
Odborná prednáška o termovízii 

Termovízia 

V čase dištančného vzdelávania sa nám ponúka priestor na online vzdelávanie. Využili sme ochotu 

odborníka v oblasti termovízie pána Jána Briestenského. Dňa 16.04.2021 sa nám podarilo 

zorganizovať konferenciu so žiakmi vybraných tried prvého a tretieho ročníka. Celkovo sa zúčastnilo 

58 žiakov a štyria učitelia odborných predmetov. Nasledujúce riadky a obrázky dokumentujú, že 

prednáška bola veľmi zaujímavá.  

S termovíziou súvisí teplota (termo – teplota). V súčasnosti sa používa vyjadrenie v stupňoch Celzia, 

v iných krajinách Fahrenheit. Kelvin je podľa jednotky SI základnou jednotkou označenia teploty. 

Teplotu môžeme merať teplomerom (plynový, kvapalinový, bimetalický), termočlánkom,  

termistorom – rezistor, ktorého odpor sa vplyvom teploty mení. S teplotou aj súvisí vlhkosť, objem 

vlhkosti vo vzduchu. Používajú sa aj termokamery, ktoré slúžia na vyhotovenie termosnímok. 

Každý človek, teleso a živočíchy majú nejakú teplotu, vyžarujú nejaké teplo. My toto teplo voľným 

okom nevidíme. Okrem základných prostriedkov na meranie teploty vieme merať teplotu aj 

termokamerou. Základom termokamery je mikrobolometer a optika. Táto optika je špeciálna, pretože 

prepúšťa iba určité vlnové dĺžky, ktoré ľudské oko nevidí. Tieto vlnové dĺžky dopadnú na 

mikrobolometer, a ten ich spracuje na obraz, ktorý vidíme my prostredníctvom termokamery. Každý 

predmet vyžaruje vlnenie, ktoré je obrazom jeho teploty. Je to možné vidieť aj v noci, pretože vlnenie 

nemá vplyv na svetlo a tmu. A preto sa termovízia používa aj pri hľadaní stratených ľudí v noci.  

Na snímkach môžeme vidieť snímky z termokamery, ktorá 

nasnímala živočíchy v noci. Na týchto snímkach je vidieť aj 

hory, ktoré by sme v noci nemali možnosť vidieť. 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je vidieť typy žiarení od 10-16 až po 108 . To čo vidíme my je viditeľné spektrum, čo je od 

400 – 700 nanometrov. Každá vlnová dĺžka, ktorú dokáže teleso vysielať a kamera ju dokáže cez 

optiku spracovať, je obrazom teploty daného telesa. 
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V stavebníctve využívame najčastejšie vlnenie medzi 8 – 14 mikrometrov, tzn., že nie celý rozsah z IR 

(infrared), niektoré žiarenia z toho IR sú používané iba v armáde a sú zakázané pre použitie napríklad 

v stavebníctve.  

Princíp premeny tepelného žiarenia na obraz sa používa na : hľadanie stratených osôb, na 

zisťovanie chybných spojov alebo skratov v elektrických zariadeniach, v stavebníctve na zisťovanie 

únikov tepla, kontrolu správneho zateplenia, zistenie uloženia rúrok podlahového kúrenia, zistenie 

príčin vlhnutia a plesní a na zistenie rosných bodov. 

Veľmi dôležitou súčasťou termokamery je optika, ktorej povrch je vyrábaný z určitých druhov 

materiálov, ktoré dokážu prepustiť iba to špeciálne vlnenie v tej vlnovej dĺžke, ktorá sa využíva 

napríklad v stavebníctve. Optika je veľmi citlivá na iné vplyvy ako je dážď, nemala by sa chytať 

rukami kvôli poškodeniu povrchu. Kamerou by sa nemalo mieriť do slnka, pretože sa môže spáliť 

mikrobolometer. Na to sa používajú rôzne filtre na ochranu.  

Príklad toboganu pred a po zateplení. Na ľavom obrázku môžeme vidieť v tobogane teplú vodu 

a vysoké tepelné straty a naopak na tom pravom obrázku, keď už je tobogan zateplený už nie je vidno 

také tepelné straty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meranie termografiou je rýchly a bezkontaktný prieskum rozloženia teplôt na povrchu stavebných 

konštrukcií. Používa sa na určenie oblastí v obvodovom plášti, v ktorých dochádza k zvýšeniu 

tepelných strát.  

Obrazom teploty celého domu alebo každého bodu domu zmeneným do obrazu, ktoré vidíme my, 

vieme veľmi ľahko a rýchlo určiť kde sú aké problémy. Fyzikálne povedané - meriame hustotu 

infračerveného žiarenia z povrchu objektu. Tie isté materiály napr. brizolit, kvádra alebo betón môžu 

mať rôzne teploty, a to podľa toho aké sú vnútri podmienky. (napríklad ak je niekde pec, tak má ten 

betón automaticky vyššiu teplotu). Veľmi dôležitým faktorom pre ostrosť obrazu je citlivosť 

a rozlíšenie mikrobolometra. Rozlíšenie veľmi vplýva aj na cenu kamery. 

Pri temografii sa vyšetrujú hlavne tepelné straty alebo aj ohrev (v lete) prípadne ochladzovanie (v 

zime). Obvodový plášť, sokle a základy sú veľmi dôležitým faktorom redukcie nákladov či už na 

ohrev alebo ochladzovanie. 60 % energetickej spotreby budovy je pre potreby kúrenia, alebo 

ochladzovania.  

Základné režimy prenosu tepla sú : 

 Vedením (kondukcia) – v tuhých prostrediach 

 Prúdením (konvekcia) – v tekutých prostrediach 

 Sálaním (tepelné žiarenie a radiácia) – vo vákuu 

 Kombinácie týchto spôsobov (a taktiež aj odparovaním alebo kondenzáciou) 
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Tepelné mosty - väčšinou vznikajú v konštrukciách z betónu alebo v materiáloch, ktoré majú vysokú 

hustotu a ktoré dokážu rýchlejšie dostať teplo zvnútra von alebo chlad zvonku dnu.  

Na obrázku je znázornený spôsob vedenia tepla 

cez materiál, cez základy domu do zeme.  

 

Infiltrácia a exfiltrácia sú spôsobené stratami pomocou prúdenia. Je to vlastne nechcený pohyb 

vzduchu, ktorý je zapríčinený rozdielnym tlakom. 

 

 

Spôsob prenosu tepla – sálaním. 

Príklad nahriatej pece, ktorá 

dokáže ohriať stenu svojim 

sálaním či už cez teploty vzduchu 

alebo sálaním pomedzi molekuly 

vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

Tieto „zateplené ovečky“ zobrazujú taktiež 

spôsob zateplenia. Svietia im iba nohy, telo 

im nesvieti, čiže tu môžeme vidieť ako 

udržiavajú teplo pod tým svojim zateplením, 

pod svojou vlnou.  
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Ďalej nám  p. Briestenský ukazoval termosnímky našej školy, ktorú práve on monitoroval 

termokamerou v roku 2016. Mali sme možnosť vidieť v akom stave bola naša škola a jej interiér pred 

zateplením. Bolo veľmi zaujímavé vidieť reálny prípad monitorovaný touto termokamerou.  

V zateplení je teda veľmi dôležité, aby boli základy dobre zateplené, rovnako ako aj sokel a fasáda. 

Dobre zateplené základy vplývajú aj na životnosť budovy.  

 

 

Termokamerou sa dajú 

snímať stavebné objekty 

zhruba od + 5 stupňov 

a nižšie. Veľmi záleží na 

teplote okolia, vetra a aj 

od vlhkosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprimne ďakujeme p. Briestenskému, že si opäť na nás našiel čas a vysvetlil nám problematiku 

termovízie.  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

V Žiline 16.04.2021                                                                          Ing. Dagmar Vankušová 

            žiačka Eva Adamčíková 

 


