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Projektový tým

Úvodní
slovo
prof. Ing. Milan Honner, PhD.
Řešitel projektu BETERKA
Nové technologie
– výzkumné centrum (NTC)
Západočeská univerzita
v Plzni

V souvislosti s pandemií covid-19 se objevil naléhavý požadavek
na měření teploty osob na vstupu do různých objektů s cílem
identifikovat osoby představující zvýšené zdravotní riziko. Termokamery a ruční bezkontaktní teploměry byly většinou používány nevhodným způsobem a místo skutečné funkčnosti poskytovaly spíše iluzi bezpečí anebo zobrazovaly nepoužitelné údaje.
Termodiagnostika osob však může být významným a spolehlivým
nástrojem pro boj s epidemií, při které se nákaza projevuje zvýšenou tělesnou teplotou. Projekt „Bezpečnostní výzkum pro účinné
využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových
situací“ (zkráceně BETERKA) je naší reakcí na tuto situaci a klade
si za cíl poučit kompetentní osoby a připravit vhodná řešení pro
funkční systém spolehlivé termodiagnostiky osob v ČR.
Projekt BETERKA, řešený s finanční podporou MVČR, se
proto věnuje problematice věrohodného měření teploty osob přicházejících z vnějšího prostředí, využití termokamer jako potenciálních nástrojů pro včasné varování a monitorování průběhu
epidemie a neopomíjí ani další nové možnosti využití termodiagnostiky osob v činnostech jednotlivých složek integrovaného
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záchranného systému. Využíváme přitom našich dlouholetých
zkušeností s infračervenými technologiemi a jejich rozmanitým
využitím v technických i netechnických aplikacích.
Pro pilotní ověření měřicích systémů a metodik jejich použití
jsme si vybrali město Plzeň. Kromě toho, že v Plzni sídlíme, nás
k tomu vedly navázané spolupráce s Techmania Science Centre,
Fakultou zdravotnických studií, Fakultní nemocnicí Plzeň, Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni i Krajskou hygienickou
stanicí Plzeňského kraje. Navazujeme i na naši předchozí spolupráci s policií a hasičským záchranným sborem v Plzni. Chceme
pomocí termodiagnostiky přispět k tomu, aby se Plzeň stala ještě
více chytrým a bezpečným městem. Velmi si proto vážíme podpory projektu BETERKA od představitelů Plzeňského kraje, města
Plzně i technické podpory od Správy informačních technologií
města Plzně.
Aktivity prvního roku řešení projektu BETERKA probíhaly
kvůli pandemii sice ve ztížených podmínkách, ale přesto se nám
podařilo splnit stanovené úkoly. Jednalo se především o vytvoření nových měřicích a testovacích systémů, o jejich instalace
a sběr dat pro pozdější vyhodnocení, o četné diskuse se zástupci
složek IZS i o přípravu vzdělávacích a komunikačních aktivit. Chtěl
bych všem kolegům z řešitelského týmu, spolupracovníkům od
policie, hasičů, záchranky, hygieny i našim partnerům z institucí,
kteří umožnili instalaci měřicích přístrojů a sběr dat, poděkovat
za spolupráci a požádat je i do druhého poločasu řešení projektu
o podporu, inspirativní a aktivní přístup.
Věřím, že v průběhu roku 2022 dokončíme prováděný
výzkum. Potenciální uživatele výsledků bych chtěl dopředu pozvat
na naše akce, kde představíme dosažené výsledky. Připravujeme
tematické workshopy pro provozovatele budov a osoby zodpovědné za bezpečnost, pro epidemiology a členy krizových štábů,
pro jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, i pro
výrobce a prodejce termokamer. Pro širokou veřejnost připravujeme v plzeňské Techmanii interaktivní expozici o činnosti složek
IZS a využití termokamer.

Úvodní slovo

—
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Záměr

MISE

Cílem projektu je provádět aplikovaný výzkum v oblasti termodiagnostiky osob a díky tomu
poskytnout poradenství provozovatelům termodiagnostických kontrol
(nemocnicím, podnikům, školám
apod.), epidemiologům, složkám IZS
i výrobcům termokamer a přispět
tak ke spolehlivému využití těchto
měřicích systémů.

VIZE

PŘÍSTUP

Čerpáme z více jak dvaceti let
zkušeností v oblasti termovizního
měření a techniky. Spojili jsme se

Stát se poradcem státu v oblasti

s Fakultou zdravotnických studií

využití termografie pro bezpečnost

ZČU, která poskytuje nezbytné

občanů České republiky a díky

know-how v oblasti medicíny

navázané spolupráci s IZS přinášet

a Techmania Science Center o.p.s.,

inovativní řešení témat s celospole-

abychom společně výzkum komuni-

čenským dopadem.

kovali a popularizovali.

6

7

Výzva
MVČR
Společenská výzva

Cíle aktuální výzvy

Projekt BETERKA je řešen s finanční

Hlavním cílem 4. veřejné soutěže je

podporou Ministerstva vnitra v rámci

dosažení nových poznatků a nových

4. veřejné soutěže Programu bezpeč-

či zdokonalených technologií, které

nostního výzkumu České republiky.

umožní složkám integrovaného

Hlavním cílem tohoto programu je

záchranného systému (IZS) získat,

zvýšení bezpečnosti státu a občanů

osvojovat si, udržovat a rozvíjet

s využitím nových technologií,

specifické schopnosti potřebné ke

poznatků a dalších výsledků apliko-

zvládání krizových situací v případě

vaného výzkumu, experimentálního

epidemiologických hrozeb či úniků

vývoje a inovací v oblasti identifikace,

biologických agens nebo toxinů.

prevence a ochrany proti nezákon-

Čtvrtá veřejná soutěž je orientována

ným jednáním, přirozeným nebo

především na projekty analyzující

průmyslovým pohromám, poškozu-

poučení z průběhu krize, podporující

jícím občany ČR, organizace nebo

navazující opatření postupné obnovy,

struktury, statky a infrastruktury.

ale i epidemiologického monitoringu,
a především nástroje pro zvládání
krizí v budoucnu.
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Výzva MVČR a naše řešení

Naše
řešení
Naše řešení
Naše řešení je založeno na čtyřech
klíčových aktivitách, které reagují
na prioritní osu výzvy 1 "Bezpečnost
občanů" a prioritu 2 "Krizové řízení
a bezpečnostní politika"

Aktivity projektu

ե
ե
ե
ե

Termodiagnostika pro přesné
měření tělesné teploty
Termodiagnostika pro včasné
varování a monitorování průběhu
epidemie
Termografie pro složky IZS
Termografie pro bezpečnost
občanů

Výzva MVČR a naše řešení

—
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Výzva MVČR

Podpora opatření
a úkolů ochrany
obyvatelstva

Naše řešení
pro provozovatele budov
a společenských akcí
(1)

Termodiagnostika
pro přesné měření
tělesné teploty

Priorita 1
Bezpečnost občanů - dílčí cíl a)

Podpora opatření a úkolů ochrany

Cílem je zpřesnit termodiagnos-

obyvatelstva - zdokonalovat tech-

tické bezpečnostní kontroly osob

nické, technologické, metodické

se zvýšenou tělesnou teplotou na

a kontrolní postupy a opatření

vstupech do objektů, kde dochází

ochrany obyvatelstva směřující

ke kontaktu většího množství

k zabránění vzniku, resp. k mini-

osob a jakákoliv nakažená osoba

malizaci následků mimořádných

zde představuje významné epi-

a krizových situací.

demické riziko.
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Výzva MVČR a naše řešení

Výzva MVČR

Podpora
specifických oblastí
bezpečnosti
Priorita 3
Krizové řízení a bezpečnostní
politika  - dílčí cíl b)

Naše řešení pro epidemiology a členy krizových
orgánů
(2)

Termodiagnostika
pro včasné varování
a monitorování průběhu epidemie

Podpora specifických oblastí bezpeč-

Cílem je ověřit hypotézu ter-

nosti  - vytvořit a rozvíjet nástroje k zajiš-

modiagnostického monitoro-

tění zdravotní bezpečnosti. K dosažení

vání epidemie prostřednictvím

tohoto cíle je nezbytné vypracovat

anonymního sledování počtu

modely pro analýzu a řízení specific-

procházejících osob a jejich tep-

kých mikrobiologických rizik, vytvořit

lot v určité lokalitě.

systém indikátorů včasného varování při
vzniku zdravotních krizí i jejich sledování,
vyhodnotit stav preventivních a mitigačních nástrojů, včetně krizových plánů,
a navrhnout jejich úpravu. Součástí je
také tvorba rozhodovacích modelů pro
řešení protichůdných nároků a požadavků a jejich implementace.

Krajská hygienická
stanice

0100011000

Výzva MVČR a naše řešení

—

11

Výzva MVČR

Zdokonalování
služeb a prostředků
ochrany obyvatelstva

Naše řešení
pro policii, hasiče
a záchranku
(3)

Termografie pro
složky IZS

Priorita 1
Bezpečnost občanů - dílčí cíl b)

Zdokonalování služeb a prostředků

Připravujeme nová témata

ochrany obyvatelstva - rozvíjet

výzkumných a vzdělávacích spo-

a zdokonalovat metody a postupy

luprací, praktické ukázky nových

pro zvyšování efektivnosti a účin-

možností využití termokamer

nosti relevantních prostředků

v prevenci a řešení krizových

a služeb, jakož i technické a techno-

situací.

logické vybavení s důrazem na připravenost a akceschopnost integrovaného záchranného systému ČR.
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Výzva MVČR a naše řešení

Výzva MVČR

Zdokonalování účinnosti
bezpečnostního systému a krizového řízení

Naše řešení
pro širokou veřejnost,
děti i dospělé
(4)

Termografie
pro bezpečnost
občanů

Priorita 3
Krizové řízení a bezpečnostní politika
- dílčí cíl g)

Zdokonalování účinnosti bezpeč-

Připravujeme expozici přibližující

nostního systému a krizového řízení -

činnost jednotlivých složek IZS,

podpořit výcvik složek integrovaného

výzkum infračervených techno-

záchranného systému a příslušníků

logií a praktické využití termoka-

bezpečnostních sborů, podpo-

mer.

řit vzdělávání občanů v oblasti zajištění bezpečnosti, zejména v předcházení hrozbám, ale také v oblasti
sebeochrany a vzájemné pomoci při
mimořádných událostech, systémové
vzdělávání v bezpečnostní problematice.

Výzva MVČR a naše řešení

—
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Klíčové
výsledky
a aktivity
roku 2021

Výzkumné aktivity a průběžné výsledky

Provedli jsme unikátní výzkum

Informovali jsme veřejnost a popu-

možností a limitů termodiagnostiky

larizovali náš výzkum.

osob, na který budeme navazovat
v druhém roce projektu.

ե
ե

37 osob spolupracujících
na řešení

ե
ե
ե

7 nových měřicích a testova-

17 mediálních výstupů
48 postů na sociálních sítích
4 články a konferenční příspěvky

cích systémů

Navázali jsme spolupráci se

Nainstalovali jsme termokamerové

složkami IZS a identifikovali nová

systémy pro měření osob na první

témata s celospolečenským dopa-

testovací místa pro sběr výzkum-

dem.

ných dat.

ե
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4 nová výzkumná témata

ե
ե

6 testovacích míst
60 000+ IR snímků

1

Termografický kiosek

Vyvinuli jsme inovativní řešení pro
termodiagnostiku osob ve formě
tzv. termografického kiosku.
Do zařízení byla implementována námi navržená řešení, která jsou
předmětem podaných přihlášek vynálezu a užitného vzoru.
Termografické kiosky, které si z velké části sami vyrábíme,
využíváme při řešení projektu k ověření nových možností termokamerového měření osob i ke sběru dat pro ověření termodiagnostických způsobů monitorování epidemie.

Klíčové výsledky a aktivity roku 2021

—
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2

Software LabIR Health

Upravili jsme náš termografický
software LabIR a doplnili ho o další
funkce určené pro měření osob.
Pomocí tohoto softwaru ovládáme termokamery
a vyhodnocujeme data.
V průběhu řešení projektu budeme do softwaru doplňovat další funkce, které nám umožní
ověřit možnosti zpřesnit určení tělesné teploty
a omezit negativní vliv vnějšího prostředí.
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Klíčové výsledky a aktivity roku 2021

3

Software LabIR EpidMon

Rozšířili jsme software LabIR o další
modul zaměřený na epidemický
monitoring procházejících osob.
Software zahrnuje funkce potřebné pro automatické rozpoznání obličeje, pro určení směru pohybu a počtu změřených
osob a jejich teplot.
Software byl nejdříve ověřen na našem pracovišti
a následně využit ke sběru dat na jednotlivých průchozích
testovacích místech.

Klíčové výsledky a aktivity roku 2021

—
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4

Studie reference

Provedli jsme studii s měřením
teploty osob v ideálních podmínkách
a za dodržení doporučených postupů
Studie zahrnovala různé způsoby kontaktního
a bezkontaktního měření povrchové a tělesné
teploty.
Výsledky využijeme pro porovnání s našimi
dalšími studiemi, které budou zaměřeny na
zjištění vlivu vnějšího prostředí na měřené osoby
a na měřicí přístroje.
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Klíčové výsledky a aktivity roku 2021

5

Studie vstupy

Dlouhodobě provádíme
termodiagnostický monitoring osob přicházejících
na naše pracoviště.
Měříme teplotní pole obličeje a zaznamenáváme přitom
údaje z meteostanice o aktuálním počasí.
Na těchto datech ukážeme, jak moc vnější prostředí
zabraňuje spolehlivému určení tělesné teploty kontrolované
osoby při použití bezkontaktních metod a také, jak bude
možné novými algoritmy a doplňujícími informacemi toto
měření učinit mnohem přesnějším.

Klíčové výsledky a aktivity roku 2021

—
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6

Zařízení pro ohřev testovaných osob

Vytvořili jsme funkční vzorek
simulátoru vnějšího prostředí
Zařízení je určené pro testy termokamerových
způsobů měření povrchového teplotního pole
osob.
Hlavní částí je směrový plynule regulovatelný zářivý zdroj s rychlou odezvou a vysokou
energetickou účinností. Vytvořené zařízení využijeme k provedení studie, v rámci které budeme
chtít zjistit, jak např. sluneční ohřev mění rozložení teploty obličeje, abychom mohli zpřesnit
určení tělesné teploty u osob přicházejících
v létě na kontrolní termodiagnostická stanoviště.
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Klíčové výsledky a aktivity roku 2021

Testovací místa
Testovací místa nám umožňují ověřit

Dva termografické kiosky pro

funkčnost námi navržených měřicích

samo-měření osob jsme umístili do

systémů a sbírat data pro výzkum

haly Krajského úřadu Plzeňského

možností monitoringu epide-

kraje. Zaměstnanci úřadu si mohou

mie pomocí termokamer.

změřit teplotu při příchodu a odchodu

Termografický systém pro

z úřadu a přispět tak ke statistic-

nepřetržitý monitoring teplot pro-

kému sběru dat pro výzkumné účely

cházejících osob jsme nainstalovali

našeho projektu.

na dvou partnerských testovacích

Termokamerové systémy

místech v Plzni, a to v lékárně Dr.Max

veškerá sesbíraná data anonymizují

v OC Plaza a na Střední průmyslové

a přenáší na server NTC ZČU.

škole strojnické a Střední odborné
škole profesora Švejcara.

Klíčové výsledky a aktivity roku 2021

—
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Spolupráce
s integrovaným
záchranným systémem
Výzkumné centrum NTC se chce

V rámci projektu hledáme nové mož-

aktivně zapojovat do řešení výzkum-

nosti pro řešení specifických potřeb

ných témat s celospolečenským

složek IZS a uplatnění termografic-

významem. Velmi si proto vážíme

kých systémů i v oblastech, kde se

spolupráce s IZS (integrovaným

o jejich využití zatím neuvažovalo.  

záchranným systémem), kterou

Navázali jsme diskuzi s různými

projekt přinesl a díky které nejen

útvary Policie České republiky, Hasič-

získáváme nezbytný vhled do pande-

ského záchranného sboru České

mické situace, ale nacházíme i nová

republiky a Zdravotnické záchranné

výzkumná témata.

služby.

Složky IZS běžně používají
termografické prostředky pro výkon
služby a řešení krizových situací.
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Komunikace
a popularizace
výzkumu
Kromě výzkumné činnosti jsme se

Vedoucí projektu prof. Honner

v rámci projektu BETERKA zavázali

poskytl rozhovor o aktivitách projektu

náš výzkum popularizovat a informo-

např. pro regionální televizi TV ZAK

vat o něm laickou i odbornou veřej-

nebo ROZHLAS ČRo Plzeň.

nost.
Vědeckou komunitu informujeme prostřednictvím odborných
článků a příspěvků na konferencích.
Se širokou veřejností pak komunikujeme prostřednictvím webu projektu
(medical.labir.cz), médií a sociálních
sítí (LinkedIn, Twitter, Facebook,

ե

medical.labir.cz

Instagram).
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Expozice
v Techmania
Science Center
Jedním z cílů projektu je vytvořit

kriminalistů vytvoří identikit zločince,

společně s Techmania Science Cen-

a to pouze za použití termokamery.

ter interaktivní populárně-naučnou

Návštěvníci si také vyzkouší, co

expozici, která představí školním

všechno je potřeba udělat mezi vyto-

skupinám i odborné a laické veřej-

čením linky 155 a příjezdem záchra-

nosti výzkum NTC v oblasti termodi-

nářů. V průběhu základní laické

agnostiky a také práci policie, hasičů,

resuscitace sledují cestu záchranáře

záchranné služby a hygieny.

Plzní až do Techmanie.

Expozice přiblíží možné využití

Slavnostní otevření expozice

termokamer jednotlivými složkami

je plánováno na konec června roku

IZS a zároveň upozorní na důležitost

2022, doprovázeno bude například

prevence. Návštěvníci odhalí pomocí

simulovaným zásahem jednotek IZS.

termokamery nejrizikovější místa pro
vznik požáru v domácnosti. V roli
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Vyjádření
partnerů
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Mgr. Stanislava Reichertová
Vedoucí Katedry záchranářství,
diagnostických oborů a veřejného
zdravotnictví

Spolupráce na projektu BETERKA je pro nás jako fakultu, potažmo
katedru velkým přínosem a zajímavou zkušeností, jak propojit
dva zdánlivě odlišné obory. Na základě předchozí velmi dobré
spolupráce s NTC se díky projektu mohly získané poznatky
a výsledky výzkumu v oblasti termodiagnostiky dále prohloubit.
Naši studenti již v průběhu studia při praktikách a odborných praxích mají možnost seznámit se se špičkovým vybavením
v rámci přednemocniční a nemocniční neodkladné péče, díky
projektu mají možnost ověřit si nové a přesnější bezkontaktní
způsoby monitorace tělesné teploty. Plánovaným výstupem je i
promítnutí získaných dat v kvalifikačních pracích studentů. Pedagogové a studenti FZS zajišťují zdravotnickou stránku výzkumu
a to zejména při řešení zdravotních rizik při vytváření expozic
a experimentů, zapojují se také do aktivit souvisejících se samotným měřením ať již v roli měřených osob, či v roli obsluhy měřících
systémů a vyhodnocení měřených dat.
V neposlední řadě dává projekt úžasný prostor pro prezentaci a přiblížení našeho velmi potřebného oboru široké veřejnosti.
Vyjádření partnerů

—
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Ing. Jiří Královec
Ředitel
Techmania Science Center o.p.s.

Pro Techmanii Science Center je možnost spolupráce na projektu
BETERKA především příležitostí představit se jako partner pro
propagaci a prezentaci výsledků výzkumné činnosti. To je totiž
jedním z hlavních poslání Techmanie a jsme velmi rádi, že právě
toto je naším úkolem i u tohoto projektu.

Vyjádření partnerů

—
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plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild
Ředitel Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje

Za Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje bychom chtěli
vyjádřit poděkování za nabídnutou a následně realizovanou formu
spolupráce na projektu BETERKA. Uplynulá období, jež byla spojena s pandemií onemocnění Covid-19, ukázala důležitost vědecké
práce, která může bezpochyby nabídnout nové způsoby pro efektivnější zvládnutí nových hrozeb.  
S vědeckým týmem NTC, pod vedením p. prof. Honnera ze
Západočeské univerzity v Plzni, jsme navázali úzkou a velice profesionální spolupráci. Ta obnášela nejenom řadu jednání, názorných ukázek, návštěvu odborných pracovišť a následnou výměnu
poznatků a informací, ale identifikovala i další nová témata
výzkumu a vývoje – např. využití termovize v brýlích či bezkontaktní detektor lži. Těší nás, že se společně můžeme zabývat
a spolupodílet se na fázi vývoje těchto návrhů od jejich prvopočátků přes experimentální ověřování až k navazujícím aplikačním
spolupracím.  
V neposlední řadě jsme velice rádi za to, že díky projektu
BETERKA bude moci být veřejnosti představeno využití infračervených technologií ze strany Policie České republiky.

Vyjádření partnerů

—
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Plány
na rok 2022
JARO

LÉTO

Provedeme rozsáhlé testy vlivu vněj-

V červnu slavnostně otevřeme

šího prostředí na měřicí přístroje,

společnou expozici NTC a složek IZS

měřené osoby a na výsledky určení

v Techmania Science Centre.

povrchové a tělesné teploty kontrolovaných osob.

PODZIM

ZIMA

Dokončíme ověřování našich návrhů,

Uspořádáme sérii workshopů

jak zpřesnit termodiagnostiku osob

k představení našeho výzkumu

na vstupech z vnějšího prostředí.

a výsledků určených pro jednotlivé

Dokončíme vyhodnocení více
než ročního sběru dat epidemic-

cílové skupiny: provozovatele termodiagnostických kontrol a výrobce

kého monitoringu o teplotách osob

termokamer, epidemiology a krizové

na zvolených testovacích místech

manažery, složky IZS.   

v Plzni.
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Projektový
tým
Nové technologie - výzkumné centrum ZČU přináší
do projektu více než 20 let zkušeností v oblasti

ե

ntc.zcu.cz

ե

fzs.zcu.cz

ե

techmania.cz

infračervených technologií a termovizního měření.

Fakulta zdravotnických studií ZČU přináší medicínský pohled, znalost zdravotních rizik a požadavků
zdravotnického záchranného systému.

Techmania Science Center o.p.s. přináší mnohaleté
zkušenosti s popularizací výzkumu a umožňuje
zapojení širší veřejnosti do aktivit projektu.

Představení týmu

—
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březen - červen 2020

listopad 2020 - březen 2021

První 2 měřicí místa v kampusu

Sběr dat pro STUDII REFERENCE

ZČU na Borských polích

prováděný kombinací termografického
měření a měření dotykovým teploměrem v budovách NTC a FZS

květen - září 2021
Instalace termokamerového systému u vstupu
do Techmania Science Center

BETECH
Projekt: Bezpečnost termovizní technikou, Poskytovatel: Západočeské univerzita,
Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU.

30.4. - 12.6.2020
Příprava projektu BETERKA
20. 4. 2020
Akreditace kurzu Technik diagnos-

2020
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tik zdravotnické termografie

2020 2021

březen - červen 2021
Měření na testovacích místech
covid-19, které na ZČU zajišťovala FZS

Monitoring procházejících osob
různými měřicími systémy

Dr. Max
SPŠS
Krajský úřad PK

Pilotní provoz kiosku

Budova NTC

BETERKA
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Plzeňský kraj: Denní přehled celkového počtu osob s aktuálně probíhajícím onemocněním COVID‑19 (aktivní případy)
Zdroj: mzcr.cz
(https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kraje/PLK)

2021

Projekt Bezpečnostní výzkum
pro účinné využití termokamer
v případě epidemických hrozeb
a krizových situací (VI04000029)
byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR
z Programu bezpečnostního výzkumu
České republiky v letech 2015 až 2022.

