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ANOTACE  
 
ŠIMEK, P. Taktické možnosti nasazení termovizních kamer v oblasti technických zásahů. 

Diplomová práce: Ostrava. VŠB – TU, FBI, 2010, 53 s.  

 

 Diplomová práce poukazuje na problematiku specifického využití termovizních kamer 

v zásahové činnosti HZS ČR. Úvodní část práce seznamuje s principy funkce termovizních 

kamer, popisuje vývoj a hodnotí požadavky na termovizní kamery. Další část práce 

charakterizuje využití termovizních kamer v zásahové činnosti, analyzuje zásahy s použitím 

termovizních kamer a vyhodnocuje možnosti jejich nasazení, přičemž důraz je kladen na 

technické zásahy. V závěrečné části je formulována využitelnost termovizních kamer pro 

zásahovou činnost, statistické vyhodnocení počtů a druhů termovizních kamer u HZS ČR.   
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ANNOTATION 
 
ŠIMEK, P. Tactical Possibilities of Using of Thermal Imagers in the Area of Technical 

Interventions: thesis. Ostrava. VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Safety 

Engineering, 2010, 53 p. 

 

Diploma work points out on problems of specific application of thermal imagers in 

emergency activity of HZS Czech Republic. Preamble of work familiarises with principes of 

function of thermal imagers, describes development and evaluates demands for thermal 

imagers. Next part of work characterizes application of thermal imagers in emergency 

activity, analyses actions with use of thermal imagers and evalutes possibilities of their 

service, in the process the emphasis puts on technical interventions. Final part is formulated 

serviceability of thermal imagers for emergency action, statistic evaluation of number and 

types of thermal images in HZS Czech Republic.  

 

Key words: Thermal imagers, thermogram, technical interventions 

 
 



 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 3 

1. HISTORIE INFRAČERVENÉHO ZÁŘENÍ ................................................................ 5 

2. TEORIE INFRAČERVENÉHO ZÁŘENÍ .................................................................... 7 

2.1. ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM .............................................................................. 7 

2.2. VYUŽITÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE ...................................................................... 8 

2.3. TERMOVIZNÍ KAMERY ................................................................................................. 9 

2.4. EMISIVITA ................................................................................................................. 10 

3. CHARAKTERISTIKA ZOBRAZENÍ TERMOVIZNÍMI KAMERAMI ............... 11 

4. VÝVOJ TERMOVIZNÍCH KAMER PRO HASIČE ................................................ 15 

5. POŽADAVKY NA KONSTRUKCI TERMOVIZNÍ KAMERY .............................. 18 

6. TERMOVIZNÍ KAMERY U HZS ČR ........................................................................ 20 

7. OBECNÉ VYUŽITÍ TERMOVIZNÍCH KAMER V ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI 

JEDNOTEK PO ..................................................................................................................... 23 

7.1. VYHLEDÁVÁNÍ A ZÁCHRANA OSOB ........................................................................... 23 

7.2. VIDITELNOST A ORIENTACE V NEPŘEHLEDNÉM PROSTŘEDÍ ....................................... 23 

7.3. VYHLEDÁVÁNÍ MÍST PRO ODVĚTRÁNÍ ....................................................................... 24 

7.4. OPTIMALIZACE HASEBNÍCH PRACÍ............................................................................. 24 

7.5. ZJIŠTĚNÍ SKRYTÝCH OHNISEK POŽÁRU ...................................................................... 24 

7.6. DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ TERMOVIZNÍCH KAMER .................................................... 25 

8. ANALÝZA VYBRANÝCH ZÁSAHŮ S NASAZENÍM TERMOVIZNÍ KAMERY 

V RÁMCI STŘEDOČESKÉHO KRAJE ............................................................................ 26 

8.1. MONITORING POŽÁRŮ ............................................................................................... 26 

8.2. MONITORING POŽÁRŮ NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ ................................................... 28 

8.3. MONITORING ELEKTROINSTALACE............................................................................ 29 

8.4. MONITORING PRO POLICII ČR ................................................................................... 31 

8.5. MONITORING PŘI VYHLEDÁVÁNÍ OSOB...................................................................... 33 

9. DALŠÍ VYUŽITELNOST PŘI TECHNICKÝCH ZÁSAZÍCH JPO....................... 38 

9.1. ZÁSAHY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY............................................................................... 38 

9.2. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR........................................................................................ 38 

9.3. SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBOU ...................................... 40 

 - 1 -  
 



 

10. SOUHRN POZNATKŮ PRO VYUŽITÍ TERMOVIZNÍCH KAMER PŘI 

TECHNICKÝCH ZÁSAZÍCH ............................................................................................. 42 

10.1. DEFINICE TECHNICKÝCH ZÁSAHŮ.............................................................................. 42 

10.1.1. Definice vybraných druhů událostí .................................................................. 42 

10. 2. VYUŽITÍ TERMOVIZNÍCH KAMER PŘI TECHNICKÝCH ZÁSAZÍCH JPO .......................... 43 

10.2.1. Vyhledávání a záchrana osob v sutinách ......................................................... 43 

10.2.2. Únik nebezpečných chemických látek .............................................................. 43 

10.2.3. Únik ropných produktů (olejové havárie) ........................................................ 44 

10.2.4. Monitoring elektroinstalace ............................................................................. 44 

10.3. VYUŽITÍ TERMOVIZNÍCH KAMER V RÁMCI IZS .......................................................... 44 

10.3.1. Asistence službě dopravní policie .................................................................... 44 

10.3.2. Pátrání po pohřešovaných osobách v noční době a nepřehledném terénu...... 45 

10.3.3. Asistence službě kriminální policie a vyšetřování............................................ 45 

10.3.4. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou........................................... 45 

11. NÁVRH METODICKÉHO LISTU BOJOVÉHO ŘÁDU JEDNOTEK PO........ 46 

ZÁVĚR.................................................................................................................................... 47 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK................................................................................... 48 

LITERATURA ....................................................................................................................... 49 

SEZNAM OBRÁZKŮ............................................................................................................ 51 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................................ 52 

SEZNAM GRAFŮ.................................................................................................................. 52 

SEZNAM PŘÍLOH................................................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 2 -  
 



 

Úvod 

V dnešní době dochází k nárůstu rizika ve všech oblastech života, způsobenému 

technickým rozvojem.  Tím se zvyšuje i rozsah činností jednotek požární ochrany. Proces 

vývoje naštěstí pokračuje i v oblasti bezpečnosti, zásahové techniky a vybavení záchranářů. 

Jsou k dispozici moderní technologie, mezi které patří také termovizní kamery. I když jejich 

počet u jednotek PO v posledních letech poměrně narůstá, mezi hasiči je jejich využívání dle 

mého názoru stále ještě trochu nedoceněno. Mezi hasiči je patrná částečná nedůvěra k těmto 

technologiím způsobená nedostatkem informací o využití termovizní techniky. 

Také oblasti odborné přípravy, která řeší problematiku termovizních kamer, je zatím 

dle mého názoru věnována malá pozornost. Téměř neexistují až na výjimky žádné ucelené 

materiály věnované této problematice. Rovněž v oblasti odborného tisku nejsou publikovány 

žádné poznatky z práce s termovizní technikou. 

Jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun byla jako první středočeská JPO, 

vybavenou termovizní kamerou. Z tohoto důvodu jsem si vybral termovizní kamery jako téma 

diplomové práce. V počátku nebylo zcela zřejmé, k čemu lze termovizní kameru používat. 

Dnes však již víme, že jde o pomocníka se širokou škálou využití. Právě objasnění činností, 

ke kterým lze využít termovizní kamery, je jedním z cílů této práce.  

Dalším cílem diplomové práce je zpracování přehledu o možnostech a využití 

termovizních kamer se zaměřením na oblast technických zásahů. Záměrem je vytvořit ucelený 

materiál věnovaný této problematice. 

Ve své práci budu vycházet z poznatků získaných z dostupné literatury, dále z 

konzultací této problematiky s kolegy a především z praktických poznatků a vlastních 

zkušeností získaných  používáním termovizní kamery. Práce je rozdělena do několika pasáží. 

V první části je popsána obecná historie a teorie infračervené termografie. Další část práce je 

zaměřena na oblast charakterizující zobrazení termovizními kamerami. Následuje stručný 

přehled vývoje termovizních kamer pro hasiče a požadavky na konstrukci termovizních 

kamer. V další kapitole je zmíněno obecné využití termovizních kamer v zásahové činnosti 

JPO. Následuje analýza vybraných zásahů s nasazením termovizní kamery, jejíž součástí je 

 vyhodnocení praktických poznatků. Poslední část práce obsahuje souhrn poznatků pro využití 

termovizních kamer při technických zásazích. Konečným výstupem je rovněž návrh 

metodického listu bojového řádu JPO.       
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Rešerše 

  Z dostupných informačních zdrojů se tématem termovizních kamer a jejich použitím 

v zásahové činnosti jednotek PO zabývá převážně cizojazyčná literatura. V češtině se tímto 

tématem zabývá jen několik bakalářských a diplomových prací. Jiná literatura nebyla 

nalezena. Práce se v některých částech dotýkají tématu této diplomové práce, proto v oblasti 

přípravy posloužily jako nepřímá inspirace pro vytvoření této diplomové práce. V rámci 

příprav byla použita níže uvedená literatura: 

 

Termokamery ve výbavě HZS ČR – diplomová práce [1] 

Práce se zabývá problematikou termovizních kamer, které se nacházejí ve vybavení 

Hasičských záchranných sborů České republiky. Autor se snaží zmapovat a porovnat tyto 

termovizní kamery a vybrat z nich nejvhodnější kameru pro jejich použití. V práci je rovněž 

posouzena možnost použití termovizní kamery a rizikových míst při jejich nasazení.  

 

Používání termokamer ve výbavě jednotek PO – bakalářská práce [2] 

Práce je zaměřena na analýzu současného stavu vybavení jednotek PO termovizními 

kamerami. Poskytuje přehled o počtu a rozmístění této techniky v rámci České republiky.  

 

Využití termovizní kamery pro modelové fyzikální zkoušky požárně technických expertíz – 

tištěná monografie [3] 

Článek se zaměřuje na využití termovizní kamery při modelových zkouškách požárně 

technických expertíz. V úvodní části jsou stručně popsány základní pojmy týkající se záření 

tělesa, problematika měření pomocí termovizní kamery a její omezení. V další části článku 

jsou stručně popsány konkrétní případy modelových zkoušek. 

 

Technické měření v bezpečnostní praxi – bakalářská práce [4] 

Práce představuje některé z mnoha technických měření, které se dnes používají v 

bezpečnostní praxi. Jsou to např. měření rychlosti vozidel, využití termovize jak v průmyslu, 

ve stavebnictví, tak i v bezpečnostní praxi. Dále také detekce zbraní na veřejných rizikových 

místech, kde se shromažďuje velké množství lidí.  
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1. Historie infračerveného záření 

 K objevu infračerveného záření neboli infračerveného spektra došlo roku 1800 sirem 

Wiliamem Herschelem (1738 – 1822). Objev učinil Herschel náhodně. Původně totiž hledal 

nové optické materiály. Při svém bádání zjistil, že různá barevná sklíčka propouštějí rozdílná 

množství slunečního tepla. Herschelovu zkoumání předcházelo zjištění sira Isaaca Newtona 

(1643 – 1727). Ten přišel v roce 1666 s objevem, že je sluneční světlo dělitelné. Dle jeho 

zjištění se bílé světlo skládá ze sedmi barev, které nazval spektrum. 

 Herschel opakoval Newtonovy pokusy se skleněnými hranoly. Na rozdíl od Newtona 

se však zaměřil na účinek zahřívání, nikoliv na distribuci intenzity světla. Použil nádobu se 

rtutí a teploměry. Při pohybu teploměrem přes světelné spektrum zjistil, že teplota se zvyšuje, 

čím dále se dostává od fialové složky k červené. Teplotní maximum zjistil až daleko za 

červenou barvou v oblasti, kterou dnes nazýváme infračervenou. Herschelovy pokusy zvedly 

zájem o potvrzení výsledků jeho práce. Následovala řada následovníků. Jména jako Maxwell, 

Melloni, Dewar, Planck, Raleigh a další. Byl vytvořen první „termosnímek“ Johnem 

Herschelem primitivně zaznamenaný na papír. Herschel, syn sira Herschela, jej nazval 

termogram. Avšak vývoj detektorů nadále postupoval pomalu. Dalším velkým objevem byl až 

tzv. bolometr Samuela Pierponta Langleyho (viz Obr. 1), postavený v roce 1878. Přístroj byl 

schopen zachytit teplo z krávy vzdálené 400 metrů.   

Obr. 1 Bolometr 1878 [21] 
 

Na začátku 20. století nastalo „znovuobjevení“ infračerveného záření. V té době došlo 

k vydání mnoha patentů. Velký vliv na vývoj zařízení měl výzkum zaměřený na vojenské 

využití infračerveného světla v letech 1. světové války. Vývoj zahrnoval systémy pro detekci, 

zaměřování, komunikaci, navádění torpéd apod. Sledovací systém byl v té době schopný 

zaznamenat přilétající letadlo ze vzdálenosti až 1,5 km, nebo osobu ve vzdálenosti 300 m. 

Tyto systémy stále používaly bolometry. Až v období mezi válkami se objevily přístroje 

nové, převaděč obrazu a fotonový detektor. Postupem času se však vojenská nevýhoda těchto 
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tak zvaně termoaktivních sledovacích systémů stala impulsem pro vytvoření pasivních 

sledovacích systémů (bez infračerveného zářiče). Z vojenských důvodů však docházelo 

k utajování veškerých informací. Až od roku 1955 dochází k zpřístupnění této techniky pro 

civilní sektor a průmysl [7]. 
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2. Teorie infračerveného záření 

2.1. Elektromagnetické spektrum 

Elektromagnetické spektrum-obr. 2 je rozděleno na určitý počet částí (vlnových délek) 

rozlišených podle metody vytvoření a zjištění záření. Části podléhají stejným zákonům a 

jejich rozdíl je pouze různá vlnová délka. 

Termografie využívá infračervenou část elektromagnetického spektra. Infračervená 

část se dále často rozděluje na 3–4 menší části. Přesné hranice mezi jednotlivými částmi 

nejsou stanoveny, a proto se jejich dělení může podle různých autorů lišit. Například takto je 

rozděluje norma DIN (tj. Deutsche Industrie  Norm) [8]. 

 Blízké (near)-NIR-vlnová délka 0,76-1,4 μm 

 Krátké (short wave) IR-SWIR-vlnová délka 1,4-3 μm 

 Střední (medium wave)IR-MWIR-vlnová délka 3–8 μm 

 Dlouhé (long wave)IR-LWIR-vlnová délka 8–15 μm 

 Extrémně dlouhé (far) IR-FIR-vlnová délka 15–1000 μm 

 

Obr. 2  Elektromagnetické spektrum  
 

Existují 3 základní typy přenosů tepla: vedení (kondukce), proudění (konvekce) a 

záření (radiace). Všechno teplo je přenášeno jedním z těchto tří typů přenosů, obvykle ale 

kombinací dvou nebo všech tří typů přenosů. 

Infračervená termografie je pochopitelně nejblíže radiačnímu přenosu tepla. Tepelná 

radiace z povrchu tělesa může být emitována z povrchu, odražená od povrchu nebo jím může 

procházet. Teplota povrchu však závisí pouze na složce emitované. Přenos tepla radiací se 

nachází v rozsahu vlnových délek 0,75μm do 1000 μm. Infračervené obrazy postihují obrazy 

v tomto spektru, které je již mimo viditelnou oblast elektromagnetického záření [8]. 
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2.2. Využití infračervené termografie 

 Využití infračervené termografie je v současné době velice široké. Termografii lze 

využívat všude tam, kde lze případný problém nebo stav detekovat prostřednictvím 

rozdílných povrchových teplot. Termografie je velice úspěšně použitelná v situacích, kde 

dochází k uvolňování tepelné energie (viz Obr. 3, Obr. 4, Obr. 5, Obr. 6). 

 

 Civilní využití termografie: 

 Energetika-výroba a přenos elektrické energie, teplárenství 

 Hutní průmysl a strojírenství — kontrola stavu zařízení a procesů 

 Chemický průmysl — kontrola stavu zařízení a procesů 

 Stavebnictví — kontrola tepelných ztrát, zateplení 

 Bezpečnostní složky — střežení objektů 

 Zdravotnictví — pomocná diagnostika 

 Požární ochrana 

 

 
Obr. 3  Snímek nádrže [9] 

 
Obr. 4 Termogram nádrže [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Termogram budovy [9] Obr. 6 Termogram lidské ruky [9] 
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2.3. Termovizní kamery  

Termovizní kamery pracují na principu detekce a zobrazování relativních rozdílů 

v povrchové teplotě. Současné systémy jsou velmi citlivé, zaznamenávají rozdíl teplot v 

rozmezí pouhých 0,05ºC. V některých ohledech se detektor termovizní kamery příliš neliší od 

lidského oka. Detektor a lidské oko jsou v podstatě oba přijímače. Zaznamenávají 

elektromagnetickou energii a převádějí ji do obrazu. Oko přijímá vlnovou energii tzv. 

viditelného světla, zatímco termovizní kamera vlnovou energii tzv. infračerveného světla. 

Obr. 7 znázorňuje zjednodušený princip funkce termovizní kamery. 

 

Obr. 7 Princip termovizního zobrazování 
 

Ani lidské oko, ani termovizní kamera nemohou vidět přes většinu materiálů. Nelze 

vidět přes sádrokartonové desky, omítky, beton, ocel, dřevo atd. Lze vidět jen to, co je na 

povrchu materiálu: barvy lidským okem, teplotní rozdíly termovizní kamerou.  

Mezi základní zákony potřebné pro pochopení termovizních měření patří Planckův 

vyzařovací zákon, Wienův zákon, Stefanův – Boltzmannův zákon a také 1. a 2. Kirchhoffův 

zákon. Podrobněji jsou tyto zákony popsané v literatuře [8]. Ještě je však důležité alespoň 

zmínit jeden podstatný faktor pro termografii, a tím je emisivita . 
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2.4. Emisivita 

Emisivita tělesa ovlivňuje správnost výsledků při termovizních měřeních. Emisivita je 

v podstatě množství infračerveného záření, které objekt vyzařuje do prostoru. Zjišťuje se 

porovnáním s emisivitou dokonale černého zářiče. Z hlediska fyzikálního principu radiace je 

většina běžných povrchů šedých, s emisivitou menší než 1, část dopadající energie je 

propuštěna nebo odražena. Zjednodušeně lze konstatovat, že vysoká emisivita znamená 

nízkou odrazivost. Například nezoxidované kovy jsou příkladem dokonalé neprůhlednosti a 

vysoké odrazivosti. Následkem toho je emisivita kovů nízká, zvyšuje se pouze se zvětšující 

teplotou. Naopak u nekovových materiálů zaznamenáváme vysokou emisivitu, která se 

zmenšuje s teplotou. Pro omezení chyb, vzniklých absorpcí radiační energie vzduchem, 

pracují termovizní kamery v omezeném pásmu vlnových délek, nejčastěji 8–14 μm, v oblasti 

tzv. "atmosférického okna", kde jsou ztráty z absorpce relativně malé. Protože je zcela 

nereálné požadovat po hasičích, aby si zapamatovali emisivitu pro desítky materiálů nebo při 

zásahu nastavení emisivity měnili, je hodnota nastavena od výrobců předem obvykle na 

hodnotu 0,95. [8,10]. 

Předchozí část stručně popisuje základy termografického měření. Další část práce 

bude zaměřena konkrétněji, pro názornější pochopení textu budou použity snímky pořízené 

jak pomocí fotoaparátu, tak i termovizní kamerou. 
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3. Charakteristika zobrazení termovizními kamerami 

Obecně lze konstatovat, že ostrost a jasnost obrazu souvisejí s teplotou okolí a objektu 

v zobrazení. Při zobrazování se vysoké teploty zobrazují jako bílé. Nízké teploty jsou 

zobrazeny tmavými barvami, a protože poskytují velmi malou infračervenou energii, v obraze 

 je méně detailů. Naopak vyšší teploty vydávají více energie, a proto platí, že při teplejších 

scénách je větší teplotní kontrast a tím i detailnější zobrazení. Přesto je nutné brát v úvahu, že 

všechny teplotní rozdíly jsou relativní, a proto může při chybné interpretaci obrazu dojít 

k závažným chybám.    

V místnosti o teplotě např. 20°C se předmět o teplotě 10°C zobrazí jako černý. Osoba 

s teplotou 36°C bude však zobrazena jasně bílou barvou. Vybavení místnosti, jako je např. 

stůl a židle bude zobrazeno v šedém odstínu (viz Obr. 8).  

  
Obr. 8 Termogram osob při normální teplotě Obr. 9 Termogram hasiče v podmínkách požáru 

 

 V místnosti zasažené požárem nastane situace, kdy vybavení místnosti bude teplejší 

než osoba. V tom případě nastane situace opačná, stůl a židle se zobrazí barvou jasně bílou, 

zatímco zobrazení osoby (např. zasahujícího hasiče) bude v barvě šedé. (viz Obr. 9).  

Zobrazení nemusí být vždy v těchto barvách. Záleží také na nastavení kamery, které může být 

odlišné v závislosti na výrobci a typu kamery.   

 Je důležité si uvědomit, že hledané osoby nemusí být vždy jasně identifikovatelné, 

zobrazeny bílou barvou. Tato zavádějící skutečnost může vzniknout u hasičů v průběhu 

výcviku. Praktický výcvik většinou probíhá při pokojových teplotách, což může zafixovat 

pocit, že osoby jsou vždy zobrazeny jasně bíle. 

 Praktická aplikace: při výcviku použití termovizní kamery k pátracím a záchranným 

akcím je třeba myslet na skutečnost, že „oběť“ nemusí být nejteplejším objektem v prostředí. 

Je proto vhodné použití figurín, které umístíme do prostředí cvičení několik hodin před 

výcvikem tak, aby se jejich teplota co nejvíce přiblížila teplotě prostředí.  
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 Obr. 10 znázorňuje fotografii nádob naplněných vodou tak, jak je zachytí lidské oko. 

Na snímku nádoby vypadají zdánlivě stejně, ničím se neliší. Nelze pouhým okem poznat, zda 

jsou nádoby naplněné tekutinou o stejné či rozdílné teplotě.  Obr. 11 znázorňuje stejnou 

situaci pohledem termovizní kamery. Na tomto snímku lze již konstatovat viditelný rozdíl 

mezi nádobami. Obdobných situací lze nalézt celou řadu.  

  

  
Obr. 10 Nádoby s vodou snímané fotoaparátem Obr. 11 Snímek nádob termovizní kamerou 

  

  Některé materiály také nepropouštějí nebo odrážejí infračervené záření, 

případně je blokují. Jedná se o materiály s vysokou odrazivostí, jako je například sklo nebo 

zrcadlo. Zatímco při pohledu lidským okem vidíme situaci za oknem, při pohledu termovizní 

kamerou je vidět pouhý odraz. Tato skutečnost může hrát důležitou roli například při záchraně 

osob, kdy může dojít k záměně vlastní siluety s hledanou osobou. Přestože však přes sklo 

nevidíme, můžeme zaznamenat teplotu skla. Pomocí termovizní kamery můžeme rozlišit, 

která okna jsou na rozdíl od ostatních teplejší. Tato skutečnost může mít řadu dalších 

významů: 

 pravděpodobně je za oknem požár, 

 pravděpodobně se za oknem nachází kotelna, 

 pravděpodobně okno odráží velký zdroj tepla z ulice, 

 pravděpodobně je okno horké od slunce. 

 

Praktická aplikace: Termovizní kamery nemohou být použity k lokalizaci obětí 

v interiéru budov, či za pevnou překážkou. Lidské tělo nemůže uvolnit dostatek tepla na 

vytvoření rozdílných teplot na povrchu konstrukce. Stejně tak není vidět přes okna, i když 

teplota okna může sloužit jako indikátor požáru. Vždy je potřeba mít na paměti, že termovizní 

kamera zobrazuje pouze relativní rozdíly povrchových teplot 

 - 12 -  
 



 

 

  
Obr. 12 Okno snímané fotoaparátem Obr. 13  Okno snímané termovizní kamerou 

 Také voda nepropouští infračervené záření. Proto rovněž nelze vidět tzv. „ pod 

hladinou“. Platí to jak pro souvislou vodní hladinu, tak pro souvislou vodní clonu. V případě 

roztříštěného vodního proudu a vodní páry záleží na jejich hustotě. Pro názornější vysvětlení 

demonstruji výše uvedené skutečnosti na  obrázcích 14 a 15.  

Na těchto obrázcích je znázorněna lidská ruka ponořená do teplé a studené vody. Je 

zřejmé, že část pod hladinou není viditelná, bez ohledu na teplotu vody. Znatelný je již výše 

zmíněný rozdíl v zobrazení, kdy je podstatně lepší rozlišení v případě většího tepelného 

kontrastu, tzn. v chladnější vodě. 

  
Obr. 14 Termogram ruky ponořené v teplé vodě Obr. 15 Termogram ruky ponořené do chladné 

vody 
 

V termálním zobrazování můžeme rovněž pozorovat další zajímavý jev. Jedná se o 

tzv. tepelný otisk. Po odstranění předmětu lze na základě rozdílných teplot určit, kde dotyčný 

předmět předtím spočíval. Pro názornější pochopení slouží následující termografy. Obr. 16 

zachycuje tepelný otisk již výše zobrazených nádob s vodou. Na Obr. 17 je tepelný otisk 

lidské ruky na sedadle židle. Tento odraz je možné pozorovat po určitou dobu, než dojde 

k vyrovnání teplot. Tato skutečnost má další využití, o kterém se zmíním později.  

 - 13 -  
 



 

  
Obr. 16 Termogram tepelného otisku nádob Obr. 17 Termogram tepelného otisku lidské ruky 

 

Při sběru a analýze termografických dat je nezbytná určitá úroveň dovedností a 

zkušeností. Při používání termovizních kamer je třeba dát pozor na odrazy z nepodstatných 

vedlejších tepelných zdrojů, které zdánlivě přicházejí ze sledovaného objektu. Obraz povrchu 

obsahuje tepelnou informaci měřeného povrchu a informaci o okolí. Změna polohy kamery 

doleva nebo doprava může způsobit zásadní rozdíly v měřené teplotě. Rozdíl je způsoben 

např. odrazy od osvětlovacích těles, podlahy, slunečním světlem procházejícím okny, dalšími 

vedlejšími zdroji.  

 

Souhrn 

Funkce termovizních kamer 

 detekují a zobrazují relativní rozdíly v povrchové teplotě, které mění ve viditelný 

obraz, 

 zaznamenávají rozdíl teplot v rozmezí pouhých 0,05°C, 

 tma, kouř a mlha neovlivňují vidění. 

 

Termovizními kamerami 

 nelze vidět skrze pevné překážky, 

 nelze vidět přes předměty s vysokou odrazivostí, 

 nelze vidět pod vodní hladinu, 

 nelze vidět přes hustý porost. 
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4. Vývoj termovizních kamer pro hasiče 

V 60. – 70. letech se termovizní kamery využívají zejména pro vojenské a laboratorní 

účely. Jejich využití pro hasiče je v té době téměř vyloučené, protože přístroje jsou velmi 

drahé, velké a pro nasazení u hasičských sborů velmi nepraktické, vyžadují chlazení čidla 

(např. dusíkem), trpí častým výpadkem obrazu a jsou mechanicky nestabilní. 

Určitý obrat nastává 70. – 80. letech. Objevuje se první generace termovizních kamer. 

Přístroje používají senzory na pyroelektrickém principu. První přenosné termovizní kamery 

převádějí tepelný obraz pomocí nechlazeného senzoru z tri – glycerin sulfátu (TGS) ve 

skleněné vakuové trubici (tzv. Vidikon) nebo-li „pyroelektrický vidikon“. Systém je také 

nazýván Pevicon.  Toto byl veliký průlom pro hasičské a záchranné služby. Poprvé bylo 

umožněno s mobilním zařízením vidět přes kouř a tmu. Přístroje již nevyžadují chlazení 

senzoru, a je možné jejich přenášení. U těchto přístrojů byla nevýhodou nízká citlivost 

snímačů, nestabilní obraz, nízká tepelná citlivost. Pochopitelně u skleněných trubic je snadné 

riziko rozbití a poškození. Rovněž obraz je relativně malý, kulatý.  

Příkladem kamery této první generace je „První termokamera“ EEV P 4228. (viz Obr. 

18, Obr. 19). 

 

  
Obr. 18  Termovizní kamera EEV P 4228 [22] 

. 
Obr. 19 Termogram pohledem EEV P 4428 [22] 

Tento přístroj původně nedoznal velké rozšíření. Průlom nastal nasazením při 

požárech na letadlových lodích v době konfliktu o Falklandské ostrovy. Po problémech 

s hašením požárů na letadlových lodích došlo k vybavení posádek termovizními kamerami, 

které se velice osvědčily. Poté co přístroj prokázal přínos ke zdolávání požárů u námořnictva, 

obrátila se pozornost výrobců na možnost civilního využití u hasičských jednotek. Hasičský 

sbor města New Yorku začal používat termovizní kameru EEV P 4428 v roce 1980. Je 

zajímavé, že v rámci České republiky byly zakoupeny dva exempláře tohoto typu termovizní 
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kamery. První exemplář zakoupil HZS města Prahy v roce 1990, druhý HZS města Brna 

v roce 1992. Při sběru podkladů pro tuto práci bylo zjištěno, že brněnská termovizní kamera 

je stále využívána.  

Následuje v 80. – 90. letech nástup 2. generace termovizních kamer. Jedná se o BST-

chip. Je použito tzv ferroelektrické čidlo FPA (Focal Plane Array). Základem detektoru je 

barium-stroncium-titaničitan. Výrobcem je firma Texas Instruments/Raytheon. Výhodou 

druhé generace je zejména vysoká citlivost (0,05 K). Mezi další výhody lze jmenovat 

mechanickou odolnost, vyšší dynamický rozsah, ostřejší a jasnější obraz, sníženou citlivost na 

přehřátí. Naopak mezi nevýhody patří tzv. halo-efekt (černý okraj kolem horkých předmětů). 

Dále kamera zobrazuje pouze 256 úrovní šedé barvy. Rovněž je potřeba pohyblivých částí-

rotační clony. 

Tyto nevýhody odstraňuje až další generace BST chipu. Základem detektoru je  VOX 

– vanadium oxid. Použit je 12bitový systém, který zobrazuje až 4096 odstínů šedé barvy. 

Intenzita záření je přímo převedena na signál, proto není potřeba rotační clona. Výhodou je 

jasný, detailní obraz, žádný tzv. „halo-efekt“, široký rozsah zobrazení. Za nevýhody lze 

považovat výrazně vyšší cenu, tzv. zamrzání obrazu při kalibraci a vyžadování vývozní 

licence pro každou kameru. 

Konečně 4. generaci tvoří dnes nejčastěji používaný tzv. mikrobolometr. Zde je rovněž 

použit vanadium oxid v kombinaci s amorfním křemíkem (ASI). Rozlišení činí od 160x120 

pixelů až 384x288 pixelů. Mezi výhody lze zařadit výrazně nižší hmotnost, cenu, menší 

spotřebu energie, nemá „halo-efekt“. Tyto přístroje mají rovněž velký dynamický rozsah. [11, 

12, 13]. 

 

 

Tabulka 1 Generace IR detektorů [11] 
 

Generace  
IR detektorů 

Princip Charakteristika 

1. Pyroelektrika Velmi nízký dynamický rozsah, snadné poškození
2 Pyroelektrika Omezený dynamický rozsah 
3. Ferroelektrika Nižší dynamický rozsah 
4. Mikrobolometr Vysoký dynamický rozsah 
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Tabulka 2 Vlastnosti IR detektorů [11]  
  

Vlastnosti 1. Generace 3. Generace 4. Generace 
Citlivost Nízká Vysoká Velmi vysoká 
Rozlišení Nízké Vysoké Velmi vysoké 

Riziko poškození Ano Ne Ne 
Dynamický rozsah Velmi nízký Nízký Vysoký 

Clona Ano Ano Ne 
Rotační přerušovač Ano Ano Ne 

Zvýraznění Ne Ano Ne 
Barvy Ne Ne Ano 

Pomalé načítání Ano Ano Ne 
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5. Požadavky na konstrukci termovizní kamery 

Činnost hasičů na místě zásahu je charakteristická potřebou rychle reagovat. Hasiči 

jsou rovněž vystaveni velikému stresu. Procházejí rychlými změnami prostředí, také 

rychlou změnou teploty prostředí. Proto hasič nemá čas si během zásahové činnosti „hrát“ 

s ovladači, nebo nějak neustále optimalizovat obraz. Neméně důležitým kritériem pro 

výběr termovizní kamery jsou rovněž akceptovatelné náklady. Jednak již pro nákup 

samotného přístroje, tak rovněž pro nákup příslušenství, následný servis a školení obsluh.     

Důležitá je rovněž řada dalších parametrů, které je potřeba zvážit a porovnat v případě 

výběru vhodné termovizní kamery. Níže jsou uvedeny některé z nejdůležitějších. 

 

  

Obr. 20 Termovizní kamera Bullard T3MAX Obr. 21 Pohled na display Bullard T3MAX 
 

Ovládání  

 obsluha spočívající v rychlém a jednoduchém zapnutí bez složitého nastavování-

automatická optimalizace obrazu bez ovládání uživatelem, 

 možnost používat a obsluhovat zařízení v dýchací technice, 

 snadné ovládání v nasazených zásahových rukavicích, 

 nesmí omezovat obsluhu v práci a pohybu. 

Technická vyspělost 

 vysoké rozlišení a citlivost-0,05 °C, 

 velké zorné pole, 

 vzhled termogramu přibližující se co nejlépe k viditelnému obrazu,  

 zobrazení snímané scény bez ztráty obrazových informací,  

 zřetelná signalizace např. přehřátí, vybití akumulátorů apod.,  

 nízká hmotnost – fyzické zatížení obsluhy,  

 přiměřená doba nasazení-velká výdrž akumulátorů. 
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Ochrana 

 odolnost proti stékající vodě, vlhkosti, 

  vysoká tepelná zatížitelnost (viz Obr. 22),   

  vysoká mechanická zatížitelnost-odolnost proti pádu, 

   odolnost proti kontaminaci.    

 
Obr. 22 Kamera Bullard T3 poškozená požárem [15] 

Servis 

 tzn. zajištění, dobrá dostupnost záručního i pozáručního servisu, 

  zaškolení obsluhy výrobcem, 

  následná podpora-důležitý podrobný průzkum trhu, zaměření na renomované výrobce 

s dlouholetou zkušeností a vlastním vývojem.  

Příslušenství 

 možnost dálkového přenosu obrazu a externího zobrazení-video výstup, 

  možnost záznamu obrazu (viz Obr. 24).   

 

  

Obr. 23 Termovizní kamera Bullard T3MAX  s 
příslušenstvím 

Obr. 24 Záznamová rukojeť Bullard 
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6. Termovizní kamery u HZS ČR 
 Zatímco ve světě se termovizní kamery používají u hasičských sborů již prakticky 

téměř 30. let, situace u HZS ČR je částečně odlišná. První termovizní kamera byla sice 

zakoupena již v roce 1990 pro HZS hl. města Prahy, ale opravdový rozmach nastává v této 

oblasti až v posledních 5 letech. Ze strany generálního ředitelství HZS ČR není zatím tato 

problematika řešena, a tak je vše v kompetenci jednotlivých krajů. 

 V tabulce 3 je přehled investic jednotlivých HZS krajů do termovizní techniky v letech 

2005—2008. Tabulka vychází z podkladů poskytnutých GŘ HZS ČR.  

 

Tabulka 3 Investice krajů do termovizních techniky  
 

 
Kraj 

Investice do termovizní techniky 
v letech 2005-2008 

Středočeský 100 000 Kč  
Plzeňský 2 213 000 Kč 
Jihočeský 0 
Karlovarský 600 000 Kč 
Ústecký 0 
Liberecký 0 
Královéhradecký 0 
Pardubický 132 000 Kč 
Vysočina 545 000 Kč 
Jihomoravský 0 
Moravskoslezský 12 912 000 Kč 
Zlínský 1 500 000 Kč 
Olomoucký 87 000 Kč 
Hl. město Praha 2 000 000 Kč 
Celkem 20 089 000 Kč 

 

Z výše uvedené tabulky stojí za povšimnutí fakt, že celková investice do termovizní 

techniky činí přes 20 000 000 Kč. Překvapující je výše investice HZS Moravskoslezského 

kraje, dosahující téměř 13 000 000 Kč. 

 V průběhu roku 2008 disponoval HZS ČR celkem 50 termovizními kamerami. 

Vzhledem k výše zmíněným investicím už tedy není překvapením fakt, že HZS 

Moravskoslezského kraje disponovalo 26 ks termovizními kamerami. 

 V roce 2009 nastal částečný obrat. Domnívám se, že ke změně situace přispěla i snaha 

GŘ HZS ČR o jistou propagaci používání termovizních kamer. Tato snaha vedla k uspořádání 

Instrukčně metodického zaměstnání v Technickém ústavu požární ochrany se zaměřením na 

využívání termovizních kamer.  
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 Při sběru podkladů pro vytvoření této diplomové práce byli osloveni vedoucí 

chemické služby jednotlivých krajů v rámci HZS ČR, do jejichž kompetence termovizní 

technika patří. Pro upřesnění: Řád chemické služby zařazuje termovizní kamery do skupiny 

speciálních věcných prostředků pro měření a detekci. Momentální situaci ve vybavení 

termovizní technikou vyjadřuje tabulka 4. 

 

Tabulka 4 Počty termovizních kamer HZS krajů  
 

 
Kraj 

Počet termovizních 
kamer 2008 

Počet termovizních 
kamer 2009 

Plánovaný 
nákup 

 
Středočeský 1 ks 2 ks 6 ks 
Plzeňský 1 ks 9 ks - 
Jihočeský 0 ks 1 ks - 
Karlovarský 3 ks 3 ks 2 ks 
Ústecký 1 ks 2 ks 3 ks 
Liberecký 0 ks 4 ks 5 ks 
Královéhradecký 1 ks 1 ks 4 ks 
Pardubický 1 ks 1 ks - 
Vysočina 1 ks 1 ks 4 ks 
Jihomoravský 2 ks 2 ks 7 ks 
Moravskoslezský 26 ks  32 ks - 
Zlínský 3 ks 5 ks - 
Olomoucký 3 ks 5 ks - 
Hl. město Praha 7 ks 6 ks 5 ks 
Celkem 50 ks 74 ks 36 ks 

 

 Z poskytnutých podkladů lze vyčíst zajímavá fakta. Na rozdíl od roku 2008 již 

neexistuje kraj bez termovizní kamery. Počet kamer narostl téměř o polovinu. Další investice 

lze ještě předpokládat. Výše investic je pochopitelně ovlivněna výší dostupných finančních 

prostředků. Pořízení termovizní kamery je poměrně nákladná záležitost. Cena termovizní 

kamery se odvíjí od výrobce a devizového kurzu v částkách cca. 250 000 Kč-500 000 Kč. Lze 

sledovat, jak jednotlivé kraje řeší financování nákupu rozdílně. Některé kraje žádají o 

investice na Generálním ředitelství HZS ČR, jinde řeší nedostatek finančních prostředků 

spoluprací s krajskými úřady (např. Liberecký kraj) a oslovováním sponzorů (Středočeský 

kraj). 

 Zpracováním podkladů lze konstatovat, že HZS ČR v současné době disponuje 9 typy 

termovizních kamer od 4 výrobců. Jde o zajímavou skutečnost, protože ve světě je používáno 

cca. 60 různých typů termovizních kamer.   
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  Z grafu 1 lze vyčíst, že nejpočetněji zastoupeným typem termovizní kamery je Argus 4 

následovaný Talismanem Elite. Tyto dva typy tvoří více než polovinu používaných 

termovizních kamer.  

 

Graf 1 Zastoupení jednotlivých typů termovizních kamer 
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7. Obecné využití termovizních kamer v zásahové činnosti jednotek PO 

 V zásahové činnosti jednotek PO je pro termovizní kamery univerzální využití. Lze 

konstatovat, že využitelnost a použitelnost termovizních kamer stoupá v závislosti na délce 

doby a zkušenostech jednotek, které tuto techniku používají. Tyto zkušenosti se získávají 

poměrně složitě, protože v současné době téměř neexistují materiály pro vzdělávání a 

přípravu jednotek PO v této oblasti. Úkolem další části této práce je seznámení s možnostmi a 

aplikacemi termovizních kamer při zásahové činnosti. 

 

7.1. Vyhledávání a záchrana osob 

 Rychlé a bezpečné vyhledávání osob v zakouřených a nepřehledných prostorech patří 

mezi nejdůležitější úkoly, pro které jsou termovizní kamery určeny.  Nasazení termovizních 

kamer při vyhledávání osob tuto činnost značně usnadňuje a urychluje. Při analýze 

proběhlých výcviků a zásahů v zahraničí bylo jasně prokázáno snížení času potřebného na 

nalezení osoby. Pokusy uskutečněné hasiči v zahraničí prokázaly zkrácení času o 1/3-1/2  při 

použití termovizní kamery na rozdíl od klasického způsobu vyhledávání osob [16]. 

 Je jasné, že časový faktor je při záchraně osob rozhodující a nejdůležitější skutečností. 

Termovizní kamery se nepoužívají pro vyhledávání osob pouze při požárech. Lze je úspěšně 

nasadit i při vyhledávání osob v přírodě, při dopravních nehodách, hromadných neštěstích a 

částečně i v sutinách. Tato témata budou dále zmíněna v dalších částech této práce. 

 

7.2. Viditelnost a orientace v nepřehledném prostředí 

 Termovizní kamery výrazně usnadňují orientaci v podmínkách snížené viditelnosti. 

Bez ohledu na to, zda je orientace snížená zplodinami hoření, nebo absencí světla. Hasič 

provádějící zásahovou činnost v těchto ztížených podmínkách není odkázán pouze na 

orientaci pomocí hmatu, ale je mu umožněno také zapojení zraku. Tím bezpečněji se 

pohybuje, získává přehled o překážkách a situaci. Možnost „vidět“ také snižuje působení 

stresu, který na hasiče působí v nepřehledném prostředí. Jestliže máme možnost zrakové 

orientace, lze snáze a lépe zhodnotit potenciální nebezpečí. Lze rozpoznat rozložení teplot 

v prostoru, tím předejít podmínkám, za kterých může dojít k nečekanému rozvoji požáru typu 

„flashover“ a „backdraft“. Také můžeme alespoň přibližně určit, zda nedochází k přehřátí 

stavebních konstrukcí na teploty blízké jejich zborcení. 
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7.3. Vyhledávání míst pro odvětrání 

 Nasazením termovizní kamery snadněji nalezneme místa, kde dochází k akumulaci 

tepla. V těchto místech lze posléze úspěšně vytvořit odvětrávací otvory. Tak dojde k odvodu 

kouře a tepla, snížení tepelného namáhání a rizika vzniku „backdraftu“ a „flashoveru“.    

7.4. Optimalizace hasebních prací 

 Termovizní kamery velice účinně napomáhají rozpoznání ohnisek požáru. Lze 

přesně určit místa, kde dochází k nejintenzivnějšímu hoření a kam se požár začíná šířit (viz 

Obr. 24, Obr. 25). 

 Tyto skutečnosti umožňují efektivně rozhodnout o směrech nasazení sil a prostředků a 

následném postupu. Výrazně tak přispívají k tzv. kultuře hašení, ke snížení spotřeby 

hasebních látek a tím snížení následných škod.  

  

Obr. 25 Termogram hořícího objektu Obr. 26 Snímek objektu objektivem fotoaparátu 
 

7.5. Zjištění skrytých ohnisek požáru 

 Jedná se zejména o identifikaci skrytých požárů všeho druhu, které jsou za normálních 

podmínek obtížně zjistitelné. Jde například o požáry v podlahách, stropech, dutinách stěn, za 

obložením atd. Termovizní kamery lze také úspěšně použít při odhalování přetížené 

elektroinstalace ve zdech (viz Obr. 26) a podlahách. Identifikace ohnisek nebo potencionálně 

nebezpečných míst v těchto místech je za normálních podmínek velice obtížná.  Použitím 

termovizních kamer dokážeme také rychleji a důkladněji provést kontrolu požářiště (viz Obr. 

27), a tím efektivněji zamezíme případnému opětovnému rozhoření. Významné je nasazení 

termovizních kamer při požárech kabelových kanálů, potrubí a dalších požárech se silným 

zakouřením. 
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Obr. 27 Termogram zahřáté zásuvky Obr. 28 Termogram požářiště 

 

 Termovizní kamery lze rovněž úspěšně použít při zvládání rozsáhlých požárů na 

volném prostranství. Jedná se zejména o požáry skládek komunálních odpadů, skladů uhlí, 

podzemních lesních požárů (viz Obr. 28), rašelinišť a dalších. Zvláště je-li zachvácena 

rozsáhlá plocha a dochází k masivnímu vývinu kouře.   

  
Obr. 29 Použití termovizní kamery při lesním 

požáru 
Obr. 30 Vyhledání skrytých ohnisek 

 

7.6. Další možnosti využití termovizních kamer 

 Tyto aplikace zde zmíním pouze okrajově, protože další část práce se jimi bude 

zabývat podrobněji.    

 Jedná se o: 

 vyhledávání nádrží a tlakových nádob s nebezpečným obsahem, 

 zjištění netěsností nádrží a potrubí, 

 stanovení množství látky v nádržích cisternách, nádobách,  

 identifikace přítomnosti nebezpečných látek na vodních tocích, hladinách. [16]. 
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8. Analýza vybraných zásahů s nasazením termovizní kamery v rámci 

Středočeského kraje 

 Poznámka autora: HZS Středočeského kraje má v současné době k dispozici pouze dvě 

termovizní kamery umístěné na stanicích Beroun a Benešov. Obě termovizní kamery jsou 

pořízeny z příspěvků těchto měst a sponzorů.  

8.1. Monitoring požárů  

 První událostí, o které se zmíním v  této kapitole je první ostré nasazení termovizní 

kamery Bullard T3MAX. K události došlo dne 13. září 2007 krátce po 18. hodině. Jednalo se 

o výbuch s následným požárem ve výrobně kapalných kaučuků společnosti SARTOMER 

CZECH s.r.o. (viz Obr. 30).  Jako příčina vzniku události bylo stanoveno vznícení produktů 

technologické reakce v sekci přípravy iniciátoru polymerace. Jednalo se o rozsáhlý zásah, 

který byl ukončen definitivně až 19. září 2007 v 9:38 hod.  

 

  
Obr. 31 Detailní pohled na místo zásahu Obr. 32 Transport sudů s lithiem  

 

 O nasazení termovizní kamery rozhodl havarijní štáb zřízený ze zástupců HZS 

Středočeského kraje, HZSP Kaučuk a vedení podniků Kaučuk a.s. a Sartomer Czech. s.r.o.  

Termovizní kamera s velitelským automobilem s posádkou 1+1 je vyslána ze stanice Beroun. 

Po příjezdu na místo zásahu ve 22:05 je termovizní kamera ihned nasazena k důkladnému 

sledování požářiště a monitorování situace. Monitorování situace probíhá až do 6:00 hod. 14. 

září 2007, kdy je jednotka vrácena zpět na základnu. K  povolání termovizní kamery dochází 

téhož dne, kdy dojde k opětovnému zhoršení situace na místě zásahu, a je třeba monitorovat 

situaci na místě požáru z důvodu možného výbuchu chemikálií, zejména lithia. Opět je na 

místo vyslána osádka 1+1, tentokrát s týlovým kontejnerem. K ukončení činností 

souvisejících s nasazením termovizní kamery dochází dne 15. září 2007 v 6.06 hod. 
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Praktické poznatky: Na základě osobní účasti autora na místě zásahu lze konstatovat, 

že termovizní kamera usnadnila monitorování situace a ovlivnila nasazení sil a prostředků 

vhodným směrem. Zejména v kombinaci s použitím pyrometru. Použití termovizní kamery 

bylo důležité zejména při monitorování sudů s lithiem, u kterých docházelo k 

nečekaným exotermním reakcím a následným výbuchům (viz Obr. 31). Měření termovizní 

kamerou umožnilo včas reagovat na neočekávané situace a učinit potřebná opatření.  Bohužel 

v té době nebylo k dispozici záznamové zařízení, takže neexistují snímky z termovizní 

kamery z tohoto zásahu. 

 

  

Obr. 33 Termogram střešního pláště Obr. 34 Termogram vnitřních prostor haly 
 

Nasazení termovizní kamery ze strany velitele zásahu bylo požadováno dne 30. 

července 2009. Jednalo se o požár skladovací haly v obci Ostrá, okres Nymburk. Jednotka ze 

stanice Beroun prováděla na pokyn velitele zásahu monitoring v objektu balírny a chladírny. 

Monitoring stavu střešního pláště potvrdil účinnost odváděcích otvorů v plášti. Bylo patrné 

zastavení šíření uvnitř střešního pláště směrem k nezasažené části objektu. Monitorována byla 

rovněž teplota předělujících stavebních konstrukcí, která z nezasažené strany nepřekračovala 

40 °C. Pořízeny záznamy na záznamové zařízení (viz Obr. 32, Obr. 33). [18]. 

 

 Praktické poznatky: Nasazení termovizní kamery je vysoce účinné v počátku zásahu, 

zejména při průzkumu, ale dovoz termovizní kamery s obsluhou příslušníků ze stanice 

Beroun byl vzhledem ke značné dojezdové vzdálenosti možný až v závěrečné fázi požáru 

a tím bylo omezeno její využití na pouhé zjišťování dalších ohnisek. Bylo by vhodné 

uvažovat o rozšíření počtu termovizních kamer v tak velkém kraji, jako je Středočeský, a to 

i vzhledem k jeho geografické poloze. 
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Dne 25. listopadu 2009 v 18:03 je vyslán velitelský autombil s osádkou 1+1  na požár 

starého potrubí shodou okolností opět do areálu bývalé huti Koněv v Kladně. Žádost o 

termovizní kameru vznesl velitel zásahu z důvodu délky potrubí a nemožnosti jiného způsobu 

průzkumu. Termovizní kamerou byl monitorován úsek v délce cca. 50 metrů.   

  
Obr. 35 Hasební zásah na potrubí Obr. 36 Termogram zasažené části potrubí 

 
Praktické poznatky: Protože nebylo možné bez vytvoření otvorů v potrubí zjistit 

rozsah požáru, nasazením termovizní kamery došlo k přesné identifikaci míst se zvýšenou 

teplotou, a tím urychlení hasebního zásahu a snížení spotřeby hasebních látek. Rovněž 

pořízeno několik snímků na záznamové zařízení (viz Obr. 34, Obr. 35). 

 

8.2. Monitoring požárů na volném prostranství 

Dne 1. listopadu 2008 provedla jednotka ze stanice Beroun monitoring skládky v obci 

Řevnice. Měření prokázalo mnoho ohnisek na rekultivované skládce. Na záznamové zařízení 

jednotka pořídila videozáznam předaný k dalšímu využití.  

 

Jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun a jednotky SDH obcí 

likvidovaly dne 27. dubna 2009 požár lesního porostu. Požářiště o rozloze 1,6 ha se nacházelo 

v obtížně přístupném terénu nedosažitelném pro mobilní požární techniku. Pro dodávku vody 

na požářiště bylo nutné položit dopravní vedení v délce 200 m. Charakterem se jednalo 

o pozemní požár hrabanky a pařezů a podzemní požár skrytě se šířící v kořenech pod vrstvou 

hrabanky. K hašení bylo nasazeno 6 proudů C52, vyhledávání skrytých ohnisek bylo 

prováděno pomocí termovizní kamery (viz Obr. 36, Obr. 37). 
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Obr. 37 Průzkum požářiště 

 
Obr. 38 Dohašování skrytých ohnisek 

 

K dalšímu nasazení termovizní kamery na monitoring skládky došlo 7. ledna 2010. 

Jednalo se o skládku uhlí v obci Dymokury, okres Nymburk. Termovizní kamera byla 

nasazena za pomoci automobilové plošiny. Měření potvrdilo ohnisko požáru, na jehož 

odstranění již pracovala firma majitele uskladněného uhlí (viz Obr. 38, Obr. 39). 

 

  

Obr. 39 Pohled na zasaženou skládku Obr. 40 Termogram skládky 
 

Praktické poznatky: V případě požárů na volném prostranství použití termovizní 

kamery výrazně napomáhá  identifikaci skytých, obtížně lokalizovatelných ohnisek a tím 

urychlení dohašovacích  prácí.  

 

8.3. Monitoring elektroinstalace 
 Zápach z elektroinstalace byl příčinou nasazení jednotky PO ze stanice Beroun dne 25. 

května 2009. Jednalo se o bytovku o 4 nadzemních podlažích. Termovizní kamerou 

prováděna postupná kontrola jističů a kabelů, zda nedochází k zahřívání. Později zjištěno 

porušení přívodního kabelu do domu. Pomocí termovizní kamery změřena podlaha, pod 

kterou kabely vedly a nalezeno místo se zvýšenou teplotou. Toto místo bylo vytipováno jako 
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místo pravděpodobného zkratu a označeno pro případnou opravu. V tomto případě termovizní 

kamera výrazně přispěla k objasnění situace na místě události.    

  

 

 
Obr. 41 Průzkum podkrovních prostor Obr. 42 Zřízení přístupové cesty do podkroví 

 

K údajnému požáru hořící haly na výrobu nábytku vyjížděla stanice Beroun 3. září 

2009. Zaměstnancem firmy zde byl zpozorován kouř ze stropu jedné místnosti. Po vypnutí el. 

proudu došlo k přerušení zakouření. Jednotka provedla odvětrání objektu a následný průzkum 

termovizní kamerou (viz Obr. 40, Obr. 41). Po částečném rozebrání stropní konstrukce se 

podařilo pomocí kamery nalézt natavený kabel ke světlu, položený mezi polystyrénovou 

izolaci. 

 

Jednotku HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun vyslalo KOIS Kladno dne10. 

října 2007 v 15:46 hodin k mimořádné události v třípodlažním objektu České spořitelny 

v Berouně, odkud byla na tísňovou linku oznámena přítomnost zápachu spálené 

elektroinstalace. Po příjezdu jednotky na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že na 

chodbě v provozní části objektu banky je ve 2 nadzemním podlaží  patrný zápach spáleniny. 

Průzkumem za pomocí termovizní kamery byly důkladně prohlédnuty všechny potenciálně 

rizikové prostory banky s negativním výsledkem – nikde nebyly patrné příznaky požáru. 

V místě s nejintenzivnějším zápachem byla za pomocí termovizní kamery a pyrometru 

měřena teplota elektrických zařízení. Tímto bylo detekováno zařízení s nejvyšší teplotou – 

zářivkové svítidlo a po jeho odpojení a částečné demontáži byla nalezena příčina domnělého 

požáru – vyhořelá tlumivka pod plechovým krytem.  

 

Praktické poznatky: Závady na elektroinstalaci se nesnadno detekují. Při těchto 

závadách dochází téměř vždy k zahřívání vodičů nebo elektrosoučástek, tím dochází 

k přenosu tepla na povrch omítky nebo obložení (viz Obr. 42, Obr. 43). Tato skutečnost 

 - 30 -  
 



 

ulehčuje detekci problémového místa a termovizní kamera je tak velice vhodným nástrojem 

pro nejrychlejší lokalizaci.  

  

Obr. 43 Snímek ohořelé zásuvky 
 

Obr. 44 Termogram zásuvky 

8.4. Monitoring pro Policii ČR  

Nasazení termovizní kamery ke zjištění údajné přítomnosti osob ve vozidle, popř. jeho 

okolí si vyžádala PČR dne 28. září 2009. Osoba přítomná na místě dopravní nehody uváděla, 

že vozidlo neřídila, a tak velitel zásahu po domluvě s PČR provedl měření termovizní 

kamerou, které toto tvrzení do značné míry zpochybnilo. 

 
Při zásahu na dopravní nehodu dne 27. října 2010 ve  2:19 hod. rozhodl  VZ nasadit 

termovizní kameru k monitoringu místa dopravní nehody osobního automobilu. Vozidlo bylo 

značně poškozeno, v jeho okolí se nikdo nenalézal. Vzniklo podezření, že v křovinatém 

porostu v  okolí vozidla se může nalézat zraněný řidič. Hasiči prověřili okolí místa nehody, 

ale žádná osoba nenalezena (viz Obr. 44, Obr. 45). Na místě později zasahoval i policejní 

psovod. 

 

Obr. 45 Termogram sedadla vozidla 
 

Obr. 46 Termogram celého vozidla 
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V rámci spolupráce s Policií ČR lze termovizní kameru využívat k řadě činností. Jedná 

se zejména o asistenci službě dopravní policie při dopravních nehodách. V těchto případech 

lze termovizní kameru použít zejména k: 

 zjištění počtu osob přepravovaných ve vozidle podle tepelných otisků na sedadlech-

(viz Obr. 46). 

 zjištění krevních a biologických stop ve vozidle (viz Obr. 47). 

 vyhledávání zraněných osob nebo osob ukrývajících se v okolí v případě 

hromadných nehod. 

 

  
Obr. 47 Termogam sedadla 

 
Obr. 48 Krevní stopy na sedadle 

 

Praktické poznatky: Pro úspěšné prokazování tepelných otisků ve vozidle je potřeba 

zejména co nejrychleji vyžádat termovizní kameru na místo události. Dále je třeba uzavřít 

dveře vozidla a zatáhnout okénka. S prodlužujícím se časem úspěšnost měření postupně klesá. 

Při praktickém pokusu v rámci zpracování této práce bylo zjištěno, že ještě po hodině a 13 

minutách lze úspěšně posoudit, zda na sedadle ve vozidle někdo seděl. Velkou roli v tomto 

případě bude hrát zejména okolní teplota v souvislosti s denní dobou a ročním obdobím. 

Důležitá je rovněž možnost záznamu termogramů ať již snímků nebo videozáznamů pro 

potřeby policie ČR. V rámci okresu Beroun dochází k poměrně častému využívání této 

spolupráce mezi složkami IZS. Je důležité, že policisté již tuto možnost a správné postupy 

znají, a tak úspěšnost těchto měření se neustále zlepšuje. 

 

Dalším zajímavým případem, ve kterém figurovala termovizní kamera, byl 

vyšetřovací pokus SKPV Správy Středočeského kraje (viz Obr. 48).  Vyšetřovatel SKPV ve 

spolupráci s pracovníky HZS Mladá Boleslav a firmou COMPAG MB s.r.o. provedl pokus, 

při kterém jedním z cílů bylo zjistit, zda lze pomocí běžného komunálního odpadu iniciovat 

podpálení kontejneru. Tato část pokusu byla nejkomplikovanější a zároveň nejdůležitější, 
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neboť mohla vyvrátit námitky obhajoby. Pokusu se zúčastnili vyšetřovatelé HZS 

Středočeského kraje – územní odbor Mladá Boleslav s termovizní kamerou, expertka KÚ 

Praha a psovod se psem vycvičeným na detekci akcelerantů.  Z bezpečnostních důvodů byla 

povolána i jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Mladá Boleslav. 

 

Obr. 49 Vyšetřovací pokus  
 

Praktické poznatky: Dle vyjádření vyšetřovatele SKPV, měření provedené termovizní 

kamerou, přispělo k rozhodování soudu o výši trestu pro pachatele. Další podrobnosti není 

možné publikovat. 

8.5. Monitoring při vyhledávání osob 

První zaznamenaný zásah, v rámci kterého se využila termovizní kamera při 

vyhledávání zavalených osob, začal několik minut po sedmé hodině ráno dne 28. července 

2007.  

Ten den začali hasiči HZS Středočeského kraje ze stanice Kladno a následně za 

pomoci kolegů z dalších stanic vyprošťovat postupně tři muže ze závalu stavební sutě a 

ocelových konstrukcí bývalé haly válcoven v areálu POLDI. Část haly se zřítila při 

neodborném odřezávání ocelových nosníků v hale (viz Obr. 49, Obr. 50). Vyproštění značně 

ztěžovalo nepřehledné prostředí a nesnadný přístup k zavaleným mužům.  

Následně jsou vyproštěni dva muži, kterým již zdravotníci nedokázali pomoci pro zranění 

neslučitelná se životem. Na místě do odpoledních hodin pracovalo více jak padesát hasičů a 

dalších čtyřicet příslušníků složek IZS. Na místě události se při hledání zavalených osob 

využila rovněž termovizní kamera povolaná ze stanice Beroun.  K  zásahu byla rovněž 

povolána skupina hasičů HZS Moravskoslezského kraje vybavená speciálními přístroji, na 

místo zásahu přepravena armádním vrtulníkem.  
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Jednotka vezla speciální vybavení pro vyhledávání osob ve zřícených objektech – 

štěrbinovou kameru, vyhledávač osob Delsar a Bioradar. Na místě zásahu použila zařízení 

Bioradar, které je schopno lokalizovat v sutinách živé osoby (vyzařované radiové vlny reagují 

například na tlukoucí srdce nebo plíce během dýchání).  

 

  
Obr. 50 Pohled na zřícenou halu 

 
Obr. 51 Záchranné práce 

 

Na místě zásahu společně se všemi základními složkami integrovaného záchranného 

systému zasahoval i tým kynologů se psy. Na místě byly nalezeny před příjezdem a 

nasazením psovodů 4 osoby, tři živé a jedna mrtvá. Prostor určený k nasazení psů byl o 

rozloze cca 60x30m, jednalo se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu (tovární halu) ze 

železné konstrukce s betonovým stropem. V prostoru určeného k propátrání byla konstrukce 

zborcena a na ní ležel betonový strop. Z obvodového zdiva vypadla pouze čelní část budovy a 

boční části do výšky cca. 11 m byly značně staticky narušené. Kynologická skupina určila 

místo, kde by se podle chování psů mohla nacházet další hledaná osoba. Při bližším ohledání 

bylo na tomto místě zasahující jednotkou HZS nalezeno tělo hledané osoby bez známek 

života asi 40 cm pod betonovou sutí. Po ukončení vyprošťovacích prací zahájila kynologická 

skupina další nasazení, aby vyloučila nález dalších osob. Veliteli zásahu bylo označeno místo, 

kam vzhledem k hrozícímu pádu boční stěny nebyl možný volný pohyb a kde se podle 

chování psů mohla nacházet další hledaná osoba. Zbylý určený prostor byl propátrán bez 

kladného výsledku.   

 

 Použití termovizní kamery pro vyhledávání osob bylo také vyzkoušeno v rámci 

taktického cvičení jednotek PO opět v průmyslovém areálu bývalé huti Koněv v Kladně. 

Námětem cvičení byla záchrana zavalené osoby. Po příjezdu jednotek na místo nejprve 

jednotka provedla prvotní průzkum. Dále byl vytyčen pracovní prostor, místo zásahu 
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osvětleno přenosnými světlomety. Po upřesnění vstupu do budovy byl vybourán vstupní 

otvor. Zároveň probíhaly práce na statickém zajištění budovy.  

 

  
Obr. 52 Prohledávání sutin termovizní kamerou Obr. 53 Zařízení pro dálkový přenos obrazu 

 

 Po vytvoření vstupu do objektu průzkumná skupina s termovizní kamerou propátrávala 

objekt od vrchních pater do suterénu (viz Obr. 51). Z cvičných důvodů byl zřízen dálkový 

přenos obrazu (viz Obr. 52). Hledaná osoba byla lokalizována v suterénu pod schodištěm. 

Termovizní kamera úspěšně přispěla k identifikaci místa nálezu. Poté již plně proběhly 

záchranné práce, osoba byla vyproštěna, zafixována a transportována ke spouštěcímu 

stanovišti. Dále došlo k transportu zraněné osoby pomocí lezecké techniky a fiktivnímu 

předání zdravotnické záchranné službě.   

 

K dalšímu „ostrému“ vyhledávání osob v troskách došlo dne 18. ledna 2010, kdy 

krajské operační středisko v Kladně vyslalo jednotku ze stanice Beroun na pád střechy 

v objektu železničního depa ve Zdicích. Již při výjezdu bylo oznámeno podezření na osobu 

pod troskami.  

Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že došlo k pádu střešní konstrukce o ploše 

cca 15 m x 20 m v objektu bývalého depa na železničním nádraží ve Zdicích (viz Obr. 53). 

Prvotním průzkumem nebylo opravdu možné vyloučit přítomnost osob v objektu – otevřena 

jedna vrata a zapnuté rádio, z trosek se nikdo neozýval. Vzhledem k této skutečnosti byla 

operačním a informačním střediskem na místo povolána kynologická skupina Městské policie 

hl. m. Prahy se psy, specializovanými na vyhledávání osob ze zřícených objektů. Dále velitel 

zásahu požádal o vyslání odřadu HZS hl. m. Prahy pro vyhledávání a vyprošťování osob 

ze sutin. 
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Místo zásahu bylo osvětleno osvětlovacím balónem a osvětlovací soupravou, byla 

vytyčena nebezpečná zóna s nebezpečím pádu stavebních konstrukcí a dostupnými silami a 

prostředky byl proveden prvotní průzkum sutin – pomocí termovizní kamery a prohledáním a 

odstraněním částí sutin z míst, kde by se mohla nacházet pohřešovaná osoba (viz Obr. 54). Za 

pomoci termovizní kamery došlo ke kontrole světelných těles. Na základě skutečnosti, že 

světla byla chladná, bylo možné konstatovat, že v místnosti se nesvítilo. V průběhu zásahu 

bylo svědecky zjištěno, že pohřešovaná osoba se pravděpodobně nachází mimo ČR, 

radiopřijímač je trvale zapnut, k otevření vrat došlo tlakovou vlnou a že v objektu se s největší 

pravděpodobností nikdo nenachází. Přes tyto informace byl velitelem zásahu požadován 

dojezd povolaných sil a prostředků na místo. Prohledání sutin pomocí psů proběhlo 

s negativním výsledkem – žádná osoba v sutinách nebyla psy značena, s ohledem na situaci 

bylo tedy možno konstatovat, že se v sutinách nikdo nenachází.  

  
Obr. 54 Pohled na zřícenou střechu depa Obr. 55 Prohledávání trosek 

 

Odřad HZS hl. m. Prahy se na místo dostavil v počtu 1+3 s velitelským automobilem a 

specializovanou vyhledávací technikou (geofonem a štěrbinovou kamerou), následně doplněn 

o dalších 10 hasičů s technikou CAS 27, kontejnerový automobil s technickým kontejnerem a 

nákladním automobilem. Do dokončení průzkumu sutin psy byl odřad ponechán na místě 

zásahu v záloze. Po dojezdu jednotky HZS podniku Správa železniční dopravní cesty ze 

stanice Plzeň, bylo veliteli jednotky předáno místo zásahu a jednotky HZS Středočeského 

kraje a HZS hl. m. Prahy se vrátily zpět na své základny. 

Hasiči na místě spolupracovali s Policií ČR a zdravotnickou záchrannou službou, která m. j. 

zajišťovala zasahující hasiče při rizikové činnosti.  

Praktické poznatky: Na základě poznatků z již výše zmíněných zásahů lze 

konstatovat, že termovizní kamera již z principu nemůže garantovat, že se v sutinách nikdo 
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nenachází. Ale na základě zkušeností z těchto zásahů je evidentní, že nasazení termovizní 

kamery zefektivní prvotní průzkum povrchu trosek a poskytne informaci o místě zásahu. 

Jedná se zejména o zásahy v noci nebo temných prostorách. 

Termovizní kamera nemůže vidět přes pevné překážky. I souvislá vrstva prachu, která 

se usadí na všech troskách stavebních konstrukcí po zřícení budovy, ztěžuje nalezení osob, i 

když se nachází blízko povrchu. Pokud je člověk alespoň malou částí na povrchu, lze jej 

v termovizní kameře identifikovat mnohem snadněji (viz Obr. 55, obr. 56, Obr. 57, Obr. 58). 

Na základě zkušeností z již zmíněného cvičení lze konstatovat, že je-li viditelná část o ploše 

pouhých pár centimetrů, lze termovizní kamerou osobu zaznamenat.    

 

  
Obr. 56 Místo nálezu hledané osoby 

 
Obr. 57 Termogram při nálezu osoby 

 

  
Obr. 58 Situace při částečném vyproštění osoby 

 
Obr. 59 Termogram částečně vyproštěné osoby 

 
Při propátrání trosek jsou i možnosti, kdy na základě měření termovizní kamery lze 

usuzovat na přítomnost osob pod troskami. Je třeba prověřit zdroje tepla, jako jsou např. 

světla, elektrospotřebiče, jejichž tepelná stopa může sloužit jako důkaz přítomnosti osob. 

Samozřejmě nejúčinnější je kombinace s dalšími technickými prostředky na vyhledávání 

osob, jako je již zmíněný bioradar, štěrbinová kamera, geofon a další.  
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9. Další využitelnost při technických zásazích JPO 

9.1. Zásahy na nebezpečné látky 

 V rámci zásahů na nebezpečné látky nám termovizní kamera může posloužit zejména 

ke zjištění hladiny v nádrži nebo cisterně. Použití termovizní kamery ke zjištění aktuálního 

stavu přepravované látky je zmíněno rovněž v Bojovém řádu jednotek PO, metodický list L 

14 – Přečerpávání hořlavých kapalin. Podrobněji je toto téma zmíněno v literatuře [14,15]. 

 Demonstrovat výše uvedené skutečnosti lze pomocí Obr. 59, Obr. 60. 

  

Obr. 60 Termogram nádrže nákladního 
automobilu 

 

Obr. 61 Termogram plastové nádrže 
 

 Termovizní kameru lze rovněž využít k odhalení a sledování látek, zejména ropných 

na vodní hladině. Toto tzv. zviditelnění lze  efektivně využít k lokalizaci místa pohybu po 

hladině toku a následnému zachycení a odstranění. Zde se využívá při měření odlišná 

emisivita látek (viz Obr. 61, Obr. 62). 

  
Obr. 62 Termogam nafty na vodní hladině Obr. 63 Termogam nafty zachycené u norné stěny 

 

9.2. Spolupráce s Policií ČR 

 V rámci spolupráce s Policií ČR je termovizní technika rovněž využitelná a využívá se 

k objasňování další trestné činnosti. Jedná se např. o monitoring objektů, kde je podezření na 

 - 38 -  
 



 

pěstování omamných a psychotropních látek. Tyto pěstírny totiž k úspěšnému provozu 

spotřebovávají značné množství tepla, které je rovněž do okolí vyzařováno (viz Obr. 63, Obr. 

64).  Tato spolupráce probíhá v režimu utajení, a tak nemohu zmiňovat žádné konkrétní údaje. 

  
Obr. 64 Termogram objektu měřený TK Bullard 

 
Obr. 65 Termogram objektu měřený TK FLIR[9] 

 

 

Také praktické využití termografie při zjišťování existence viditelných či nezřetelných 

stop vytvářených dopravními prostředky na pozemní komunikaci bylo řešeno již v roce 2003. 

V rámci praktických pokusů bylo zjištěno, že detekce těchto stop je velmi závislá na době 

provádění záznamu (10 – 30 minut od události). Dále velmi závisí na kvalitě a druhu povrchu 

komunikace. Nejvýraznější obraz se zobrazuje na betonovém povrchu. Na živičném a 

asfaltovém povrchu je obraz rovněž velmi dobrý. Na mokré vozovce je uplatnění této metody 

bezpředmětné. Závisí pochopitelně na povětrnostních podmínkách pořizování záznamu. 

Metoda se dosud neuplatňuje v praxi. Bohužel ani autorovi této metody nebyla při zadání 

znaleckého posudku položena otázka k uplatnění této metody. 

V rámci své disertační práce autor rovněž zmiňuje použití termovizních kamer k již 

zmíněným monitorováním dopravních prostředků. Tzn. zjišťování osazení dopravního 

prostředku, manipulaci s osobami nebo věcmi po dopravní nehodě apod. [6].  

 

Další možnost použití již byla zmíněna v rámci proběhlých zásahů. Šlo o již zmíněný 

vyšetřovací pokus. Je možné, že možnosti termovizních kamer se dále rozšíří do oblasti 

vyšetřování příčin požárů, bohužel do této doby zatím nemám informace o použití v této 

oblasti. Je to také dáno tím, že do současné doby nebylo možné získat přehled o událostech, 

při kterých byla v rámci HZS Středočeského kraje termovizní technika použita. Tato 

skutečnost je již odstraněna, použití termovizní kamery se již zaznamenává a lze vyfiltrovat 

ze statistického sledování událostí. 
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9.3. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou 

  Termovizní techniku lze v rámci spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou 

využívat zejména v případech hromadných neštěstí, vyhledávání amputovaných částí těl při 

ztrátových poraněních apod.  

 Termovizní kamera byla např. použita při události ze dne 12. listopadu 2006, kdy řidič 

osobního automobilu ve vysoké rychlosti najel do skupiny 16 korejských dělnic. Při události 

došlo ke zranění 15 osob. Zraněno bylo 12 korejských žen a 3 osoby z osobního automobilu. 

Protože k události došlo ve večerních hodinách, na místě zásahu panovala poměrně 

nepřehledná situace. Péče o zraněné byla silně komplikována jazykovou bariérou s 

dezorientovanými osobami, které ve stresu hovořily pouze korejsky, velitel zásahu byl nucen 

zúčastněný počet osob na místě složitě zjišťovat pomocí posunků a psacích potřeb. 

 Monitorování termovizní kamerou prověřilo, zda se v okolí místa zásahu nemohou 

nacházet další zraněné osoby. Z hlediska speciální hasičské práce nebylo potřeba vyprošťovat 

osoby z vozidla, ale počet postižených a rozsah zranění zcela zaměstnával všechny záchranáře 

na místě.  Situace na místě zásahu (viz Obr. 65, Obr. 66). 

  
Obr. 66 Pohled na místo zásahu 

 
Obr. 67 Ošetřování zraněných 

 

Praktické poznatky: Při praktických pokusech v rámci diplomové práce se prokázala 

skutečnost, že nasazením termovizní kamery je možné identifikovat osoby nebo zvířata na 

vzdálenost 30 – 50 metrů (viz Obr. 67, Obr. 68). Vzdálenost, na kterou je možné osoby 

zaměřit je závislá na jejich tělesné teplotě, a meteorologických podmínkách. 
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Obr. 68 Termogram osob na vzdálenost 50 metrů 

 
Obr. 69 Termogam osob na vzdálenost 35 metrů 

 

Termovizní kamera našla rovněž uplatnění při ojedinělém opatření proti šíření viru 

H1N1. Jednalo se o třídění cestujících na letišti Praha Ruzyně. Při zmíněné události byla 

využita termovizní kamera Talisman K 1000 HZSP Letiště Praha. Termovizní kamerou byla 

měřena tělesná teplota cestujících a na základě naměřené hodnoty docházelo k třídění 

cestujících na jednotlivá pracoviště lékařů. Termovizní kamera je pochopitelně určena k zcela 

odlišným úkolům, nicméně tímto netypickým způsobem využití významně pomohla 

k urychlení procesu třídění. [19]. 
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10. Souhrn poznatků pro využití termovizních kamer při technických 
zásazích  

10.1. Definice technických zásahů 

 V rámci statistiky HZS ČR se druhy mimořádných událostí se zásahy jednotek PO dělí 

do těchto kategorií: 

 požár, 

 dopravní nehoda, 

 únik nebezpečné chemické látky, 

 únik ropného produktu, 

 technická havárie, 

 technická pomoc, 

 technologická pomoc, 

 ostatní pomoc, 

 radiační havárie a nehoda, 

 ostatní mimořádná událost, 

 planý poplach. 

 
Pro účely této práce, jejímž cílem je posoudit možnosti termovizních kamer v oblasti 

technických zásahů, lze tedy zahrnout pro další popis pod pojem technický zásah všechny tyto 

kategorie s výjimkou požárů. Není totiž zcela jednoznačné definovat tento pojem. Činnosti 

hasičů na místě zásahu probíhají napříč jednotlivými kategoriemi. 

10.1.1. Definice vybraných druhů událostí 

 
Technická havárie-zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných 

stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku, např. destrukce 

objektu. 

Technická pomoc-zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných 

stavů menšího rozsahu, např. vyproštění osob z výtahu, asistence při hledání nástražných 

systémů, otevírání uzamčených prostorů, odvětrání prostorů, záchrana osob a zvířat, 

monitoring, asistence, pomoc složkám IZS, měření koncentrací atd. 

Ostatní pomoc-Zásah jednotky PO, který nelze definovat jako technickou havárii, 

technickou nebo technologickou pomoc. Např. monitoring vodních toků, kontrola sjízdnosti 

komunikací atd. [20]. 
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10. 2. Využití termovizních kamer při technických zásazích JPO 
  

10.2.1. Vyhledávání a záchrana osob v sutinách 

Termovizní kamera již z principu nemůže garantovat, že se v sutinách nikdo 

nenachází. Ale je evidentní, že použití termovizní kamery zefektivní prvotní průzkum 

povrchu trosek a poskytne informaci o místě zásahu. Jedná se zejména o zásahy v noci nebo 

temných prostorách. Termovizní kamera nemůže vidět přes pevné překážky. I souvislá vrstva 

prachu, která se usadí na všech troskách stavebních konstrukcí po zřícení budovy, ztěžuje 

nalezení osob, i když se nachází blízko povrchu. Pokud je člověk alespoň malou částí na 

povrchu, lze jej v termovizní kameře identifikovat mnohem snadněji. Můžeme konstatovat, 

je-li viditelná část o ploše pouhých pár centimetrů, lze termovizní kamerou osobu lokalizovat.   

 Při propátrání trosek jsou i možnosti, kdy na základě měření termovizní kamery lze 

usuzovat na přítomnost osob pod troskami. Je třeba prověřit zdroje tepla, jako jsou např. 

světla, elektrospotřebiče, jejichž tepelná stopa může sloužit jako důkaz přítomnosti osob. 

Samozřejmě nejúčinnější je kombinace s dalšími technickými prostředky na vyhledávání 

osob.  

10.2.2. Únik nebezpečných chemických látek 

 V rámci zásahů na nebezpečné látky nám termovizní kamera může posloužit zejména 

k stanovení množství látky v nádržích a cisternách. Dále pro vyhledávání nádrží a tlakových 

nádob s nebezpečným obsahem, zjištění netěsností nádrží a potrubí. Rovněž lze úspěšně 

nalézt případné trhliny v nádržích.  

 Termovizní kamera je schopna zachytit, jak již bylo popsáno, i malé změny teplot na 

povrchu nádob nebo cisteren. Teplota venkovního ovzduší se liší od teploty látky uvnitř 

cisterny. Plášť cisterny je ovlivňován hlavně teplotou látky uvnitř. Je tedy zřejmé, že teplota 

pláště bude v místě kontaktu přepravované látky s povrchem cisterny jiná, na rozdíl od míst, 

kde látka již není. Tento teplotní rozdíl je již měřitelný. Na měření mají vliv meteorologické 

podmínky. Měření ovlivní rovněž materiál, ze kterého je nádrž či cisterna vyrobena a počet 

vrstev opláštění. Protože měření termovizní kamerou lze provádět z větší vzdálenosti, 

nedochází také k zbytečnému ohrožení bezpečnosti zasahujících hasičů. Měřením lze rovněž 

kontrolovat také průběh exotermických reakcí vznikajících v zásobnících. 
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10.2.3. Únik ropných produktů (olejové havárie) 

Termovizní kameru lze rovněž využít k odhalení a sledování látek, zejména ropných na 

vodní hladině.  Toto tzv. „zviditelnění“ lze  efektivně využít k lokalizaci místa pohybu po 

hladině toku a následnému zachycení a odstranění. Zde je využito při měření nikoliv odlišné 

teploty látek, ale jejich odlišné emisivity. Tato metoda je efektivní zvláště za podmínek 

snížené nebo téměř žádné viditelnosti. 

10.2.4. Monitoring elektroinstalace 

Závady elektroinstalace se nesnadno detekují. Při těchto závadách dochází téměř vždy 

k zahřívání vodičů nebo elektrosoučástek, tím dochází k přenosu tepla na povrch podlahy, 

omítky nebo obložení. Při měření elektroinstalace umístěné za různými obklady musíme 

vhodně posoudit, zda dochází k zahřívání vodičů a tím přenosu tepla na povrch obkladu nebo 

je tepelná stopa způsobena jiným přenosem tepla.  

Termovizní kamery nám v případě technických zásahů rovněž umožňují rychlou a 

bezpečnou detekci přehřátých transformátorů, izolátorů, rozvaděčů apod.   

 

10.3. Využití termovizních kamer v rámci IZS 
 

10.3.1. Asistence službě dopravní policie  

 Termovizní kameru lze využít v rámci dopravních nehod. Zvláště na zjištění počtu osob 

přepravovaných ve vozidle (podle tepelných otisků na sedadlech), zjištění krevních a 

biologických stop ve vozidle, vyhledávání zraněných osob nebo osob nacházejících se v místě 

nehody. 

Pro úspěšné prokazování tepelných otisků ve vozidle je potřeba zejména co nejrychleji 

vyžádat termovizní kameru na místo události. Dále je třeba uzavřít dveře vozidla a zatáhnout 

okénka. S prodlužujícím se časem úspěšnost měření postupně klesá. Při praktickém pokusu 

v rámci zpracování této práce bylo zjištěno, že ještě po hodině a 13 minutách lze úspěšně 

posoudit, zda na sedadle ve vozidle někdo seděl. Velkou roli v tomto případě bude hrát 

zejména okolní teplota v souvislosti s denní dobou a ročním obdobím. Důležitá je rovněž 

možnost záznamu termogramů ať již snímků nebo videozáznamů pro potřeby policie ČR. 
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10.3.2. Pátrání po pohřešovaných osobách v noční době a nepřehledném terénu 

Při praktických pokusech v rámci diplomové práce se prokázala skutečnost, že 

termovizní kamerou je možná spolehlivá identifikace osob na vzdálenost 30 – 50 metrů. 

Vzdálenost, na kterou je možné osoby zaměřit, je závislá na jejich tělesné teplotě, 

meteorologických podmínkách, terénních podmínkách a hustotě vegetace v místě zásahu.   

 Rovněž v případě nehod či jiných mimořádných událostí spojených s přepravou 

živých zvířat je možné termovizní kamerou rychle lokalizovat místo pohybu a počet zvířat 

v okolí místa zásahu.  

 

10.3.3. Asistence službě kriminální policie a vyšetřování. 

 Jedná se o spolupráci zejména při objasňování další trestné činnosti. Například o 

monitoring objektů, kde je podezření na pěstování omamných a psychotropních látek. Dále je 

možná spolupráce v rámci vyšetřovacích pokusů.  

 

10.3.4. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou 

  Termovizní techniku lze v rámci spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou 

využívat zejména v případě hromadných neštěstí. Termovizní technika v podmínkách nízké 

nebo žádné viditelnosti (noc, mlha) umožňuje vyhledávání osob, zjištění jejich počtu a získání 

přehledu o situaci v okolí místa mimořádné události. Termovizní technika rovněž umožňuje 

vyhledávání tělesných ostatků a amputovaných částí těla při ztrátových poraněních. Rychlé 

nalezení amputovaných částí zvyšuje pravděpodobnost úspěšného chirurgického zákroku. 

Úspěšnost pochopitelně závisí na rychlosti nasazení této techniky.  

 Jak již bylo zmíněno, lze termovizní techniku využívat i v případě pandemií. Jedná se 

o prvotní třídění osob na základě zvýšené tělesné teploty. Již nyní se ve zdravotnictví používá 

termovizní měření jako pomocná diagnostická metoda. 
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11. Návrh metodického listu bojového řádu jednotek PO  
 

Použití termovizní kamery při technických zásazích jednotek PO 

 
I. 

Charakteristika 
 

1) Funkce termovizních kamer: detekují a zobrazují relativní rozdíly v povrchové teplotě, 
které mění ve viditelný obraz. 

 
2) V rámci technických zásahů lze termovizní kamery využít zejména pro: 

a) vyhledávání a záchranu osob-v sutinách, volném terénu, 
b)  zásahy na únik nebezpečné chemické látky, 
c)  zásahy na únik ropných produktů, 
d) monitoring elektroinstalace, 
e) monitoring pro Policii ČR,  
f) spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou.  

 
II. 

Úkoly a postup činností 
 

1) Při použití termovizní kamery je nutné: 
a) nepoužívat termovizní kameru jako jediný prostředek navigace v nebezpečném 

prostoru, 
b) správně vyhodnotit zobrazené informace, 
c) v případě potřeby přesného měření teploty kombinovat měření s pyrometrem 

nebo kontaktními teploměry, 
d) v případě ohrožení obsluhy zvážit možnost dálkového přenosu obrazu. 

 
2) Při zjišťování tepelných otisků ve vozidle je potřeba: 

a) zejména co nejrychleji vyžádat termovizní kameru na místo události, 
b) uzavřít dveře vozidla a zatáhnout okénka, s prodlužujícím se časem úspěšnost 

měření postupně klesá, 
c) zaměřit se na zjišťování krevních a jiných biologických stop ve vozidle, 
d) prověřit nejen vozidlo, ale i jeho bezprostřední okolí  

 
3) Při vyhledávání osob v troskách budov je třeba brát v úvahu:  

a) termovizní kamera nemůže vidět přes pevné překážky, 
b) v případě pochyb o výskytu osob v sutinách se zaměřit rovněž na zdroje tepla, 

které mohou napovědět, zda se v objektu mohly osoby pohybovat. 
c) kombinovat termovizní kamery s jinou technikou na detekci osob.   

 
III. 

Očekávané zvláštnosti 

1) Při měření termovizní kamerou je třeba vzít v úvahu tyto skutečnosti: 
a) voda nepropouští infračervené záření.  
b) nelze vidět přes předměty s vysokou odrazivostí, nelze vidět přes okna,  
c) tma, kouř a mlha neovlivňují vidění. 
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Závěr 

 Nasazení moderních technologií jako jsou termovizní kamery, představuje jistou 

změnu v taktice zásahů jednotek PO. Mezi hasiči však stále převládají domněnky o využití 

termovizních kamer jen jako nadstandardního technického prostředku určeného pro rychlé 

vyhledání ohniska požáru nebo zjištění skrytých ohnisek. Ještě nedávno byla termovizní 

kamera vnímána jen jako nějaká zajímavá novinka než jako prostředek, který má být 

standardní součástí vybavení jednotek PO. Tato situace vznikla nedostatkem informací o 

principech a možnostech využití termovizních kamer. Proto stále dochází k situacím, že je 

účinnost nasazení termovizní kamery pro potřeby zásahu podceňována. Naopak také dochází 

k situacím, kdy se od nasazení termovizních kamer očekávají nereálné výsledky. Pořízení 

termovizní kamery je poměrně finančně nákladná záležitost. Dle mého názoru je tedy důležité 

vědět, proč do tohoto zařízení investovat a v případě pořízení jej tedy účelně využívat. 

 Cílem této práce nebylo vyhodnotit, který typ termovizní kamery je nejvhodnější ani 

podle jakých kritérií termovizní kameru vybírat. Cílem práce je vysvětlit, jak vlastně 

termovizní kamery zobrazují, jaké informace jejich prostřednictvím získáme a k jakým 

činnostem jsme schopni jejich schopností využít. Pro názornost jsou použity příklady 

skutečných zásahů s následným vyhodnocením praktických poznatků získaných v průběhu 

těchto zásahů. 

Veliký důraz také přikládám důkladné teoretické a zejména praktické přípravě. Teprve 

při dlouhodobějším praktickém používání jsme schopni naučit se správně vyhodnotit 

obrazové informace, které termovizní kamera poskytuje. Protože právě obrazové informace 

jsou v případě termovizních kamer velice důležité, je v práci použito velké množství 

doprovodných snímků a termogramů pro názornou ilustraci popisovaných informací.  

Cílem této práce není  objev nových převratných taktických postupů nebo zásadní 

změny stávajících taktických postupů. Jedná se o vytvoření základu pro stanovení dalších 

možností uplatnění termovizních kamer při zásahové činnosti v oblasti technických zásahů, 

která je svým rozsahem poměrně rozsáhlá.  V oblasti, kde termovizní kamery dle mého 

názoru své místo ještě hledají. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
CAS Cisternové automobilová stříkačka 

DN Dopravní nehoda 

HZS Hasičský záchranný sbor  

HZSP Hasičský záchranný sbor podniku 

IZS Integrovaný záchranný systém ČR 

JPO                               Jednotka požární ochrany 

JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

KÚ Kriminalistický ústav 

PČR Policie České republiky 

SaP Síly a prostředky  

SKPV Služba kriminální policie a vyšetřování 

VZ Velitel zásahu 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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