

3 Otvory A = cisterna se spodními plnicími a vyprazdňovacími otvory se 2 
uzávěry; 
B = cisterna se spodními plnicími a vyprazdňovacími otvory se 3 
uzávěry; 
C = cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími otvory jen 
s čisticími otvory pod úrovní hladiny kapaliny; 
D = cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími otvory bez 
jakýchkoliv otvorů pod úrovní hladiny kapaliny; 

4 Pojistné ventily 
/ zařízení 

V = cisterna s odvětrávacím systémem bez pojistky proti 
prošlehnutí plamene; nebo cisterna, která není odolná proti tlaku 
při výbuchu; 
F = cisterna s odvětrávacím systémem s pojistkou proti 
prošlehnutí plamene; nebo cisterna odolná proti tlaku při výbuchu 
N= cisterna s pojistným ventilem, která není hermeticky 
uzavřena; taková cisterna může být vybavena vakuovými ventily 
H = hermeticky uzavřená cisterna. 

Tab. č. 2 Kódování cisteren pro přepravu věcí třídy 3 – 9 [9] 

 

3.4 Konstrukční požadavky na cisterny 

 Na cisterny přepravující nebezpečné látky jsou kladeny vysoké konstrukční nároky, co 

se týče bezpečnosti přepravy. Tyto konstrukční požadavky jsou uvedeny v ADR příloze B. 

Některé z nich si uvedeme v této kapitole. 

 Během přepravy musí být cisterny a provozní výstroj chráněny vhodným způsobem 

před příčným a podélným nárazem anebo před převrácením. Pokud je provozní výstroj a 

cisterna odolná proti nárazu a převrácení, nemusí být tímto způsobem chráněna. 

 Teplota vnějšího povrchu nádrže nesmí během přepravy přesáhnout teplotu 70°C. 

Pokud přepravované látky mají teplotu vyšší, musí být tepelně izolované, aby tuto podmínku 

splňovaly [8]. 

 Nádrže, armatury a potrubí cisteren musí být vyráběno pouze z materiálů, které jsou 

odolné vůči působení látek určených k přepravě. Pokud tomu tak není, je možné tyto materiály 

vhodnou chemickou reakcí uzpůsobit tak, že budou tyto podmínky splňovat. Nebo je možné 

využít potažení vnitřního pláště vhodným odolným materiálem. Pokud jsou nádrže takto 

potažené, povlak musí být homogenní, bez pórů a bez děr, dostatečně pružný a musí mít 
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podobnou tepelnou roztažnost jako nádrž. Tento povlak musí být i v potrubích a armaturách a 

také na vnějších stranách přírub. 

 Cisterna a její části, které přijdou do styku s přepravovaným materiálem, nesmějí být 

vyrobeny z materiálů, které by mohli nějakým způsobem ovlivnit přepravovanou látku. 

 Cisterny dále musí odolávat těmto silám [8]: 

a) ve směru jízdy – dvojnásobku maximální povolené celkové hmotnosti vynásobené 

gravitačním zrychlením – F = 2 . m . g 

b) ve vodorovném směru, kolmo na směr jízdy – F = m . g 

c) ve svislém směru nahoru – F = m . g 

d) ve svislém směru dolů – F = 2 . m . g 

 
Obr. č. 2 Síly působící na cisternu [8] 

 

 Nejmenší síla stěny nádrže musí odpovídat podmínkám určených v ADR. Válcovité 

části, čela a poklopy otvorů nádrží s průměrem maximálně 1,8 m nesmějí mít sílu stěny menší 

než 5 mm pokud se jedná o ocel anebo odpovídající sílu pokud se jedná o jiný kov. Nádrže 

s průměrem větším než 1,8 m nesmějí mít sílu stěny menší než 6 mm pokud se jedná o ocel 

anebo odpovídající sílu pokud se jedná o jiný kov. Jestliže je použita dodatečná ochrana proti 

poškození nádrže, může být nejmenší síla stěny zmenšená. Ale nádrže s průměrem menším než 

1,8 m nesmějí mít sílu stěny menší než 3 mm pokud jde o ocel a nádrže o průměru větším než 

1,8 m nesmějí mít sílu stěny menší než 4 mm pokud jde o ocel [8]. 

 Obslužné vybavení musí být umístěné tak, aby bylo chráněné před nebezpečím 

odtrhnutí nebo poškození během manipulace a přepravy. Vnější vyprazdňovací armatury, 

vnitřní uzavírací ventil a jeho sedlo musí být chráněné proti nebezpečí odtrhnutí působením 

vnějších sil. Všechny víka a plnicí a vyprazdňovací zařízení musejí jít zabezpečit proti 

neúmyslnému otevření. Všechny otvory musejí být vybaveny ručně uzavíratelným ventilem, 
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umístěným pokud možno co nejblíže k nádrži. Všechny uzavírací ventily se musejí uzavírat po 

směru hodinových ručiček. U ostatních kohoutů musí být jasně uvedeno, ve které poloze je 

otevřeno, a ve které uzavřeno. Všechny uzavírací armatury musí být navržené tak, aby 

nemohlo dojít k neúmyslnému otevření. 

 Všechny automobilové cisterny musejí mít inspekční otvor přiměřené velikosti, 

umožňující vykonání vnitřní prohlídky a přiměřený přístup na údržbu a opravy uvnitř nádrže. 

Pokud má cisterna více komor, musí mít každá tato komora vlastní inspekční otvor. 

 Vlnolamy se používají u cisteren větších objemů. Slouží k minimalizování přelévání 

přepravované látky v cisterně. Toto přelévání je způsobeno setrvačnými silami působícími na 

přepravovanou látku během jízdy, obzvláště pak při brzdění a akceleraci. Vlnolamy musí být 

vyduté s hloubkou vydutí minimálně 10 cm a nebo musí být jinak zesilněné, aby zaručovali 

pevnost. Minimální plošný obsah vlnolamu musí být 70 % plochy průřezu cisterny [8]. Při 

nehodě, kdy dojde k převrácení cisterny, tak může dojít ke vzniku samostatných komor 

rozdělených právě vlnolamem. 

 
Obr. č. 3 Ukázka vlnolamu [8] 

 
 

3.5 Značení cisteren 

 Cisterny přepravující nebezpečné věci, stejně jako ostatní druhy návěsů, podléhají 

značení podle předpisu ADR. Důvodem je to, že je pak hned zřejmé, která látka je v daném 

vozidle přepravována. Značení je prováděno výstražnými tabulkami, popřípadě, je-li to 

předepsáno i bezpečnostními značkami. Každé vozidlo musí být označeno dvěmi reflexními 

tabulkami o rozměrech 400 x 300 mm. Pokud toto není z nějakých důvodů možné, lze použít 

tabulky se zmenšenými rozměry a to 300 x 120 mm. Tyto tabulky jsou oranžové barvy, mají 
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černý okraj o tloušťce minimálně 15 mm. Tabulka obsahuje ve dvou řádcích oddělených čarou 

o tloušťce 15 mm identifikační číslo nebezpečnosti a UN kód. Výstražné tabulky se pak 

umisťují na přední a na zadní část vozidla, tak aby byla dobře viditelná, ale není žádným 

předpisem určeno, kde přesně má být tato tabulka umístěna. Dalším důležitým požadavkem na 

tyto tabulky je, že musí být odolné proti působení přímému ohni po dobu minimálně 15 minut 

[9]. 

 Cisterny musí být takto označení i v případě, kdy jsou prázdné, ale nejsou vyčištěné. 

Pokud jsou v cisternách pro přepravu nebezpečných látek přepravovány látky, které 

nepodléhají značení podle ADR, pak musí být výstražné tabulky zakryty vhodným krytem 

nebo musí být z vozidla odstraněny [9]. 

 
Obr. č. 4 Výstražná tabulka [10] 

 

 Pro úplnost ještě uvedu významy identifikačních čísel nebezpečnosti látky – čísla 

uvedená v horní polovině výstražné tabulky. 

2 – uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí 

3 – hořlavost par kapalin a plynů 

4 – hořlavost tuhých látek 

5 – oxidační účinky 

6 – jedovatost 

7 – radioaktivita 

8 – žíravost 

9 – nebezpečí prudké samovolné reakce 

 

Kemlerův kód je dvojmístná až třímístná kombinace čísel, která v některých případech může 

být doplněna písmenem X. X upozorňuje na skutečnost, že látka nesmí přijít do styku s vodou 

[2]. 
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3.6 Plnění a vyprazdňování cisteren 

 Způsob plnění a vyprazdňování cisteren se může u různých typů cisteren lišit. 

Rozlišujeme spodní plnění, spodní vyprazdňování a horní plnění. Dnes se setkáme převážně 

s cisternami se spodním plněním a vyprazdňováním, plus ještě rekuperací par. 

 Při plnění i vyprazdňování (to platí i pro případ přečerpávání při dopravní nehodě) je 

nutné vždy provést uzemnění cisterny přes uzemňovací hrot, aby bylo zamezeno vzniku výboje 

statické elektřiny vedoucího k výbuchu. Pokud je to možné, měla by být také připojena hadice 

pro rekuperaci par, čímž se zamezí úniku par do ovzduší. Cisterny mohou být plněny na jejich 

jmenovitou kapacitu, jsou navrženy tak, že i když jsou plné, vždy je zde volný prostor 

(většinou 10% celkové kapacity komory) a to z důvodu tepelné roztažnosti přepravované látky 

a materiálu cisterny. 

 Výrobce cisternových návěsů Schwarzmüller doporučuje provádět plnění jednotlivých 

komor tak, že první se plní ta, která je nejblíže ke kabině vozidla, a poslední ta, která je nejdál. 

 Vyprazdňování cisteren je většinou gravitační, to znamená, že nádrž má dno do spádu a 

přepravovaná látka po otevření ventilů vyteče sama. To samozřejmě platí pouze v případě, kdy 

je cisterna ve standardní poloze.  

 

 
Obr. č. 5 Plnicí a vyprazdňovací stanoviště 

 

 Na obrázku č. 5 vidíme vlevo plnicí stanoviště pětikomorové cisterny od výrobce 

Schwazmüller. Nad každou přírubou je uveden objem náležité komory. Vpravo na témže 

obrázku je stanoviště vyprazdňovací. Každá komora má vlastní přírubu. Vlevo od přírub se 

nachází čerpadlo určené např. k přečerpávání kapaliny z jedné cisterny do druhé. Nad 

vyprazdňovacími přírubami se nachází počítač, který také velmi přesně vyhodnocuje aktuální 

množství kapaliny v jednotlivých komorách cisterny. 
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3.7 Dílčí závěr 

 Problematika týkající se cisternových vozidel je velice obsáhlá a určitě by svým 

rozsahem dala na celou bakalářskou práci. Avšak hlavním cílem této práce je způsob stanovení 

výšky hladiny v cisterně. Tuto problematiku jsem nerozebíral do hloubky, také hlavně proto, že 

jí se zabývají moji kolegové. V této části byly uvedeny základní druhy cisteren, jejich 

konstrukční řešení a používané materiály a také jejich značení podle požadavků ADR. 
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4. Stanovení výšky hladiny přepravované látky a její metody 

 Jedná se o zjišťování polohy hladiny kapaliny, případně sypkých hmot obsažených 

v zásobnících, destilačních kolonách, reaktorech a spousta dalších. Ve všech případech máme 

stejný cíl, ale pro každý druh nádob jsou vhodné jiné metody měření. 

 Kapaliny, suspenze a sypké materiály se mohou hodně lišit. Od čisté vody, přes 

hořlavé, viskózní, lepkavé, žíravé, oxidující kapaliny až po suspenze s brusnými účinky. 

Různorodé bývá i prostředí, ve kterém se snímače polohy hladiny nacházejí. Ať už z hlediska 

tlaku (od vakua až po vysoké tlaky) nebo z hlediska teplot. 

 V dnešní době máme na výběr z velkého množství měřicích zařízení. V této kapitole se 

krátce seznámíme s nejpoužívanějšími metodami zjišťování výšky hladiny látky v nádržích. 

 

4.1 Mechanické hladinoměry 

 Mezi nejjednodušší a nejstarší měřidla výšky hladiny patří tzv. tyčové měřidlo, které se 

dnes používá nanejvýš k orientačnímu měření. Dalším mechanickým hladinoměrem je 

průhledový hladinoměr, což je v podstatě spojená nádoba s nádobou, ve které měříme hladinu. 

Jedná se o velmi jednoduché měřidlo. Jeho nevýhodou je, že se zanáší nečistotami a lze ho 

použít pouze pokud je trvale připevněno na nádrži už z výroby. 

Zjišťování polohy hladiny lze také měřením hmotnosti nádrže. Tento způsob měření je 

však vhodný pouze například při dávkování a směšování různých kapalin nebo sypkých 

materiálů. 

 Poměrně často používaným zařízením na zjišťování polohy hladiny jsou plovákové 

hladinoměry. Jejich nezbytnou součástí je plovák, který je většinou konstruován jako duté 

těleso nebo těleso vyrobené z materiálu s velmi nízkou hustotou. Plovák je spojen jistým 

mechanismem, ať už pákou, s převodním zařízením. Často se jedná o potenciometr, u kterého 

dochází změnou polohy jezdce na odporové dráze ke změně protékajícího elektrického napětí. 

Tato změna je pak vyhodnocována dalšími měřicími přístroji. Typickým příkladem použití 

plovákových měřidel jsou palivoměry u automobilů, kde v palivové nádrži je plovák a 

přístrojové desce ukazatel stavu hladiny v nádrži. Tento způsob měření je velice jednoduchý a 

také spolehlivý. 
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Obr. č. 6 Příklad plovákového hladinoměru [6] 

 

Za zmínku jistě stojí také hladinoměry vztlakové. Tyto hladinoměry ke své funkci 

využívají Archimédův zákon. Ponorné těleso je zavěšeno na pružině a zároveň ponořeno do 

kapaliny. Toto těleso je gravitační silou přitahováno k zemi a zároveň vztlakovou silou 

nadlehčováno. Se změnou hladiny se tedy mění poloha závaží. Odečítání výšky hladiny záleží 

přímo na typu zařízení a může být odečítáno přímo nebo převáděno na elektrický signál a dále 

vyhodnocováno. Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že u tohoto způsobu měření závisí na 

hustotě měřené kapaliny. 

 
Obrázek č. 7 Příklad vztlakového hladinoměru [6] 
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4.2 Hydrostatické hladinoměry 

 Pomocí vhodného tlakoměru je změřen hydrostatický tlak na dně nádrže a poté 

vypočítána výška hladiny. Je tedy nutné znát hustotu kapaliny v nádrži. Nevýhodou těchto 

hladinoměrů je, že s teplotou se mění hustota, což může vést k nepřesnému měření. 

 

4.3 Elektrické hladinoměry 

 Jedná se o hladinoměry vodivostní, kapacitní, tepelné a fotoelektrické. Vodivostní a 

některé kapacitní snímače jsou použitelné pouze pro elektricky vodivé kapaliny. Tepelné 

snímače pracují na principu změně odporu vyhřívaného čidla při jeho ochlazení kapalinou. 

Fotoelektrický snímač je tvořen zdrojem elektromagnetického záření (světlo nebo infračervené 

záření) a detektorem. Při dosažení hladiny k úrovni zdroje a detektoru dochází ke změně 

indexu lomu. 

 Z tohoto krátkého popisu elektrických snímačů hladiny vyplývá, že jsou vhodné hlavně 

pro limitní měření hladiny. To znamená, že pro měření aktuální hladiny látky v nádrži se 

nehodí. 

 

4.4 Fyzikální hladinoměry 

4.4.1 Ultrazvukové hladinoměry 

 Ultrazvuk je zvuk o frekvenci vyšší než dokáže člověk slyšet, obvykle je za ultrazvuk 

považován zvuk o frekvenci vyšší než 20 kHz [1]. Šíří se, tak jako ostatní druhy vlnění, všemi 

směry a s rostoucí vzdáleností dochází k jeho útlumu, a to důsledkem absorbcí prostředím, 

kterým prochází. Každé prostředí má jiné parametry, které musíme předem znát, abychom 

mohli provést úspěšně měření. Mezi tyto parametry patří zvuková impedance a rychlost šíření 

zvuku v prostředí. Při přechodu z jednoho prostředí do druhého můžou nastat tyto jevy: 

zvukový paprsek projde rozhraním a pokračuje dál, zvukový paprsek je odražen zpět, zvukový 

paprsek je pohlcen. Ve skutečnosti většinou dochází k více jevům součastně v závislosti na 

materiálu, kterým prochází a do kterého vstupuje. Pro názornost uvedu příklad: mějme dvě 

prostředí o zvukové impedanci Z1 a Z2: 

1) Z1 << Z2 (Z1 >> Z2) – zvukový paprsek neprojde a odrazí se zpět 

2) Z1 ≈ Z2 – zvukový paprsek projde a pokračuje dál druhým prostředím 
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V případě, že dojde k odrazu paprsku, platí zde, že úhel odrazu se rovná úhlu dopadu [11]. 

 Ultrazvukové hladinoměry jsou vhodné jak k limitnímu měření, tak k měření spojitému. 

Limitní měření využívá ke své funkci utlumení ultrazvukového vlnění látkou obsaženou 

v nádrži. Při měření spojitém se vyhodnocuje čas, za kterou ultrazvuk urazí vzdálenost od 

vysílače k hladině a zpět k přijímači. Z naměřeného času se tak za předpokladu známé 

rychlosti šíření ultrazvuku v daném prostředí vypočte vzdálenost hladiny od snímače. 

Měřicí zařízení tvoří: 

- generátor a vysílač ultrazvukového signálu, 

- přijímač ultrazvuku a zesilovač signálu, 

- elektronické vyhodnocovací zařízení [6] 

 Ultrazvukové sondy se umisťují většinou na vrch nádrže, ale pokud je to technicky 

nemožné mohou se umístit i na její dno. Podmínkou funkčnosti těchto snímačů je látkové 

prostředí uvnitř nádoby, protože ultrazvuk se nešíří ve vakuu. Ve skutečnosti tyto hladinoměry 

nelze použít při tlaku menším než 60 kPa [6]. 

 
Obr. č. 8 Princip ultrazvukového hladinoměru [6] 

 

 Výstupní hodnoty ultrazvukových hladinoměrů jsou závislé na hustotě prostředí, 

kterým ultrazvukový impulz prochází. Z toho plyne, že měření je závislé na teplotě, jelikož 

s teplotou se mění i hustota. Z tohoto důvodu bývají tato měřicí zařízení vybavena vhodným 



  24   
  

 
 
 
  

korekčním obvodem. Ten provádí korekci měření na základě naměřené teploty. Poloha hladiny 

je pak vypočítána z doby, za kterou vyslaný impulz dorazí od vysílače k hladině, od ní se 

odrazí zpět ke snímači. Z tohoto času při známé rychlosti šíření ultrazvuku v daném prostředí 

je spočítána dráha, kterou ultrazvuk urazil. Výstupní hodnoty jsou pak zobrazeny v analogové 

nebo digitální podobě. 

 Přesnost těchto měřicích zařízení bývá řádově 0,1 % měřicího rozsahu. Měřicí rozsah se 

pohybuje od desetin až po cca 100 m. Na měření má taktéž vliv vnitřní uspořádání nádrže. 

Různá míchadla, příruby apod. mohou způsobovat falešné odrazy, proto je nutné, pokud 

možno, tyto senzory instalovat do vhodných míst, kde tyto odrazy nepřipadají v úvahu. Toho 

není možné docílit, a proto je možné provést takzvané mapování prázdné nádrže. To pak 

zůstane v paměti přístroje a je porovnáváno s naměřenými hodnotami při vlastním měření 

polohy hladiny. Případné falešné odrazy jsou potom softwarově eliminovány. Z praktických 

zkušeností se však ukázalo, že je lepší odstranit zdroje falešných odrazů, než tyto odrazy pak 

filtrovat [6]. 

 

4.4.2 Ultrazvukové hladinoměry – měření přes stěnu nádrže 

 Ultrazvukové měření hladiny má tu výhodu, že se dá provádět i přes stěnu nádrže. A to 

jak v případě spojitého měření, tak měření limitního. Avšak s tímto způsobem souvisí také 

některá omezení. Je využíváno chování vlnění na hranici dvou prostředí. Jedná se hlavně o 

situace, kdy vlnění prochází: 

- stěna nádrže → plyn – odraz 

- stěna nádrže → kapalina – průchod a částečný odraz 

- kapalina → plyn – odraz 

 

 Při použití ultrazvuku pro měření výšky hladiny přes stěnu nádrže musejí být 

splněny tyto podmínky : 

- stěna nádrže musí být zvukově vodivá  - vhodné jsou kovy (i pogumované), plast a sklo 

      - nevhodné dvojité stěny 

- měřená kapalina musí být zvukově vodivá - většina kapalin a zkapalněných plynů 

      - nevhodné pro emulze, kapaliny s vysokým 

        obsahem bublin nebo pevných částic 

- měřicí signál musí být kolmý k hladině kapaliny (±3° od kolmice) [11] 
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Obr. č. 9 Příklad instalace ultrazvukových hladinoměrů [11] 

 

 Hlavní výhody snímání hladiny ultrazvukem přes stěnu: 

- senzory se instalují na vnější stranu nádrže 

- nedochází ke styku snímače s měřenou látkou 

- možnost měření agresivních a korozívních látek 

- měření ultrazvukem je vhodné pro použití v explozivním prostředí 

- vysoký tlak nemá vliv na přesnost měření [11] 

 

4.4.3 Radarové hladinoměry 

 Radarové snímače polohy hladiny pracují na podobném principu jako ultrazvukové 

hladinoměry. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že jako měřicí signál vysílají elektromagnetické 

vlnění (mikrovlnné záření). Jako optimální frekvence se ukázalo, že je cca 10 GHz. Takové 

elektromagnetické vlnění má dostatečnou frekvenci, že není rušeno falešnými odrazy 

způsobenými vnitřními prvky v nádrži, a frekvence není tak vysoká, že by záření bylo 

pohlcováno sebemenšími bublinami na povrchu hladiny. 

 Tyto hladinoměry jsou velmi přesné (chyba se pohybuje do 5 mm), avšak jejich 

nevýhodou je poměrně vysoká cena a nemožnost použití přes stěnu nádrže [6]. 
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4.4.4 Radioizotopové hladinoměry 

 Radioizotopové hladinoměry pracují na principu, že intenzita záření úměrně klesá 

s tloušťkou vrstvy materiálu mezi zářičem a přijímačem. Toto zařízení tvoří radioaktivní zářič 

a detektor s elektronickými obvody. V těchto zářičích je využíváno záření gama, které velmi 

dobře proniká hmotou, ale nemá schopnost její aktivace. Z toho plyne, že je lze využít i 

v potravinářském průmyslu. Používají se izotopy 60Co nebo 137Cs. Důvodem je jejich vyšší 

poločas rozpadu, což znamená, že nejsou třeba časté kalibrace. Zářič musí být chráněn 

olověným krytem o tloušťce několik desítek cm. K detekci záření je používán Geiger-Müllerův 

detektor. 

 Velkou výhodou těchto hladinoměrů je jejich možnost montáže na vnější stranu nádrže, 

nezávislost na teplotě, tlaku a změnách chemického složení média a vysoká spolehlivost  i ve 

ztížených podmínkách. Jejich nevýhodou je nutnost ochrany obsluhy před radioaktivním 

zářením a povinnost pravidelných kontrol ve smyslu zákona 18/97 Sb. o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření [6]. 

 

 
Obr. č.10 Spojité a limitní využití radioizotopového hladinoměru [6] 

 

4.5 Jiné způsoby měření hladiny 

 V této kategorii způsobu měření hladiny v cisterně mám na mysli využití těch 

prostředků, které jsou dostupné pro JPO, ale běžně se nepoužívají pro tento účel. Jedná se tedy 

o termokameru nebo bezdotykový teploměr. 

 Tyto přístroje pracují na principu snímání infračerveného záření. Infračervené záření je 

elektromagnetické vlnění o vlnové délce 700 nm – 1mm. Toto záření má stejné fyzikální 
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vlastnosti jako viditelné světlo, jeho rychlost se rovná rychlosti světla.  

 Termokamera patří k moderním metodám měření teplotních polí. Měří intenzitu 

infračerveného záření na povrchu sledovaného materiálu nebo prostoru. Termovizní systém 

pomocí infračerveného detektoru převádí infračervené záření na elektrické signály. Výstupem 

je pak dvourozměrný barevný nebo monochromatický obraz tepelného pole. Termokamery 

mají široké uplatnění v mnoha oborech [12]. 

 

4.6 Shrnutí 

 V této kapitole jsme se seznámili s některými z nejpoužívanějších metod ke 

stanovování poloh hladin a navíc ještě jednu metodu neobvyklou. Pro případ měření hladiny 

v havarované cisterně určitě nebude každá metoda vhodná. Hlavním požadavkem na měřicí 

metodu je jednoznačně možnost detekce přes stěnu cisterny. Tuto podmínku však splňují jen 

tyto metody: ultrazvukové, radioizotopové a pomocí termokamery. 

 Z této trojice je nejméně vhodný hladinoměr radioizotopový. A to z důvodu, že je s ním 

třeba zacházet podle zvláštních předpisů týkajících se radioaktivity. Jako vhodné se naopak 

jeví hladinoměry ultrazvukové a využití termokamery pro tento účel. Jejich výhodou je 

především jejich mobilnost a jednoduchá obsluha. 

 Těmto dvěma metodám proto bude věnována větší pozornost v následujících 

kapitolách. 
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5. Vhodná zařízení pro použití v praxi 

 Dnešní sortiment nabízeného zboží je tak rozsáhlý, že někdy máme problém s jeho 

výběrem. To ovšem neplatí v problematice zjišťování polohy hladiny v havarované cisterně. 

Takže jelikož zatím není žádný technický prostředek určený přímo pro tento účel, bude nutná 

improvizace. Doposud hasiči využívali různé metody, jako třeba poklepání na stěnu cisterny, 

s tím, že poklep vydával jiný zvuk v oblasti, kde byla cisterna zaplněna, a kde nikoli. Tyto 

metody však byly nespolehlivé a snadno mohlo dojít k omylu. 

 

5.1 Ultrazvukové snímače v praxi 

 Výrobou ultrazvukových snímačů se zabývá mnoho firem, některé z nich zde uvedu. 
 

Výrobce Internetový odkaz 
Dinel s.r.o. http://dinel.cz 
Endress + Hauser http://www.cz.endress.com 
Emerson Process Management http://www.emersonprocess.cz 
Krohne http://www.krohne.com 
LEVEL INSTRUMENTS CZ - LEVEL 
EXPERT s.r.o. 

http://www.levelin.cz 

NIVELCO Process Control Co. http://www.nivelco.com 
TURCK s.r.o. http://turck.cz 
Sonotec s.r.o. http://sonotec.cz 

Tab. č. 3 Někteří výrobci ultrazvukové techniky 
 

 Jak je vidět problematikou měření hladiny pomocí ultrazvuku se zabývá řada firem, 

bohužel však pouze některé z nich se zabývají měřením hladiny přes stěnu nádrže. Ještě méně 

firem má ve své nabídce produktů mobilní měřicí zařízení. 

 Těmto požadavkům vyhovuje přístroj od německé firmy Sonotec s.r.o. se sídlem mimo 

jiné i v České republice. Jedná se o typ Sonometer 11 K, kterému zde bude věnována větší 

pozornost. 

 

5.1.1 Sonometer 11 K 

 Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o výrobek firmy Sonotec s.r.o. Sonometer 11 K je 

určen pro mobilní měření hladiny ve velkých nádržích a železničních cisternách. Tento snímač 

se s úspěchem používá ke kontrole hladiny v železničních cisternách s kapalinami a 
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zkapalněnými plyny. Měření probíhá bez jakéhokoliv kontaktu s látkou uvnitř cisterny skrz 

stěnu nádrže. Zařízení je jednoduché na ovládání a nezávislé na jakýchkoliv natrvalo 

upevněných držáků na cisterně. Je napájeno vlastní baterií, takže není nijak závislé na napájení 

ze sítě. 

 

 
Obr. č. 11 Sonometer 11 K [13] 

 

 Výhodou toho zařízení je, že s ním je možné měřit jak aktuální stav hladiny, tak i 

limitní hladinu plnění. Rozdíl je v tom, kde je umístěn snímač. Pokud chceme měřit aktuální 

stav hladiny v cisterně, pak snímač umístíme na její dno a započneme měření. Odezva je 

okamžitá a výstupní hodnota je udávána například v milimetrech. Naopak pokud budeme měřit 

limitní hladinu plnění, přiložíme snímač do požadované výšky na boku cisterny a po spuštění 

měření na displeji vidíme zda je cisterna do této úrovně naplněna nebo není [13]. 

 Dříve jsme si vysvětlili jak se chová ultrazvuk při přechodu z jednoho prostředí do 

druhého. Konkrétně přestup skrz stěnu do prostoru v cisterně, kde je vzduch – přesněji směs 

výparů přepravované látky. Při tomto přestupu dochází k odrazu zvuku zpět. To znamená, že 

měření hladiny není možné provést z horní části nádrže, což by bylo ideální, protože ve většině 

případech, kdy havaruje cisterna není možnost se bezpečně dostat k jejímu dnu.  

 
Obr. č. 12 Příčný řez cisternou a šíření ultrazvuku 
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 Na obrázku 12 je na dvou nádržích znázorněno jak se šíří ultrazvuk. V prvním případě, 

kdy je nádrž z více než poloviny zaplněna lze snadno zjistit polohu hladiny. Pokud přiložíme 

snímač tak vysoko, že stěna nebude smočena kapalinou, signál neprojde do nádrže a výstup na 

měřicím zařízení bude nulový. Snímač posouváme směrem dolů do té doby, než se na výstupu 

zobrazí hodnoty v závislosti na průměru cisterny a na vlastnostech přepravované látky. 

V tomto okamžiku známe polohu hladiny. 

 Problém nastává v okamžiku, kdy je cisterna naplněna méně než do poloviny. V tomto 

případě se vyslaný signál neodrazí ani v případě, když bude za stěnou plyn, ani když tam bude 

kapalina. Protože při vniku ultrazvuku do kapaliny a následném přechodu kapalina x plyn 

dojde k částečnému odrazu a částečnému průchodu do plynného prostředí (viz. obr. 12). Žádné 

spolehlivé echo se tedy nevrátí a budeme vědět pouze, že nádrž je naplněna méně než 

z poloviny. 

 
Obr. č. 13 Sonometer 11 K při měření hladiny v železniční cisterně – vlevo limitní měření hladiny, vpravo měření 

aktuálního stavu hladiny [13] 

 

Celkové zhodnocení Sonometeru 11 K pro případ havarované cisterny: 

 Jak je to se vším i zde máme výhody, ale bohužel i nevýhody při použití tohoto přístroje 

v praxi. Primární určení patří ke kontrolování hladin v železničních cisternách, kde je velmi 

spolehlivý a snadno použitelný. Jeho výhodou je především přijatelná cena, dobrá skladnost a 

jednoduchost. Jak již bylo výše zmíněno, při havárii cisterny většinou dochází k jejímu 

převrácení na bok. Tím je znemožněno použití Sonometru 11 K, tak jak je navržen. Takže je 

zde možné pouze použití měření výšky hladiny z boku cisterny, a to pouze bude-li nádrž 

naplněna minimálně do její poloviny.  

 Spousta provozovaných návěsových cisteren je vícekomorových. Sice není problém 

zvenku poznat kde se nacházejí hranice komor (na plášti cisterny jsou patrné „švy“, kde je 
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zevnitř dělicí stěna přivařena a také podle vycházejícího potrubí z každé komory), ale znamená 

to, že je nutné měřit každou komoru zvlášť. Další problém by nastal v důsledku falešných 

odrazů ultrazvuku od například měřicích tyčí uvnitř komor. Výstupní hodnoty by tedy mohly 

být v tomto případě zkreslené. 

 Měření pomocí ultrazvuku však ještě zdaleka nenarazilo na hranice fyzikálních 

omezení, proto se dá do budoucna očekávat další vylepšení měřicích zařízení. A také možná 

budeme měřit parametry, které současné přístroje nezvládají. 

 

5.2 Termokamera jako zařízení na měření hladiny 

 Termokamera má velice široké využití a to nejen v požární ochraně. Velice citlivě 

reaguje na změnu teplot a tím pádem je schopná zachytit i malé změny teplot na povrchu 

cisterny. 

 Návěsovou cisternu si pro tento případ můžeme představit jako tři druhy materiálů. Jsou 

to stěna nádrže, přepravovaná látka a prostor nad přepravovanou látkou – většinou vzduch 

obsahující výpary látky uvnitř cisterny. Každá tato část má jiné tepelné vlastnosti, ať už jde o 

měrnou tepelnou kapacitu, tepelnou vodivost nebo součinitel přestupu tepla. 

 Teplota ovzduší není nikdy konstantní, a tak teplota látky uvnitř cisterny má vždy jinou 

teplotu. Tím pádem je plášť cisterny ovlivňován hlavně teplotou látky uvnitř. Z toho vyplývá, 

že plášť cisterny bude mít jinou teplotu v místech, kde je smočen přepravovanou látkou 

(kapalinou) a jinou v místech, kde kapalina nebude. Tyto teplotní rozdíly pak lze snadno měřit 

pomocí termokamery. 

 O použití termokamery ke zjištění aktuálního stavu přepravované látky v cisterně se 

zmiňuje také Bojový řád jednotek požární ochrany [14], konkrétně jde o list L14. 

 

5.2.1 Vybavenost HZS krajů termokamerami 

 GŘ HZS ČR nenařizuje povinnost vybavení jednotek termokamerami. Je to záležitost 

jednotlivých krajů. Z toho důvodu jsou velmi patrné rozdíly ve vybavenosti HZS 

termokamerami. Na obrázku 14 je znázorněna vybavenost jednotlivých HZS krajů 

termokamerami (údaj je z roku 2008). 
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Obr. č. 14 Vybavenost HZS krajů termokamerami [15] 

 

 Na tomto obrázku vidíme, že vybavenost termokamerami HZS krajů je relativně 

v rovnováze, vyčnívá pouze kraj Moravskoslezský. Nicméně nároky na hasiče jsou čím dál 

větší, takže se dá očekávat i přírůstek moderní techniky, termokamer nevyjímaje. 

 HZS Pardubického kraje v současnosti vlastní pouze jednu termokameru, umístěnou na 

stanici v Pardubicích. Bylo mi ale sděleno, že v blízké době se chystá k nákupu dalších 

termokamer pro centrální stanice. 

 

5.2.2 Termokamera Argus 4 

 Kamera je od společnosti e2v technologies, která se touto problematikou zabývá více 

než 25 let. Argus 4 využívá digitální zobrazovací technologie, která poskytuje ostrý obraz. 

Díky automatickému provozu nabízí velice jednoduchou obsluhu. Není nutné žádné 

nastavování ani seřizování. 

 Argus 4 je odolný vysokým teplotám (krátkodobě až 260 °C), nárazům (pád až ze 2 m), 

rozstřikování kapaliny (dokonce i krátkodobé ponoření do vody). Další přednosti této kamery 

jsou: 

- zachycení 100 snímků 
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- přímé měření teploty 

- výběr palet barev 

- měření okolní teploty 

- uživatelsky nastavitelná najížděcí obrazovka 

- dvounásobný zoom 

- čas a datum 

- demontovatelná rukojeť [17] 

 

 
Obr. č. 15 Termokamera Argus 4 – vlevo pohled zepředu včetně rukojeti, vpravo pohled na displej, s odejmutou 

rukojetí [16] 

 

 Jak je vidět na obrázku, kamera má pouze tři tlačítka. První tlačítko zleva slouží 

k pořízení snímku, který se uloží do paměti kamery, prostřední tlačítko slouží k vypnutí a 

zapnutí (pokud kameru vypínáme tlačítko je nutné podržet cca 5 vteřin), poslední tlačítko je 

tlačítko pro zoom (zvětšení). 

 Kamera disponuje třemi úrovněmi citlivosti. Nastavení citlivosti je však plně 

automatické a nastavuje se v závislosti na teplotě snímaného objektu. Režim vysoké citlivosti 

se aktivuje v normálních podmínkách (-40 až 150 °C), malé citlivosti při teplotách do 400 °C a 

režim nízké citlivosti pracuje až do teplot 800 °C. 

 Použití je velmi snadné, stačí pouze stisknout červené tlačítko pro zapnutí. Kamera 

naběhne asi do 5 sekund. Poté namíříme kameru na požadovaný objekt a na displeji vidíme 

rozložení teplot. Po ukončení snímání kameru vypneme dlouhým stiskem červeného tlačítka. 
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5.2.3 Pokusné měření v praxi 

 V rámci této bakalářské práce byl také proveden pokus na návěsové cisterně 

přepravující pohonné hmoty. Podmínky pro měření nebyly nijak zjednodušené, až na to, že 

cisterna byla v přirozené poloze. K provedení zkušebního měření byla použita výše uvedená 

termokamera Argus 4. 

 Jednalo se o pětikomorovou cisternu Schwarmüller patřící firmě Transeurope. Cisterna 

stála na parkovišti od rána, kde na ní z jedné strany intenzivně svítilo slunce. Výhodou bylo 

také, že byla plná pouze jedna komora a jedna komora byla plná asi ze 3/4, což přispělo 

k lepšímu ověření použitelnosti této metody. Nutno podotknout, že zřetelnější zobrazení hladin 

v komorách bylo ze strany, která nebyla vystavena slunci. 

 
Obr. č. 17 Snímky pořízené při pokusu 

 

 Na obrázku jsou znázorněny tři snímky pořízené při pokusu, na prvních dvou je cisterna 

ze strany, která byla vystavena slunečnímu záření, na třetím snímku je záběr ze strany ve stínu. 

Bohužel k této straně nebyl lepší přístup z větší vzdálenosti. Ještě musím podotknout, že při 

snímání strany, která směřovala ke slunci, byl obraz na termokameře méně čitelný než při 

snímání z druhé strany. Na obrázkách zobrazených v počítači pak tento problém nenastal. 

 

Zhodnocení: Žádné jiné takto jednoduché měření neposkytne tak rychle celkový pohled na 

polohu hladin ve všech komorách. V prázdných komorách jsou vidět i jejich dělicí stěny a 

vlnolamy. Měření je prováděno ze vzdálenosti a pro účel stanovení hladiny v cisterně není 

nutný žádný kontakt. Ukázalo se, že termokamera by pro účel zjištění hladiny v cisterně měla 

být naprosto dostatečná. 
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6. Metodický návod na určení výšky hladiny v havarované cisterně 

 Pro stanovení výšky hladiny přepravované látky v havarované cisterně je nejvhodnější 

použít termokameru. Stanovování hladiny se bude ve většině případech vztahovat k zásahu na 

nebezpečnou látku, proto je zde nutno dodržovat i zásady pro zásahy na nebezpečné látky. 

 

Postup při stanovování polohy hladiny: 

- po příjezdu jednotek požární ochrany bude vytvořena průzkumná skupina a následně 

proveden průzkum místa události 

- v případě nutnosti provést další úkony, které nesouvisí se stanovením hladiny látky 

v cisterně (např. vyproštění řidiče havarovaného vozidla) 

- vytyčení nebezpečné zóny 

- provést uzemnění cisterny, pokud možno pomocí zemnícího místa na cisterně, pokud 

toto není možné, použít vhodnou elektricky vodivou část cisterny [14] 

- zemnění provést pomocí drátu o průřezu minimálně 6 mm2 [14] 

- činnosti jako měření hladiny, otevírání nádrží, přečerpávání apod. mohou být 

prováděny nejdříve po uplynutí tzv. relaxační doby. Dostatečná relaxační doba je 20 

minut a je nutná k odvedení většiny náboje z kapaliny [14] 

- zapnout termokameru a z vhodné vzdálenosti namířit na havarovanou cisternu. Vhodná 

vzdálenost je taková, ze které je na displeji dobře vidět celá cisterna a nebo její 

požadovaná část. Optimální vzdálenost je 5 – 15 m. Pro větší spolehlivost provést 

měření z více úhlů a pokud možno i z více stran 

- po provedení měření dále pokračovat např. podle Bojového řádu JPO metodického listu 

14 L – Přečerpávání hořlavých kapalin 
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7. Závěr 

 Vážných dopravních nehod návěsových cisteren, kdy je zapotřebí přečerpat 

přepravovanou látku do náhradní cisterny nebo jiné nádrže, naštěstí není mnoho. To ale 

neznamená, že by jednotky požární ochrany neměly být na tyto zásahy připravené a patřičně 

vybavené. Některé jednotky si vytvořily vlastní metody stanovení hladiny v cisterně, jako 

například poklepání na stěnu cisterny v různých výškových úrovních a vyhodnocovaly 

zvukovou odezvu. Takové metody však nemůžou být považovány za vysoce spolehlivé. 

 Cílem této práce bylo krátce nastínit problematiku týkající se provozovaných cisteren a 

stěžejní částí pak bylo ukázat metody měření hladiny. Tyto metody porovnat a vybrat vhodné, 

které by se mohli aplikovat při zjišťování hladiny přepravované látky v havarované cisterně. 

Dnešní sortiment hladinoměrů je velice obsáhlý, bohužel ale k měření hladiny v havarované 

cisterně jsou vhodné jen málokteré. 

 Z práce vyplynulo, že jako nejvhodnější se jeví ultrazvukové měření hladiny přes stěnu 

nádrže a měření hladiny pomocí termokamery. Ultrazvukové hladinoměry jsou dnes poměrně 

rozšířené, avšak pro jejich použití platí spousta omezujících podmínek, které jsou uvedeny 

v příslušné kapitole. Tyto podmínky by splňovala cisterna stojící ve standardní poloze, avšak 

ne cisterna havarovaná. Z tohoto důvodu byla věnována pozornost měření hladiny pomocí 

termokamery, byl proveden i pokus v praxi. Výhodou je, že na displeji termokamery vidíme 

jednotlivé komory cisterny a úroveň jejich naplnění. Jako vhodné zařízení pro měření hladiny 

bych tedy doporučil termokameru. 

 Do budoucna je možné očekávat další zlepšení ultrazvukové techniky. Možná se tedy 

dočkáme technických prostředků, které budou vhodné právě pro stanovení neznámé výšky 

hladiny přepravované látky v havarované cisterně. 
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