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1. Úvod 

Tento text je adresován učitelům na všech typech škol, kteří se ve své výuce rozhodnou 

používat při bezkontaktním měření teploty termovizní kamery. Cílem materiálu je seznámit 

čtenáře s fyzikálními základy termografie, upozornit na typické nesnáze, které termografická 

měření provázejí, a nabídnout doporučení, která mohou měření ve výuce usnadnit či zpřesnit. 

2. Termografie 

Každé těleso emituje do svého okolí elektromagnetické záření různých vlnových délek; toto 

záření někdy označujeme jako záření tepelné. Detekcí a vyhodnocením tepelného záření 

můžeme získat informaci o teplotním rozložení na povrchu tělesa – tímto úkolem se zabývá tzv. 

termografie.  

Termografie je základem bezkontaktního měření teploty a je spjata zejména s rozvojem 

termovizních kamer v posledních několika desetiletích. Pro výuku je atraktivní zejména možnost 

vizualizovat teplotní rozložení na površích předmětů s využitím barevných škál na tzv. 

termogramech (ilustrační obr. 1). 

 
Obr. 1: Ukázka termogramu 

3. Záření absolutně černého tělesa 

Absolutně černé těleso (dále: AČT) je fyzikálním modelem objektu, který veškeré záření 

dopadající na jeho povrch pohlcuje, a to bez ohledu na jeho vlnovou délku. Současně je takové 

těleso schopné stejné množství energie prostřednictvím záření emitovat – je tedy vlastně 

ideálním zářičem. Reálné objekty se mohou vlastnostem AČT pouze více či méně blížit, pokud 

však dodržíme některé základní zásady (viz část Faktory ovlivňující termografická měření), pro 

jednoduchá termografická měření je můžeme tímto modelem přibližně popisovat. 

AČT vyzařuje na různých vlnových délkách různé množství energie v závislosti na svojí 

termodynamické teplotě 𝑇. Veličina, která vyzařování popisuje, se označuje jako spektrální 

intenzita vyzařování 𝑀eλ
0 , 𝑀eλ

0  =  𝑀eλ
0 (𝜆, 𝑇); horní index „0“ vyjadřuje, že se zabýváme modelem 



AČT. Závislost spektrální intenzity vyzařování na vlnové délce 𝜆 a termodynamické teplotě 

povrchu tělesa 𝑇 popisuje formule známá jako Planckův vyzařovací zákon: 
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𝑒
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kde ℎ je Planckova konstanta, 𝑐 rychlost světla ve vakuu a 𝑘B Boltzmannova konstanta. Graf na 

obr. 2 ukazuje pro několik pevně zvolených teplot průběh výše uvedené funkce jako 

𝑀eλ
0 = 𝑀eλ

0 (𝜆). 

 

 
Obr. 2: Závislost spektrální intenzity na vlnové délce pro AČT 

 

Derivováním vztahu (1) podle vlnové délky a následným hledáním extrémů této funkce lze 

najít takovou hodnotu 𝜆max při které je spektrální intenzita vyzařování maximální; tato vlnová 

délka závisí pouze na termodynamické teplotě tělesa. Tento poznatek označujeme jako Wienův 

posunovací zákon a zapisujeme ho ve tvaru: 

 𝜆max𝑇 = 𝑏, (2) 

kde 𝑇 je termodynamická teplota povrchu tělesa, 𝜆max vlnová délka, na které těleso vyzařuje 

s nejvyšší intenzitou, a konstanta 𝑏 =  2,9 · 10−3 mK. 

Na základě Wienova posunovacího zákona můžeme odhadnout, na jakých vlnových délkách 

nejvíce vyzařují tělesa kolem nás, budeme-li je idealizovat jako AČT. Zatímco pro povrchovou 

teplotu Slunce (𝑇 ≈ 5800 K) tak dostáváme 𝜆max ≈ 500 nm (tedy záření ve viditelné oblasti 

http://alma.karlov.mff.cuni.cz/ufy102/Planckuv%20zakon.pdf


spektra), běžné předměty kolem nás (𝑇 ≈ 300 K) maximálně vyzařují na vlnových délkách okolo 

10 µm – tedy v infračervené oblasti. Z tohoto důvodu bývá někdy tepelné záření ztotožňováno 

pouze se zářením infračerveným.  

Pokud vztah (1) integrujeme přes všechny vlnové délky, dostáváme celkovou intenzitu 

vyzařování 𝑀e
0 =  𝑀e

0(𝑇); graficky jde pro danou teplotu o obsah plochy pod křivkou 

𝑀eλ
0 = 𝑀eλ

0 (𝜆) na obr. 2. Celková intenzita vyzařování 𝑀e
0 představuje energii, která je vyzářená 

z 1 m2 povrchu AČT za 1 sekundu, tj. [𝑀e
0] = J·s−1·m−2 = W·m−2. Výsledkem integrace je vztah: 
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kde 𝜎 =
2𝜋5𝑘𝐵

4

15ℎ3𝑐2 ≐ 5,67 · 10−8 W·m−2·K−4 je Stefanova – Boltzmannova konstanta;  tento vztah je 

označován jako Stefanův – Boltzmannův zákon a je klíčem k fungování termovizních kamer. 

 

4. Šedá tělesa a selektivní zářiče 

AČT je fyzikální idealizací – reálná tělesa nikdy veškeré dopadající záření zcela nepohltí, ale 

část jej vždy odráží, případně jimi část prochází. Reálné těleso navíc vždy vyzařuje méně energie 

než AČT o stejné teplotě na stejné vlnové délce. Pokud označíme spektrální intenzitu vyzařování 

reálného tělesa 𝑀e𝜆 (tj. již bez indexu „0“), platí: 

 𝜀(𝜆, 𝑇) =
𝑀eλ(𝜆, 𝑇)

𝑀eλ
0 (𝜆, 𝑇)

< 1, (4) 

kde 𝜀(𝜆, 𝑇) je tzv. spektrální emisivita (dále již jen emisivita), která může obecně záviset i na 

dalších veličinách, než jsou vlnová délka a teplota. Spektrální emisivita v podstatě udává, jakou 

část záření emituje na příslušné vlnové délce reálné těleso ve srovnání s AČT téže teploty. 

Jak je uvedeno výše, emisivita povrchů je obecně závislá na vlnové délce emitovaného 

záření. Je-li tato závislost významná, je záření některých vlnových délek tělesem vysíláno velmi 

„ochotně“, naopak jiné téměř vůbec – hovoříme pak o takzvaných selektivních zářičích. 

Pokud je závislost emisivity na vlnové délce pouze slabá a lze ji – alespoň v nějakém 

intervalu vlnových délek – zanedbat, hovoříme o tzv. šedém tělese, které je pro termografii 

užitečným kompromisem mezi AČT a selektivními zářiči. Pro šedé těleso je emisivita 

konstantou: 𝜀 ≠ 𝜀(𝜆, 𝑇); je-li tedy například emisivita šedého tělesa  𝜀 =  0,75, vyzařuje takové 

těleso na každé vlnové délce za 1 sekundu 75 % energie, které by na ní vyzařovalo absolutně 

černé těleso o stejné teplotě (obojí přepočteno na 1 m2).  

Pro šedé těleso s povrchovou teplotou 𝑇 se podoba Wienova posunovacího zákona nemění 

a Stefanův – Boltzmannův zákon má tvar: 

 𝑀e(𝑇) = 𝜀𝜎𝑇4. (5) 

Pro potřeby termografických měření ve výuce lze obvykle většinu běžných povrchů 

modelem šedého tělesa aproximovat. 

  



5. Co skutečně měří termovizní kamery? 

Samotná povaha termografických měření napovídá, že získaná hodnota teploty je ovlivněna 

mnoha faktory – zásadní vliv může mít záření, které je samotným snímaným povrchem 

odráženo, případně záření přicházející od okolních předmětů. Kromě nich vždy detekujeme 

i další parazitní záření – záření atmosféry či záření vlastního čipu kamery.  

Rovnice, ze kterých vychází výpočet teploty objektu prováděný softwarem kamery, jsou 

postaveny na Stefanově – Boltzmannově zákoně pro šedé těleso dle vztahu (5) – kamera tedy 

primárně vyhodnocuje intenzitu záření dopadajícího na její čip. Tyto rovnice obvykle zahrnují 

také vliv odraženého záření, emisi z atmosféry i korekci na vlastní záření čipu kamery. 

 

6. Faktory ovlivňující termografická měření 

Jak vyplývá z předcházejících odstavců, termografická měření bývají kontaminována mnoha 

různými vlivy, a proto musíme být opatrní při jejich interpretaci; vždy je nezbytné znát kontext, 

ve kterém bylo měření provedeno. 

V této části jsou zmíněny nejzásadnější faktory, které mohou v podmínkách školní výuky 

výsledky termografických měření ovlivnit – jsou jimi emisivita, odražená teplota a vzdálenost 

kamery od předmětu. Kromě nich jsou přiloženy ukázky chybných měření a doporučení, jak se 

takovým měřením vyhnout. 

 

6. 1. Emisivita 

Nesporně nejzásadnější termografickou veličinou je emisivita měřeného povrchu. Zatímco 

matné tmavé povrchy se svojí emisivitou 𝜀 > 0,90 blíží vyzařování AČT, lesklé povrchy 

vyleštěných kovů s emisivitou 𝜀 < 0,10 vyzařují dramaticky méně a chovají se prakticky jako 

zrcadla – odrážejí záření předmětů okolních. Pokud takto rozdílné chování nezohledníme 

a budeme pro měření lesklých povrchů používat defaultní nastavení termovizní kamery, 

dostaneme nesmyslné výsledky – více viz obr. 3. 

Termovizní kamery obvykle uživatelům umožňují manuální nastavení emisivity podle 

studovaného povrchu – přehled typických emisivit povrchů je uveden například na webu The 

Engineering ToolBox (http://www.engineeringtoolbox.com/emissivity-coefficients-d_447.html), 

a to při teplotě 27 °C. Takovéto přehledy je ovšem třeba brát pouze jako orientační – konkrétní 

povrch může mít svá specifika, emisivita kromě toho závisí také na teplotě. Bohužel, zejména 

v případě velmi lesklých povrchů způsobují i malé nepřesnosti ve stanovení emisivity (odchylky 

dvou tří setin) dramatické rozdíly v měřené teplotě. Pokud navíc současně snímáme více 

předmětů s rozdílnou emisivitou, lze správně vždy určit pouze teplotu jednoho z nich – toho, 

který odpovídá emisivitě nastavená na kameře. 

http://www.engineeringtoolbox.com/emissivity-coefficients-d_447.html


 

Obr. 3: Měření teploty povrchů s různou emisivitou. Všech osm studovaných předmětů bylo před měřením na 

několik hodin umístěno do stejného prostředí s teplotou přibližně 22 °C, všechna měření byla provedena 

s přednastavenou emisivitou 𝜀 = 0,95. Tato hodnota je zřejmě relevantní pro předměty 1 až 3 a předmět 6. 

Objekty 7 a 8 nezanedbatelně odrážejí a vyzařování povrchu je již znatelně narušeno odraženým zářením. 

Objekty 4 a 5 mají velmi nízkou emisivitu a jasně u nich dominuje odraz nad jejich vlastním zářením; zvolená 

emisivita 0,95 vede k nereálným výsledkům. 

 

Doporučení pro výuku: Zcela se ve svých měřeních vyhýbejte lesklým kovovým povrchům 

a sklům. Pokud s takovými povrchy přesto chcete pracovat, opatřete je před měřením černým 

matným nátěrem. Tento zásah emisivitu povrchu zvýší na úroveň blízkou 1, což pak umožňuje 

použití termovizní kamery bez jakýchkoliv zásahů do jejího nastavení – výrobci totiž obvykle 

defaultně přednastavují emisivitu na hodnotu 0,95. 

Autorovi práce se osvědčilo používání černého rychleschnoucího akrylového spreje, který 

k povrchu velmi dobře přilne a vydrží jeho opakované nasazení při experimentu. Použití 

takového spreje upraví emisivitu na požadovanou vysokou hodnotu, aniž by přitom zásadně 

změnilo jiné parametry látky – tepelnou vodivost, měrnou tepelnou kapacitu apod. 
  



6. 2. Odražená zdánlivá teplota 

S emisivitou je úzce spojen vliv tzv. odražené teploty. Pokud povrch tělesa významnější část 

záření odráží, je vlastní záření tělesa tímto odrazem značně kontaminováno – viz například 

předměty 4 a 5 na obr. 3. Výsledkem termografického měření pak mohou být velmi obskurní 

zjištění – viz obr. 4. 

Termovizní kamery umožňují vliv odraženého záření kompenzovat tím, že do jejich 

softwaru zadáme teplotu odrážené plochy. Tento postup je ovšem rozumně použitelný pouze ve 

chvíli, kdy je odrážený povrch přibližně rovnoměrně zahřátý. 

 

Obr. 4: Ukázka vlivu odražené teploty při termografickém měření na plechové střeše domu. Měření bylo 

prováděno při venkovní teplotě vzduchu 17 °C, teplota střechy naměřená kontaktním teploměrem byla 

přibližně 21 °C. Přesto termografické měření ukazuje v některých částech střechy teplotu kolem −16 °C. Za 

tento zjevně nesmyslný výsledek je zodpovědná vysoká odrazivost (nízká emisivita) plechu, který odráží velké 

množství záření přicházejícího z atmosféry. Jestliže měříme termovizní kamerou teplotu oblohy, při jasném 

dni získáme hodnoty pod −30 °C – jde o teplotu krystalků ledu v atmosféře. V uvedeném případě je toto záření 

odráženo plechovou střechou a kamera nastavená defaultně na odraženou teplotu 20 °C tak její teplotu 

vyhodnocuje jako nesmyslně nízkou. 

 

Doporučení pro výuku: Podobně jako v případě emisivity je vhodné vyhýbat se lesklým 

a odrážejícím povrchům, případně je opatřit černým matným nátěrem. Objekty s vysokou 

emisivitou (𝜀 > 0,90) odrážejí velmi málo záření a vliv odražené teploty je u nich velmi malý – 

obvykle postačí ponechat její od výrobců defaultně nastavenou hodnotu (často 20 °C). 
 

 

6. 3. Vzdálenost 

Tepelné záření není pohlcováno a vyzařováno pouze povrchy těles, ale samozřejmě také 

přímo vzduchem, který měřené předměty od termovizní kamery odděluje. Není překvapivé, že 

s větší tloušťkou této vzduchové vrstvy – tedy větší vzdáleností kamera-předmět – se její vliv 

zvětšuje. 

Měříme-li teplotu předmětu zahřátého nad teplotu okolního vzduchu, bude měřený údaj 

s jeho vzdáleností od kamery exponenciálně klesat – záření emitované předmětem je vzduchem 

pohlcováno a současně sílí vliv záření vzduchu samotného. Naopak, pokud budeme měřit teplotu 

předmětu chladnějšího než je okolí, bude rostoucí vzdálenost způsobovat růst měřeného údaje 



(obr. 5) – opět začne převládat záření samotného vzduchu, což způsobí přimykání měřených 

hodnot k pokojové teplotě. 

Pro dostatečně slabé emitující zdroje (pochopitelně sem nepatří například Slunce nebo 

atmosféra) lze obecně konstatovat, že měřená teplota se bude pro velké vzdálenosti kamery 

a předmětu asymptoticky blížit teplotě samotného vzduchu, tedy teplotě pokojové/venkovní. 

 

Obr. 5: Ukázka vlivu vzdálenosti kamera-předmět na teplotu získanou termografickým měřením. U nádobky 

s ledem byla kontaktním teploměrem naměřena nejnižší povrchová teplota −15,2 °C, s rostoucí vzdáleností od 

nádobky ale měří termovizní kamera postupně vyšší a vyšší hodnoty. (Kamera byla nastavena tak, že pro celu 

dobu měření očekávala studovaný předmět ve vzdálenosti 1 metr.) 

 

Doporučení pro výuku: Termovizní kamery mají defaultně nastavenou vzdálenost, ve které 

měřený předmět očekávají – v případě používané kamery FLIR i7 je to 1 metr. Pokud od vašeho 

měření očekáváte přesné údaje, lze u některých kamer tuto vzdálenost v konkrétní situaci 

manuálně změnit; software kamery pak na základě zadané hodnoty měřenou teplotu přepočítá. 

Pro většinu běžných školních experimentů, kde bývá vzdálenost mezi kamerou 

a studovaným předmětem v řádu desítek centimetrů, se není třeba jejím vlivem příliš zabývat 

a přednastavenou hodnotu 1 metr lze použít. Obecně platí, že vliv vzdálenosti je významně 

menší než výše popsané vlivy emisivity a odražené teploty a začíná se více promítat až při 

venkovních měřeních na větší vzdálenosti. 

 

6. 4. Další vlivy 

Na kvalitě získaných výsledků termografických měření se podílejí i další, méně významné 

faktory, které ovlivňují měřenou teplotu buď přímo, nebo svým vlivem na emisivitu – zmínit 

můžeme relativní vlhkost vzduchu, úhel, pod kterým předmět snímáme, povrchovou úpravu 

předmětu, tvar předmětu či vlastnosti používaného detektoru. 

Značný vliv na úspěch a názornost měření má i preciznost a opatrnost vlastního 

experimentátora. Značným úskalím některých měření může být tepelná paměť izolujících 

povrchů – odložený hrneček s čajem, nakrátko opřená dlaň ruky či teplý vzduch proudící 

z ventilátoru počítače může na běžném stole zanechat na dlouhé minuty tepelnou stopu. Pokud 

pak na takovém místě provádíme náš experiment, snadno může být měření vlivem 

předcházejícího prohřátí povrchu znehodnoceno. 

  



7. Rozšiřující texty 

Tento text se pokusil shrnout skutečně nejzásadnější fakta týkající se termografických 

měření, rozhodně ale nepopisuje tuto techniku kompletně. Jako další rozšiřující literaturu lze 

doporučit následující texty a publikace: 

 M. Pavelek: Teorie termovizních měření 

http://ottp.fme.vutbr.cz/~pavelek/optika/0700-z01.pdf 

 P. Štajnrt: Úvod do práce s termokamerou FLIRi7 

http://dk.spsopava.cz:8080/docs/pdf/stavebni_laborator/termokamera/Prace_s_termok

amerou.pdf  

 web Termokamera.cz 

http://www.termokamera.cz/princip-a-funkce/ 

 web Termokamera.com – Příručka termografie 

http://termokamera.com/prirucka-termografie/ 

 

Pro skutečně hluboké proniknutí do problému je pak vhodná publikace: 

 Vollmer, M., & Möllmann, K.-P. (2010): Infrared Thermal Imaging: Fundamentals, Research 

and Applications. Berlin: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 
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