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ABSTRAKT

Infračervená termografie (IRT) je neinvazní a bez-
pečná metoda zobrazování teplotní mapy objektů.  
Každý objekt, který je teplejší než absolutní nula 
(0 Kelvinů) tvoří tepelný zářič v infračervené části 
spektra. Toto záření je pro lidské oko neviditelné, 
nicméně s rozvojem techniky byly vyvinuty měřicí 
systémy, které jsou schopny toto záření zviditelnit. 
Jsou to tzv. termografické kamery. Tato metoda 
našla četné uplatnění v  mnoha oborech zejména 
technického charakteru. Začíná se však význam-
ně uplatňovat i ve veterinární medicíně a v oblasti 
zemědělství. Proto bylo cílem této publikace se-
známit s  podstatou infračervené termografie, se 
správnými postupy měření živých objektů (zvířat) a 
upozornit na chyby a omyly během měření a také 
v  jakých oblastech chovu hospodářských zvířat 
byla IRT využita. V jednotlivých kapitolách je po-
jednáno od historie objevu infračerveného záření 
přes dnešní techniku jeho detekce až k faktorům, 
které ovlivňují výsledný teplotní obraz sledovaného 
objetu s  přihlédnutím ke specifiku měření živých 
objektů, zejména tedy teplokrevných živočichů, 
kam spadá většina hospodářských zvířat. Kapi-
tola o využití infračervené termografie v  chovech 
hospodářských zvířat uvádí přehled možností její-
ho uplatnění, které je značně široké, ale ne vždy 
přináší očekávané výsledky či možnost plošného 
zavedení do faremních podmínek chovů. Je nutné 
si uvědomit, že infračervená termografie je přes 
veškeré své klady nespecifickou diagnostikou, tzn., 
že ačkoliv je tato metoda citlivá v odhalování tep-
lotních změn u zvířat, není schopna odhalit jejich 
příčinu, což se týká zejména detekce onemocnění. 
Je proto považována za metodu pomocnou. Od je-
jich uživatelů se očekávají nejen znalosti v oblasti 
anatomie a fyziologie jednotlivých druhů zvířat, ale 
i znalosti technického charakteru v oblasti měření 
pomocí infračervené termografie.

Klíčová slova: 
Infračervené záření; infračervená termografie; 
termografická kamera; faktory měření; chovy 
hospodářských zvířat; zdraví; welfare.

ABSTRACT

Infrared thermography (IRT) is a noninvasive and 
safe technique of thermal imaging visualization. 
Every object warmer than absolute zero generates 
heat radiation in the infrared part of the light 
spectrum. This radiation is invisible to the human 
eye. However, with the development of technology, 
measuring systems have been developed that 
are able to make this radiation visible. These are 
so-called thermographic cameras. This method 
has found numerous applications in many fields, 
especially technical. However, it is also beginning 
to be used significantly in veterinary medicine and 
agriculture. Therefore, the aim of this publication 
was to acquaint with the principles of infrared 
thermography, to outline the correct procedures for 
measuring of living objects (animals) and to point 
out errors and mistakes during the measurement 
and in which areas of livestock breeding was 
used. The individual chapters deal with the history 
of the discovery of infrared radiation through 
today's technique of its detection to the factors 
that affect the resulting temperature imaging of 
the object, considering the specifics of measuring 
living objects, especially warm-blooded animals, 
which includes most livestock. The chapter on 
the use of infrared thermography in livestock 
breeding provides an overview of the possibilities 
of its application, which is quite wide, but does not 
always bring the expected results or the possibility 
of widespread introduction into farm conditions. It 
is necessary to realize that infrared thermography, 
despite all its advantages, is a non-specific 
diagnosis, ie that although this method is sensitive 
in detecting temperature changes in animals, 
it is not able to reveal their cause, especially 
with regard to disease detection. It is therefore 
considered an auxiliary method. Knowledge in 
the field of anatomy and physiology of individual 
animal species, but also knowledge of a technical 
nature in the field of measurement using infrared 
thermography is expected from their users.

Key words: 
Infrared radiation; infrared thermography; 
thermographic camera; livestock breeding, 
health, welfare
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PŘEDMLUVA

Když před více jak 200 lety objevil Sir Wiliam Herschel infračervené záření, určitě 
netušil, kam jeho objev dospěje. Nemohl ve své době vědět, že neviditelné záře-
ní se díky technickému a technologickému pokroku stane pro lidské oko viditelné 
a že vznikne celý vědní obor nazývaný infračervená termografie, jejímž úkolem bude 
sledovat a zaznamenávat infračervenou energii, kterou vyzařují objekty a následně 
podrobit analýze teplotní pole povrchu sledovaných objektů. A ještě s bonusem, že 
tato měření budou probíhat bezkontaktně.

Toto bezkontaktní měření zajišťují v současné době speciální systémy – termogra-
fické kamery. Od 50. let minulého století do dnešní doby byl učiněn obrovský pokrok, 
který vyústil ve spolehlivé kvantitativní měření pomocí infračervených kamerových 
systémů. A tak se díky tomuto pokroku stalo infračervené zobrazování dostupné pro 
širokou odbornou veřejnost, ale i pro veřejnost laickou. V dnešní době si lze vzhle-
dem k masové výrobě těchto zobrazovacích systémů pořídit relativně levné fotoapa-
ráty či kamery, dostupné pro kohokoliv. 

Tento rychlý technologický rozvoj a dostupnost termografických měřicích systémů 
o  různé kvalitě však vede k  paradoxní situaci. Je totiž pravděpodobně prodáváno 
stále více systémů, než je lidí, kteří tomu rozumějí. Jejich neznalost fyziky v oblas-
ti infračerveného záření, neznalost podstaty měření a správných měřicích postupů 
vede k nesprávné interpretaci „barevných obrázků“ - infračervených snímků neboli 
termogramů. Ano, kamera či fotoaparát vytvoří líbivý barevný obrázek, ale jak ho 
dále správně vyhodnotit? Někdy je to obtížné i pro odborníky. Zakoupení termogra-
fické kamery nedělá z člověka odborníka. 

Autoři této publikace se v  rámci svých vědeckých aktivit dlouhodobě zabývají využi-
tím infračervené termografie pro zemědělský, biologický a medicínský výzkum. Bě-
hem výzkumu získali díky používání metody infračervené termografie nejen mnoho 
nových poznatků, zejména při měření živých organismů, ale absolvovali i odborná 
školení (certifikace) a semináře v  této oblasti, kde získali mnoho cenných zkuše-
ností.

Tato jejich kniha si proto klade za cíl seznámit čtenáře stručně s principem infra-
červené termografie, zpracováním teplotního obrazu a  jeho správnou interpretací 
i principy správného měření, ale i s mýty a omyly při měření a využitím infračervené 
termografie v chovech jednotlivých druhů hospodářských zvířat za účelem zjišťování 
jejich zdraví a pohody. Předkládaná publikace vychází z již dříve publikovaných prací 
v tomto oboru a ze zkušeností autorů a pro čtenáře shrnuje současný stav poznání 
a úlohu infračervené termografie pro zemědělský výzkum a praxi.

Na závěr předmluvy si autoři dovolují poděkovat za cenné rady a  připomínky při 
zpracovávání této publikace Ing. Štěpánovi Svobodovi (SpektraVision s r.o.) a  také 
všem kolegům z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., kteří pomáhali autorům 
při získávání obrázkové dokumentace pro tuto publikaci.
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ÚVOD

Infračervená termografie (IRT) je neinvazní a bezpečná me-
toda zobrazování teplotní mapy objektů. V důsledku technic-
kého pokroku našla tato metoda četné uplatnění v mnoha 
oborech a lze očekávat její další diverzifikaci. Jako nejzná-
mější oblast uplatnění IRT je oblast průmyslová, a to zejmé-
na ve stavebnictví, strojírenství, energetice. Nelze však opo-
minout ani oblast vojenskou, policejní či záchranné sbory.

Vedle technických oborů nachází však své uplatnění i v obo-
rech humánní a  veterinární medicíny, ale dnes už i  také 
v oblasti zemědělství. Ve veterinární medicíně se její první 
použití datuje k roku 1965, kdy ji pánové Delahanty a Georgi 
použili k vyšetření koní.

V oblasti živých organismů (lidé, zvířata) je infračervená ter-
mografie ve světě uznávaná jako pomocná nespecifická dia-
gnostická metoda, která se využívá k odhalování tepelných 
rozdílů mezi symetrickými oblastmi těla. Z teplotních roz-
dílů pak lze posuzovat na závažnost situace v dané oblas-
ti. Řadí se mezi tzv. bioaplikace. IRT je také považována za 
zobrazovací metodu, založenou na detekci a zpracování tzv. 
vlastních biosignálů vznikajících přímo v organismu. Snímá 
se pouze přirozené záření z povrchu. Metoda je neinvazní, 
tzn., neprodukuje žádné škodlivé záření ani nijak významně 
nezatěžuje organismus. Další výhodou metody je, že nevy-
žaduje přímý fyzický kontakt s  monitorovaným povrchem, 
což umožňuje dálkové odečítání rozložení tepla.

IRT však nemusí být využívána jen v medicíně. Je vhodným 
nástrojem i  pro studium termoregulačních a  adaptačních 
schopností organismů, nebo pro studium welfare hospo-
dářských zvířat apod. A právě využitím IRT u hospodářských 
zvířat se tato publikace zabývá. Obecně si tato publikace 
klade za úkol seznámit čtenáře (a možná již uživatele ter-
mografických kamer) s principem infračervené termografie, 
zpracováním teplotního obrazu a jeho správné interpretace, 
popsat principy správného měření, ale rovněž upozornit na 
limity a  faktory, ovlivňující měření IRT a  také na omyly při 
měření pomocí IRT s  přihlédnutím ke specifikům měření 
živých organismů, zejména teplokrevných živočichů. To je 
náplní jednotlivých kapitol publikace vč. přehledu možností 
využití IRT v chovech hospodářských zvířat a také validace 
této metody u jednotlivých problémů v chovech.





13

INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ

Rozsáhlý soubor všech elektromagnetických vln různých 
vlnových délek se nazývá elektromagnetické záření. Nej-
větší vlnovou délku mají rozhlasové vlny (dlouhé, střední  
a krátké), následují televizní a rozhlasové vlny VKV (vel-
mi krátké vlny), mikrovlny, infračervené záření, viditelné 
světlo, ultrafialové záření a záření gama.

Infračervené záření (IR) je tedy částí elektromagnetického 
záření, které však není při běžných podmínkách pro lidské 
oko viditelné. Spektrální rozsah znázorňuje obrázek 1.

Infračervené záření se dělí na jednotlivá pásma. Toto 
dělení ovšem není jednoznačně dané a existuje několik 
schémat jeho dělení. Jako nejzákladnější je možno uvést 
toto:
  blízké (0,76–5 µm),
  střední (5–30 µm),
  dlouhé (30–1000 µm).

Obr. 1 
Elektromagnetické záření – řazeno podle vlnové délky.  
(Zdroj: Zapletal, 2009)

Objevitelem infračerveného záření je Sir William Herschel  
(1738–1822), který proslul jako vynikající astronom a kon-
struktér zrcadlových dalekohledů. V  roce 1800 prováděl 
jeden ze série pokusů, při kterých studoval teplotní účin-
ky jednotlivých částí slunečního záření rozložené hrano-
lem. Zjistil, že teplota v oblasti, kde dopadá modré světlo, 
je menší než teplota v oblasti, kam dopadá světlo červené. 
A dokonce že v oblasti těsně za červenou hranou spekt-
ra (mimo oblast viditelného záření) je teplota ještě vyšší. 
Toto nově objevené záření dostalo označení infračervené 
záření (= záření, které leží „pod červenou“ oblastí; zkrá-
ceně jej označujeme jako IR záření, a to z anglického „in-
frared“). Herschel také později dokázal, že pro toto záření 
platí zákon odrazu vlnění a lomu vlnění. 
Dnes již víme, že infračervené záření vysílají všechna tě-
lesa, jejichž teplota je vyšší než absolutní nula (0 Kelvinů, 
tedy – 273,15 °C). Tato tělesa jsou tepelnými zářiči v infra-
červené části spektra.

Frekvence

Oblast

Vlnová délka

Radiové vlny Mikrovlny Infračervené
záření

Rentgenové
záření

Gama
záření

Viditelné světlo

Ultrafialové
 záření

0,1 MHz  1MHz   10MHz   0,1GHz  1GHz    10GHz    0,1THz  1THz     10 THz  0,1PHz   1PHz   10PHz   0,1EHz   1EHz  10EHz     0,1ZHz

1Km    100m      10m         1m        1dm    10mm    1mm   0,1mm    10µm      1µm    100nm    10nm    1nm     0,1nm   10pm
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INFRAČERVENÁ TERMOGRAFIE

Infračervená termografie (IRT) je neinvazní a  bezpečná 
metoda zobrazování teplotní mapy objektu. Dnes je však 
infračervená termografie považována nejen za metodu, 
ale za celý vědní obor, který se zabývá analýzou rozlože-
ní teplotních polí na povrchu těles. Úkolem termografie 
je tedy analýza infračervené energie vyzařované tělesem  
– sledovaným objektem. Měření lze provádět i na vzdále-
ných objektech. Jak již bylo řečeno výše, všechna tělesa 
teplejší než absolutní nula (0 K) vysílají energii v  infra-
červené části spektra. Intenzita a distribuce vyzařované 
energie je závislá na teplotě tělesa a  na vyzařovacích 
schopnostech povrchové vrstvy tělesa. Pro popis zákoni-
tostí vyzařované energie z povrchu těles existují tři hlavní 
zákony: Stephan-Boltzmannův zákon (pro teplo vyza-
řované z povrchu obecného tělesa), Wienův posunovací 
zákon (pro hodnotu vlnové délky s maximální radiací na 
povrchu tělesa) a Planckův vyzařovací zákon (pro abso-
lutně černé těleso a pro šedé těleso).

MĚŘICÍ TECHNIKA

Jak již bylo uvedeno, infračervené záření je pro lidské oko 
neviditelné. Ale od jeho objevení bylo snahou lidstva toto 
záření nějakým způsob zviditelnit a využívat ho v různých 
oborech lidské činnosti.

Pokud se podíváme do historie, první termografický sys-
tém vznikl již roku 1829, když vynálezce Leopoldo Nobili 
vynalezl termočlánek. Při spojení termočlánku do série 
vznikla termobaterie, jež byla schopna detekovat teplo 
osoby stojící ve vzdálenosti tří metrů od přístroje. Ten-
to překvapivý objev učinil italský vynálezce Macedonio 
Melloni. Pokrokem v  oblasti infračervené termografie 
bylo roku 1880 sestrojení prvního bolometru americ-
kým vynálezcem Samuelem Pierpontem Langleyem. 
Tyto vynálezy měřily infračervené záření pomocí fyzi-
kálních stupnic, nejčastěji pomocí elektrického proudu. 
První termografický snímek pochází až z roku 1940, kdy 
byl přenesen na papír první jednoduchý obraz tepelné-
ho záření. K dalšímu rozvoji infračervené techniky došlo 
během 2. světové války a po jejím ukončení, kdy vojenští 
vědci pracovali na využití přístrojů schopných zobrazovat 
tepelné záření. Tento výzkum pokračuje i dnes. První vy-
užití infračerveného termografického systému pro civilní 
účely bylo zařízení švédské firmy AGA pod názvem Ther-
movision®651. Výzkum a vývoj v oblasti infračerveného 
záření a  možnostech jeho zobrazování pokračuje v  po-
slední době velmi rychle a dávno už není doménou jen 
vojenské oblasti.
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TERMOGRAFICKÁ KAMERA

Termografickou kamerou označujeme speciální za-
řízení, vyvinuté k  zobrazení, resp. vizualizaci infra-
červeného záření. Na první pohled může připomínat 
klasickou kameru, nebo videokameru. Lze ji také na-
lézt pod názvy termokamera, infrakamera, nebo ter-
movizní kamera. Pro zajímavost, název termovize 
(Thermovision®) vznikl a  byl registrován jako výrobní  
a obchodní značka, a to firmou AGA (AGEMA) Thermovi-
sion, dnes FLIR. V dnešní době lze však zakoupit i termo-
grafické adaptéry do mobilních telefonů, termografické 
puškohledy apod.

Vraťme se ale k  termografické kameře, která umožňu-
je detekovat infračervené záření sledovaného objektu 
bezkontaktně, což je její velkou výhodou. Je si ale třeba 
uvědomit, že termografická kamera neměří přímo povr-
chovou teplotu, ale povrchová teplota se dopočítává na 
základě změřené intenzity toku infračerveného záření 
a zadaných okrajových podmínek (o těch bude řeč poz-
ději). Kamera je schopna zachytit i  malé změny teplot. 
Nasnímaný materiál se počítačově zpracovává do jednot-
livých teplotních obrazů (termogramů), které slouží k de-
tailní analýze teplotního pole. 

V  termografických kamerách se používají snímače  
v těchto vlnových délkách:
  NIR (Near Infrared) - blízké infračervenému spektru 

0,74 až 1 μm,
  SWIR (Short Wave) – krátkovlnný systém se spektrálním 

rozsahem 1 až 3 μm,
  MWIR (Mid Wave) - středněvlnný systém se spektrálním 

rozsahem 3 až 5 μm,
  LWIR (Long Wave) – dlouhovlnný systém se spektrálním 

rozsahem 7,5 až 14 μm.

V  oblasti výzkumu a  diagnostikováni živých objektů se 
nejvíce využívají systémy dlouhovlnné. Naměřená hod-
nota intenzity infračerveného záření je u  dlouhovlnných 
systémů méně ovlivněna emisivitou povrchové vrstvy sle-
dovaného objektu, než je tomu u krátkovlnných systémů. 

V  dnešních termografických kamerách se používají ze-
jména nechlazené infračervené maticové snímače, tzv. 
bolometry. Kvůli jejich vysoké ceně se převážně využívají 
k  bezkontaktnímu měření tam, kde není možné je na-
hradit jinými radiačními pyrometry, jako jsou infrater-
močlánky nebo pyroelektrické snímače. 
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CO TO JE TERMOGRAM

Termogram je infračervený snímek, pořízený prostřed-
nictvím termografické kamery. Lze se také setkat s ná-
zvy termovizní snímek či tepelný obraz. Termogram 
zobrazuje intenzitu tepelného vyzařování z povrchu sle-
dovaného objektu. Infračervené záření je ve snímku „zvi-
ditelněno“ pomocí barevné palety, kdy je ke každé teplotě 
přiřazena jedna barva, nebo barevný odstín. Termogram 
je zpravidla opatřen stupnicí těchto barev a jejich odstí-
nů. Barevných palet je používáno více druhů, nicméně ke 
standardním řadíme:
  barvy železa (resp. tavícího se železa) (iron),
  barvy duhy (rainbow),
  odstíny šedi (grey). 

Ukázky těchto barevných palet jsou uvedeny na obráz-
cích 2, 3 a 4.

Termogramy se dělí podle způsobu jejich datového obsa-
hu na radiometrické a neradiometrické. Radiometrické 
termogramy dokážou určit povrchovou teplotu zkouma-
ného objektu (např. zjistit teplotu ve vybraných bodech 
apod.), s termogramy se dá dále pracovat a vyhodnocovat 
je speciálním počítačovým programem, upravovat para-
metry i po uložení snímku. Neradiometrické snímky ta-
kovéto možnosti nemají, jsou pouze zobrazující stav při 
uložení.

Otázkou pro uživatele (a  ne nepodstatnou) je rozlišení 
termogramu. To je závislé na rozlišení snímače v termo-
grafické kameře. A o tom pojednává následující kapitola.

Obr. 2. Barvy železa. (Zdroj: autoři)

Obr. 4. Odstíny šedi. (Zdroj: autoři)

Obr. 3. Barvy duhy. (Zdroj: autoři)
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ROZLIŠENÍ KAMER A ČEHO SI DÁLE U KAMER VŠÍMAT

Každý uživatel termografické kamery si musí předem 
stanovit, pro jaký účel si kameru pořizuje. Z  toho pak 
vychází posouzení nabízených parametrů. Jak již bylo 
zmíněno, základem je rozlišení snímače. Existuje zása-
da, že pro správnou interpretaci teplotního stavu měře-
ného objektu musí být tento objekt pokryt plochou 3x3 
měřicí body (pixly). V tabulce 1 jsou uvedeny příklady 
technických parametrů termografických kamer, kte-
rých by si měl uživatel všímat, včetně plochy měřené ze 

 Tabulka 1. 
Příklady technických parametrů termografických kamer

rozlišení objektiv (FOV) IFOV (mrad) Plocha v mm 
(d=1m, 3x3 pix) Citlivost snímače Teplotní rozsah 

1024 x 768 45° × 34° 0,8 2,4 x 2,4 < 0,02 °C - 40 až 2000 °C
640 x 480 42° × 32° 1,2 3,6 x 3,6 < 0,03 °C - 40 až 1500 °C
384 x 288 42° × 32° 2 6 x 6 < 0,03 °C - 20 až 1200 °C
320 x 240 42° × 32° 2,4 7,2 x 7x2 < 0,08 °C - 40 až 1500 °C
160 x 120 55° × 43° 6,5 19,5 x 19,5 < 0,15 °C -20 až 400 °C

80 x 60 41° × 31° 11 33 x 33 < 0,1 °C -10 až 150 °C

60 x 60 12.5° × 12.5° 3,7 11,1 x 11,1 < 0,15 °C -20 až 250 °C

Obr. 5 Teplota oka snímaná kamerou s rozlišením 640 x 480 
(vzdálenost 1 m).
(Zdroj: autoři)

Obr. 6 Teplota oka snímaná kamerou s rozlišením 60 x 60 
(vzdálenost 1 m). 
(Zdroj: autoři)

vzdálenosti 1 m, které splňují tuto zásadu v závislosti na 
rozlišení snímače. 

Následující obrázky dokumentují kvalitu termogramů 
v závislosti na rozlišení a vzdálenosti snímaného objektu.
Obrázek 5 a 6 ukazuje teplotu oka dojnice, měřenou ka-
merou s vysokým a nízkým rozlišením. V termogramech 
je vyznačena maximální zjištěná teplota v  oblasti oka, 
která je výrazně rozdílná v závislosti na rozlišení.
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Obrázek 7 a 8 ukazuje teplotu oka dojnice, měřenou ka-
merou s  vysokým rozlišením, avšak z  rozdílné vzdále-
nosti (1 metr vs. 5 metrů). V termogramech je vyznačena 
maximální zjištěná teplota v oblasti oka, která je výrazně 
rozdílná v závislosti na vzdálenosti měřeného zvířete.

Další důležitou otázkou je optika. Musíme vědět, zda po-
třebujeme systém, kterým budu ostřit na detaily nebo se 
spokojím s fixfokusem. Je nutné znát i citlivost sníma-
če. To je důležité zejména při exaktních měřeních. Nelze 
podceňovat ani teplotní rozsah kamer. Také způsob ovlá-
dání je důležitou vlastností. Při pohybu mezi zvířaty nebo 
v nebezpečném prostředí je nutné, aby byla aspoň jedna 
ruka volná. Proto je i ergonomie důležitý parametr při 
výběru termografické kamery.

Obr. 7. Teplota oka snímaná kamerou ze vzdálenosti 1 m. 
(Zdroj: autoři)

Obr. 8.  Teplota oka snímaná kamerou ze vzdálenosti 5 m. 
(Zdroj: autoři)
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PŘESNOST MĚŘENÍ ANEB CO KAMERA MĚŘÍ

Existuje názor, že termografická kamera měří infračer-
vené záření vyzařované měřeným objektem. To je pravda 
jen z jedné třetiny. Jak ukazuje obrázek 9, skládá se in-
fračervené záření dopadající na snímač ze tří složek. Zá-
ření emitované atmosférou, záření od okolního prostředí, 
nazývané odražená zdánlivá teplota a vlastní záření mě-
řeného objektu. 

Mezi měřeným objektem a kamerou je vždy určitá vrs-
tva vzduchu. Protože vzduch je teplejší než absolutní 
nula, tak i on vyzařuje tepelné záření. Proto je nutné mít 
informace i  o  teplotě vzduchu, relativní vlhkosti vzdu-
chu a  tloušťce vrstvy neboli vzdálenosti mezi kamerou  
a  objektem v  místě měření, abychom získali po zadání 
těchto hodnot do vyhodnocovacího software či kamery 
opravdu reálný termogram.

Termín "odražená zdánlivá teplota" vznikl doslovným 
překladem z  anglického "reflected apparent tempera-
ture". Technicky tento termín není správný, protože tep-
lota se nemůže "odrážet", ale je běžně používán v  od-
borné literatuře a  jiný termín není zaveden. Jedná se  
o záření emitované okolními objekty a následně odraže-
né od měřeného objektu. 

Intenzitu odrazu určuje emisivita. Emisivita povrchu je be-
zrozměrné číslo z intervalu 0 až 1, udává poměr energie 
vyzařované objektem při jeho dané teplotě k energii vyza-
řované absolutně černým tělesem při stejné teplotě. Pro 
pochopení je nutné si uvědomit, že u absolutně černého 
tělesa je veškeré záření pohlceno a veškeré záření pochází 
pouze z tohoto tělesa.U absolutně bílého tělesa je veškeré 
záření odraženo, aniž by se dostalo do měřeného objektu. 

OBr. 9. Složky záření, dopadající na snímač. 
(Zdroj: Svoboda, 2012)

Atmosféra

Radiace objektu

Radiace atmosféry
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odražená od objektu
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Obr. 10. Vliv úhlu snímání.  
(Zdroj: autoři)

Úhel 90 °

Úhel menší než 45 °

To znamená, čím lesklejší povrch tím větší je odrazivost 
a  tím je tato složka v  celkovém dopadajícím záření vý-
znamnější.

Nezanedbatelným faktorem je i úhel, který svírá osa op-
tiky s plochou měřeného objektu. Obecně platí, že úhel 
by se měl pohybovat do 45 °. Při úhlu pod 45 ° již dochází 
k velkému zkreslení naměřených hodnot a sledovaný ob-
jekt (resp. plocha má zdánlivě nižší povrchovou teplotu. 
Vliv úhlu je dokumentován na obrázku 10 (měření oblasti 
plece dojnice).
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Kromě správného posouzení jednotlivých složek dopa-
dajícího záření, které byly popsány dříve, je ještě nutné 
při měření zohlednit další faktory omezující či ovlivňu-
jící výsledný termogram:
  termogramy sledovaných objektů musí být pořizo-

vány bez přímého slunečního záření, bez vlivu deště 
či sněhu,

  termogramy sledovaných objektů musí být pořizová-
ny bez zvýšené rychlosti proudění vzduchu (ochlazo-
vací efekt),

  měřená plocha sledovaného objektu nesmí být zne-
čištěna, vlhká a obsahovat cizí materiál,

  u živých organismů je nutno brát do úvahy vliv poča-
sí, cirkadiánního a ultradiánního rytmu, zdravotního 
stavu, podávání léčiv, příjem stravy (krmiva) apod.

Příklad znečištění vlhkým materiálem je dokumento-
ván na obrázku (termogramech) 11. V obrázcích je uve-
dena i průměrná teplota ve vyznačené oblasti, která je 
významně ovlivněna tímto znečištěním.

FAKTORY, ZKRESLUJÍCÍ TEPLOTNÍ OBRAZ ANEB CHYBY A OMYLY

Obr. 11. Termogramy čistého a znečištěného vemene. 
(Zdroj: autoři)
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ZAČÍNÁME MĚŘIT

Před začátkem měření je nutné si ověřit, jestli není na-
plněn některý z výše uvedených limitujících faktorů. Poté 
je třeba zjistit všechny potřebné údaje pro eliminaci vlivu 
ostatních složek dopadajícího záření. Teplotu a relativní 
vlhkost vzduchu měříme standardním způsobem a zjiš-
těné hodnoty vkládáme do kamery či software. Některé 
typy kamer umožňují přímou komunikaci mezi kamerou 
a měřidly a vkládání naměřených hodnot je tak automa-
tické. Dalšími hodnotami zavedenými do kamery či soft-
ware je vzdálenost od objektu a emisivita. U kůže a srsti 
se tato hodnota pohybuje mezi 0,95 – 0,98. A ještě jeden 
fakt je důležitý. V dosahu nesmí být zdroj velmi intenziv-
ního tepla nebo chladu, který by se významně podílel na 
odražené zdánlivé teplotě nebo přímo tepelně ovlivňoval 
měřený objekt. Po zhodnocení všech těchto faktů je mož-
né začít měřit.

SPECIFIKA MĚŘENÍ ŽIVÝCH OBJEKTŮ

Před měřením je nutné si stanovit, jaká má být očekáva-
ná informace. Buď je sledován nějaký akutní stav (např. 
zranění), pak je možno hned měřit, ale informaci nelze 
zobecnit. Nebo je potřeba exaktní informaci o stavu mě-
řeného zvířete (např. úspěšnost léčby), pak se musíme 
na měření zvířete připravit. 

Základní příprava spočívá v jeho uklidnění, omezení po-
hybu, omezení stresových faktorů a minimalizaci změn 
mikroklimatu a  dodržovat zásadu – zvířete se nedotý-
kat, tzn. omezit fyzický kontakt s ním. Doba aklimatizace 
před měřením se doporučuje minimálně 15-20 minut. Je 
rovněž nutné si vést o zvířeti či člověku přesný záznam 
o  jeho stavu před měřením (zdravotní stav, podávání 
léků, pitný režim, příjem potravy atd.). Dobrou zásadou 
je pokaždé pořídit několik opakovaných snímků, protože 
zvláště z menší vzdálenosti hrozí rozostření z důvodu po-
hybu zvířete či člověka. 

V provozních podmínkách hospodářských zvířat (zejména 
velkochovů) je ovšem velmi obtížné tyto podmínky dodr-
žovat a sledování pomocí IRT tak naráží na mnohé limity.



23

Změna tělesné teploty je uznávaná jako důležitý indiká-
tor nemoci nebo nepohody, zejména ve vztahu k tepel-
nému či chladovému stresu. Zjišťování tělesné (vnitřní, 
rektální) teploty se standardně provádí klasickými tep-
loměry. S rozvojem a uplatňováním IRT v medicínských 
oborech se ukazuje možnost využívat termografii i  pro 
stanovení změn vnitřní teploty. Stále je určitě v  pamě-
ti její využití v  období propuknutí těžkých akutních re-
spiračních nemocí (SARS, MERS), kdy byla infračerve-
ná termografie využita na letištích pro včasný záchyt 
a  izolaci osob se zvýšenou tělesnou teplotou s  cílem 
zabránit přenosu a  šíření těchto nemocí. Tato měře-
ní však neprobíhala úplně standardně, tedy v  souladu 
s  požadavky na měření pomocí IRT a  lze je považovat 
pouze za orientační. Bohužel živelný nákup termogra-
fických kamer v souvislosti s šířením nemocí COVID -19 
do vrátnic institucí či vstupů do nemocnic také dělá tak 
trochu medvědí službu. Obsluha termografických ka-
mer neoplývá znalostmi o zásadách měření touto tech-
nikou, o  specifikách měření teplokrevných živočichů 
(kam patří i  člověk), není obeznámena s  faktory, které 
mohou teplotní obraz měřeného jedince zkreslit a  vý-
sledkem je značné množství falešně pozitivních či fa-
lešně negativních nálezů. Stačí, aby např. jedinec před 
vstupem pobýval na slunci a ihned má zvýšenou teplotu 
povrchu těla. Pak je poslán z vrátnice do místnosti, slou-
žící k izolaci podezřelých osob, kde budou další lidé se 
zvýšenou teplotou, mezi kterými ale může být jedinec, 
který skutečně COVID -19 má a nakazí tak tyto ostatní  
v místnosti.

Jediným skutečně relevantním údajem je teplota oka. 
Na tomto faktu se shodují odborníci jak z humánní, tak 
veterinární medicíny. Z řady provedených výzkumů vyply-
nulo, že existuje velmi úzký pozitivní vztah mezi teplotou 
oka a vnitřní tělesnou teplotou, tedy že teplota oka v pod-
statě kopíruje vnitřní teplotu organismu. Teplotu oka je 
tedy možné označit za spolehlivý indikátor tělesné tep-
loty a jejich změn. Nicméně nelze mluvit o oku obecně, 
nejspolehlivějšími oblastí pro zjišťování a  relevantnost 
měření je vnitřní koutek oka, tedy místo, kde se setkává 
horní a spodní oční víčko (obrázek 12). V těchto místech 
by měla být zjišťována teplota měřeného jedince.

OKO – NEJEN DO DUŠE OKNO

I když je teplota v této oblasti oka považována za stabilní 
a kopírující tělesnou teplotu, existují některé vnější fak-
tory, které ji přece jen mohou ovlivnit. Podle výzkumu 
provedeného v Kanadě, teplotu oka může ovlivnit ved-
le vzdálenosti kamery od oka rovněž rychlost proudění 
vzduchu a sluneční záření. V přítomnosti větru (7 km/h, 
resp. 12 km/ h) se teplota oka snížila v průměru o 0,43 
°C, resp. 0,78 °C. Naopak přímé sluneční záření zvýši-
lo teplotu oka o 0,56 °C. Pokud budou zvířata měřena 
ve venkovních podmínkách (pastviny, výběhy), je nutné 
tyto faktory velmi dobře zohlednit. Autoři této studie se 
však obávají, že měření zvířat ve venkovním prostředí 
nebude nikdy zcela relevantní a doporučují účinky mi-
nimalizovat např. používáním přístřešků či stájí (elimi-
nace proudění vzduchu a přímé sluneční radiace). 

Nejčastějším doporučením však je živé objekty měřit 
v nočních hodinách, kdy dochází i ke snižování teploty 
vzduchu a je větší teplotní spád mezi tělem a okolním 
prostředím a  v  nočních hodinách bude nejlépe vidět 
kontrast mezi sledovaným objektem a jeho prostředím.

Obr.12. Termogram oka dojnice s vyznačením maximální teploty.
(Zdroj: autoři)
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U hospodářských zvířat bývalo použití IRT méně časté, nic-
méně v poslední době se tato metoda dostává do popře-
dí zájmu i v oblasti chovů hospodářských zvířat. Zpočátku 
byla IRT využívána především pro výzkum termoregulač-
ních a  adaptačních schopností zvířat či k  diagnostickým 
účelům (diagnostika klinických, ale i  subklinických pro-
jevů, stanovení úspěšnosti léčby apod.). V  poslední době 
s nástupem nových aktuálních problémů je využívána pro 
výzkum a hodnocení tepelné pohody zvířat, hodnocení kva-
lity chovného prostředí a jeho vlivu na hospodářská zvířata 
a také v souvislosti s omezováním stájových plynů v atmo-
sféře.

Jak již bylo uvedeno dříve, IRT je jediná zobrazovací meto-
da, založená na detekci a zpracování tzv. vlastních biosig-
nálů vznikajících přímo v organismu. Použití termografické 
metody při studiu zvířat (ale i člověka) je spojené s výmě-
nou tepla mezi tělem a vnějším prostředím. Výměna probí-
há zářením (radiací), prouděním (konvekcí), odpařováním 
(evaporací) a vedením (kondukcí). Zásadní úlohu v přenosu 
tepla hraje kůže, tvoří hranici mezi tělem a okolním pro-
středím. 

U živých teplokrevných živočichů, kam patří většina hos-
podářských zvířat, jsou výzkumy a diagnostiky založeny na 
změnách cirkulace krve (nositel tepla v organismu). Zvý-
šení či snížení průtoku krve tkáněmi vyvolává zvýšení či 
snížení teploty, a toho lze využít k hodnocení situace v dané 
oblasti. Např. během zánětu či tvorbě nádorových buněk 
se zvyšuje průtok krve v postižené oblasti a tím se zvyšuje 
její teplota v porovnání se zdravou tkání. Nicméně teplo-
ta povrchu těla stoupá i během svalové aktivity a  také je 
reakcí na vysoké teploty prostředí (tepelný stres). Naopak 
v mnoha případech může docházet i ke špatnému prokr-
vování tkání (např. vlivem trombózy), což se na termogra-
mech projeví jako studená oblast. Ale studené končetiny či 
další části těla mohou souviset opět s  termoregulačními 
schopnostmi zvířete, konkrétně reakcí na chladové podně-
ty (chladový stres). Obecně však platí, že teplota povrchu 
těla je indikátorem změny, která probíhá v těle.

IRT je označována za tzv. nespecifickou diagnostiku, tzn., 
že ačkoliv je tato metoda citlivá v  odhalování teplotních 

VYUŽITÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE V CHOVECH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

změn u zvířat, nemusí být tato metoda dostatečná k ur-
čení jejich příčin. Rovněž není IRT vhodná k  diagnostice 
interních onemocnění. Tato onemocnění se totiž většinou 
neprojevují teplotními změnami na povrchu těla.

Obecně je IRT v praxi u zvířat používána ve třech základ-
ních oblastech:
  jako diagnostický nástroj, kdy rozdíl 1 °C mezi dvěma 

anatomicky symetrickými oblastmi indikuje zánětlivý 
proces v dané oblasti, 

  pro posouzení fyzické zátěže, termoregulačních 
a adaptačních schopností zvířat, kdy je možné deteko-
vat více a méně prokrvované části těla,

  pro rutinní měření pohody zvířat vč. zjišťování subkli-
nických problémů, které se mohou teplotně projevit 
dříve nežli první klinické projevy.
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Pokud se týká aplikace IRT u  koní, je nutno uvést, že 
v tomto případě se IRT vyvinula ve vlastní obor, tzv. „koň-
skou termografii“ (Equine Thermography). V  současné 
době je využívaná ve veterinárním lékařství, zabývajícím 
se zdravotními problémy koní a  v  oblasti rehabilitace 
koní. IRT je jedním z nejrychleji se rozvíjejících diagnos-
tických nástrojů pro koně a je považována za jednu z nej-
významnějších moderních metod v  klinických testech 
koní. Výhodou je, že koním je věnována individuální péče 
a příprava na měření a vlastní měření může probíhat za 
standardizovaných podmínek, zohledňující limitující fak-
tory měření.

Obecně je termografie u  koní nejvíce využívána k  dia-
gnostikování ortopedických onemocnění. Intenzivní 
trénink koní i  samotné závody jsou spojeny se značný-
mi fyzickými nároky na pohybový aparát, což přispívá 
k vysokému výskytu úrazů. IRT tak pomáhá diagnostice  
a  monitorování poranění, nemocí a  pracovního přetíže-
ní pohybového aparátu. Také se ukazuje, že pomocí IRT 
bude možné chránit koně před nástupem kulhání pomocí 
včasné léčby nebo změnou metody výcviku koně. Avšak 
pro chronická onemocnění pohybového aparátu není pří-
liš vhodná. Rovněž je třeba zdůraznit, že správná diagnó-
za patologických stavů končetin koní se může uskutečnit 
jen na základě kompletního radiologického vyšetření či 
dalších vyšetřovacích metod, ne pouze pomocí IRT. Např. 
rentgenologické vyšetření umožňuje včasné odhalení 
změn na kostech a termografie odhaluje poranění měk-
kých tkání. Výhodu je, že IRT může odhalit patologické 
změny končetin již čtrnáct dní před projevem klinických 
příznaků, zatímco ostatní metody počínající problémy 
ještě neodhalí.

Samostatnou kapitolu tvoří zánětlivé procesy v  kopytě, 
zejména laminitidy neboli schvácení kopyt. Kopyto s la-
minitidou obvykle změkne a  „zteplá“ dlouho před tím, 
než se objeví poškození. Z toho důvodu může být IRT uži-
tečná pro včasnou detekci laminitid a umožní tak zásahy, 
které by mohly zabránit nebo zmírnit následné kulhání.

Vedle ortopedických problémů však byla IRT využita i pro lo-
kalizaci dermatitid, studium termoregulačních schopností  

CHOV KONÍ

Obr. 13.  Zánětlivé procesy  
v končetinách koní. (Zdroj: autoři)

Zánět šlachy a kopyta

Zánět kopyta

Zánět kolenního kloubu
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koní či stanovení účinnosti léčby vč. účinnosti fyziote-
rapie u  koní. S  její pomocí lze odhalovat i  nezákonné 
praktiky, používané při nejrůznějších soutěžích. Jedna 
z nejnovějších studií poukazuje na vhodnost termografie 
k diagnostice klisen ve vysokém stupni březosti.

Na termogramech (obrázek 13) jsou ukázky zánětlivých one-
mocnění končetin koní, diagnostikovaných pomocí IRT.

Série obrázků 14 dokumentuje účinky fyzioterapie na 
organismus koně. Ze získaných termogramů je zřejmé, 
že cílenou fyzioterapií lze zvýšit průtok krve vybraných 
oblastech, což se projeví ve zvýšení povrchové teploty 
těla. Zvýšení průtoku krve zajišťuje dostatečný přísun ži-
vin a kyslíku a znamená také rychlejší odplavení kyseliny 
mléčné a jiných metabolitů ze svaloviny, čímž napomáhá 
relaxaci a rychlejší regeneraci svalové hmoty.

OBR. 14. Účinky fyzioterapie zjišťované pomocí IRT. 
(Zdroj:autoři)
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Chov skotu je druhou nejvýznamnější oblastí, kde je 
metoda IRT využívána. Je to dáno významem tohoto 
chovu i  problémy, které zde z  hlediska zdraví a  poho-
dy nastávají, a  to zejména z  důvodu vysoké koncent-
race zvířat a  intenzitě chovů. O  využití IRT v  chovech  
s vysokou koncentrací skotu (zejména dojnic) se uvažo-
valo a uvažuje z důvodu zjišťování změn celkové tělesné 
teploty, nebo změn lokálních (záněty na určitých částech 
těla), které by signalizovaly onemocnění. Měření těles-
né teploty klasickým způsobem (lékařské teploměry)  
u každého jedince ve stádě je totiž neúnosné z hlediska 
časového i z hlediska fyzické náročnosti. I když IRT neurčí 
přesný teplotní obraz zvířete pro jednotlivá onemocnění, 
rychlé stanovení zvýšené teploty, horečky či zánětu může 
identifikovat jedince s  vysokým rizikem onemocnění, 
kterého je pak možné izolovat od stáda k další diagnos-
tice a léčbě. Navíc se bude minimalizovat přenos chorob 
ve stádě.

Detekce virových onemocnění skotu
V pokusných podmínkách byla IRT odzkoušena pro sle-
dování telat experimentálně nakažených bovinním vi-
rovým průjmem (BVD). IRT detekovala nemoc o  týden 
dříve, nežli došlo k prvním klinickým příznakům tohoto 
onemocnění a  než ho zachytily diagnostické testy. Ob-
dobné výsledky byly dosaženy i při diagnostice bovinního 
respiračního komplexu (BRDC). Včasné rozpoznání této 
nemoci vede k vyšší úspěšnosti léčby tohoto onemocně-
ní. Autoři této studie sledovali teplotu oka nakažených 
zvířat a  ke změnám teploty docházelo opět několik dní 
před klinickými příznaky.

Další studie ukázaly možnost využití IRT v  kombina-
ci s  tradičním diagnostickými testy k  detekci slintavky 
a kulhavky (FMDV). Zvířata infikovaná FMVD vykazovala 
zvýšenou teplotu v oblasti paznehtů (konkrétně korunky) 
24–48 hodin před výskytem prvních lézí. Nicméně autoři 
upozorňují na to, že abnormálně zvýšená teplota v  této 
oblasti není zcela charakteristická pro toto onemocnění 
a může být způsobena jinými zánětlivými procesy v ob-
lasti paznehtů. Jiná studie ukázala, že tělesná teplota 
a teplota oka vrcholila v den, kdy se objevily první léze na 
nohou infikovaných zvířat.

CHOV SKOTU

Všechna tato zjištění a poznatky však byly získány v ex-
perimentálních podmínkách za jasně definovaných pod-
mínek prostředí. Autoři tedy poukazují na to, že není jas-
né, jak by screening zvířat na příslušné nemoci probíhal 
v provozních podmínkách farem, kde bude výskyt všech 
faktorů, které mohou významně ovlivňovat výsledné ter-
mogramy.  I teplota povrchu těla (vč. paznehtů) se bude 
lišit v  závislosti na teplotě okolí a  dalších podmínkách 
(vlhko, nečistoty). Proto je nejspolehlivějším ukazate-
lem podle provedených výzkumů stále teplota oka, která 
může svědčit o  časných stádiích onemocnění. Obecně 
autoři využití IRT jako screeningovou metodu pro vyhle-
dávání nemocných zvířat doporučují, byť musí být pod-
pořena dalšími diagnostickými metodami pro přesné 
určení onemocněni. 

Detekce dalších onemocnění
U skotu byla metoda IRT použita k detekci zánětu způso-
beného kontaminovanými ušními implantáty, které měly 
podporovat růst zvířat a také k diagnostice septické artri-
tidy u jalovic. IRT dokázala přesně identifikovat ohnisko 
zánětu a poskytnout informace pro správnou léčebnou te-
rapii. Pomocí IRT byl v Brazílii detekován i výskyt ektopa-
razitů u skotu, konkrétně se jednalo o bodalku malou, kte-
rá je velmi nepříjemným ektoparazitem pro skot a navíc  
i mezihostitelem dalšího parazita.

Proces dojení, mastitidy
I  v  oblasti procesu dojení našla IRT své uplatnění. Vy-
užívá se především k hodnocení kvality procesu dojení, 
resp. vlivu dojení na traumatizaci mléčné žlázy a k hod-
nocení zdravotního stavu mléčné žlázy.

Proces dojení je jedna z hlavních činností na mléčných 
farmách. Různé dojicí postupy i  samotný fakt používá-
ní dojicího stroje mohou ovlivnit zdraví a  dobré životní 
podmínky zvířat. Během procesu dojení totiž přichází 
velmi citlivý orgán, tj. mléčná žláza do přímého kontak-
tu s dojicím strojem. Nejvíce namáhanou částí vemene 
jsou struky, které mění procesem dojením svůj stav. Vli-
vem dojení dochází k  opakovanému stlačování struků, 
což způsobuje mechanické a oběhové změny v  tkáních 
struků, které mohou vést až k překrvení tkání ve stěně 
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struku. Takovéto změny mohou dospět až k patologické 
traumatizaci, projevující se např. otoky, prasklinami sliz-
nice, zatvrdnutím. 

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují stav struků. Lite-
rární zdroje zdůrazňují význam dojicího podtlaku, rychlost 
pulzace, poměr pulzace a  kvalitu strukových násadců. 
Hodnocení struků a vemene před a po dojení se obvykle 
provádí na základě vizuálních pozorování pomocí kutime-
tru či speciálního klasifikačního systému, nebo lze využít 

Obr. 15. Termogram teplotního stavu vemene a struků před  
a po strojním dojení. (Zdroj: autoři)

Stav před dojením

Stav po dojení

ultrasonografii. Nicméně se ukazuje, že i metodu IRT lze 
použít k  hodnocení kvality dojicího procesu a  jeho vlivu 
na traumatizaci mléčné žlázy. Během dojení dochází totiž 
ke vzniku traumatizačních zón, které se projevují pouze 
zvýšenou teplotou, a  to hlavně na strucích. Tyto truma-
tizační zóny nelze detekovat zrakem a  nejsou postihnu-
telné ani měřením kontaktním teploměrem. Tyto zóny se 
vyskytují i  v  případech, kdy technické parametry dojení 
jsou v souladu s doporučeními výrobci. A právě pro úče-
ly detekce změn teploty povrchu struků a vemene je IRT 
velmi vhodnou metodou, která plošně zaznamená stav 
celého sledovaného objektu, v  daném případě vemene  
a struků. Z mnoha studií vyplynulo, že strojní dojení zvyšu-
je teplotu struků, a to o cca 2 °C, zatímco teplota vemene 
se mění pouze nevýznamně. Nicméně dojnice s vysokou 
produkcí mléka mají obecně vyšší teplotu vemene nežli 
dojnice s nízkou užitkovostí. Nejvýraznější nárůst teploty 
je bezprostředně po dojení. Během první minuty po doje-
ní dochází k nejvýraznějšímu poklesu teploty. Pokud bude 
rozdíl v teplotách struků před a po dojení vyšší než 3 °C, 
lze se domnívat, že parametry dojicího stoje již významně 
traumatizují mléčnou žlázu, resp. struky a je nutný servis 
dojicího stroje a úprava nastavení technických parametrů. 

Obrázek 15 dokumentuje teplotní stav struků před a  po 
strojním dojení.

Pomocí termografie bylo také prokázáno, že podtlak 45 
kPa traumatizuje struky signifikantně více nežli podtlak 
40 kPa, avšak dojení s podtlakem pod 37 kPa již nezaru-
čuje další snížení traumatizace struků, a naopak dochází 
k  prodlužování doby dojení. Obdobně lze sledovat např. 
i vliv ostatních parametrů dojení, vliv používaných struko-
vých návleček, ale i vliv sání telete na traumatizaci mléčné 
žlázy. 

Velkým problémem v  chovech dojeného skotu jsou i  zá-
něty mléčné žlázy, mastitidy. Způsobují dojnicím závaž-
né zdravotní problémy, což se projeví na produkci mléka 
a tím i na ekonomických ztrátách v chovu. Proto se hledají 
způsoby včasné detekce tohoto onemocnění. Pouze včas-
ná diagnostika může vest k vhodné léčbě, potencionálně 
zlepšit zdraví a pohodu zvířat a snížit ekonomické ztráty.
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V současné době jsou tyto detekce založeny na elektrické 
vodivosti mléka či na počtu somatických buněk v  mléce. 
Jsou však hledány další metody a  techniky, pomocí nichž 
by došlo k včasnému odhalení mastitidy. A IRT se jeví jako 
další možnost. Ukazuje se, že zánětlivá reakce ve vemeni 
se manifestuje zvýšenou teplotou, a  to dříve, nežli dojde 
k  výraznějšímu rozvoji zánětu. IRT dokáže detekovat a  lo-
kalizovat oblasti se zvýšenou teplotou na vemeni. Některé 
experimentální studie uvádějí, že již 2 hodiny po infekci lze 
pozorovat změny v teplotě mléčné žlázy a že existuje pozi-
tivní korelace mezi teplotou mléčné žlázy a testem na počet 
somatických buněk. Ve srovnání s tímto testem je ale podle 
autorů IRT rychlejší a méně invazivní.

Většina doposud provedených studií však byla v  experi-
mentálních či poloprovozních podmínkách a  zařazení ter-
mografického screeningu s  relevantními výsledky jako 
součást vybavení dojíren či dojicích robotů zatím naráží na 
některé limity, které souvisejí s  velkochovy dojnic, resp. 
provozními podmínkami. Mezi aktuální omezení se nej-
častěji uvádí znečištění vemen (zejména vlhkost a  nečis-
toty), fyziologický stav, krmení, environmentální faktory. 
Také pořízení a zavedení IRT je poměrně nákladné, kamery 
musí být kvalitní s velmi dobrou rozlišovací schopností, aby 
byl zánět zachycen včas. Záznamy by bylo vhodné ukládat  
k dalšímu hodnocení, což klade nároky na softwarové vyba-
vení, změnu managementu farmy, ale i na kvalifikaci per-
sonálu v  oblasti IRT. V  tomto směru bude potřeba dalších 
studií, které by se zaměřily především na technické řešení 
problémů a také na metodiku správného měření vyplynulo 
ze specifik chovu dojnic. Po jejich vyřešení by se pak IRT 
mohla stát standardem na farmách, neboť její schopnost 
identifikovat subklinické a klinické mastitidy byla prokázána.

Onemocnění paznehtů
V  současné době se onemocnění paznehtů a  kůže v  jeho 
okolí řadí mezi  nejčastější onemocnění dojeného skotu. 
Tato onemocnění se projevují velkou bolestivostí, kulháním, 
změnami v  postoji, omezováním pohybu, častým ležením, 
ale i horečkou. Na vzniku těchto onemocnění se podílí mno-
ho faktorů. Jejich důsledkem je narušení welfare zvířat, po-
kles užitkovosti, ztráta hmotnosti, zhoršení reprodukčních 
ukazatelů, výskyt dalších zdravotních komplikací, zvýšení 

nákladů na léčbu a ošetřování ale i brakace zvířat. Proto se 
tato část bude podrobněji věnovat této problematice v sou-
vislosti s využitím IRT.

Infekční onemocnění paznehtů se dělí do dvou skupin. Prv-
ní z nich jsou onemocnění prstů (kůže), kam patří digitální 
dermatitida (známá jako jahodová či malinová nemoc), in-
terdigitální dermatitida (meziprstní zánět kůže) a nekroba-
cilóza meziprstí. Druhou skupinu tvoří onemocnění rohové-
ho pouzdra, a to především laminitida (schvácení paznehtů) 
a ložiskové záněty škáry paznehtní (neboli vředy).

Tato onemocnění se velmi negativně promítají do eko-
nomických ukazatelů chovu a  jsou celosvětovým problé-
mem. Postihují zejména stáda dojnic ve volném boxovém 
ustájení. Proto je snahou nalézt a  využívat  takové meto-
dy, které povedou k  odhalení problémů s  končetinami, 
a  to nejlépe v  rané fázi onemocněni. Okamžitá a  včasná 
detekce a  diagnostika jsou zásadní pro ekonomické vý-
sledky chovu a pro dobré životní podmínky chovaných zví-
řat. Poptávka po monitorování zdravotních problémů kon-
četin skotu je veliká a proto jsou vyvíjeny různé inovativní 
techniky s cílem zlepšit sledování zvířat. V oblasti detekce 
kulhání se klade důraz na jejich spolehlivost a proveditel-
nost, a  aby byly využitelné nejen ve veterinární praxi, ale  
i v běžných provozních podmínkách farem. Vzhledem k ve-
likosti stád dojnic a prakticky nemožnosti individuální péče 
jako je tomu např. u koní se hledají automatické systémy 
detekce kulhání, resp. onemocnění končetin. Do automa-
tických metod detekce kulhání obecně spadají tři kategorie: 
kinematická (klasifikace a popis pohybu), kinetická (pohy-
bová energie) a nepřímé metody. Výkonnost těchto metod se 
porovnává s referenčním standardem (skóre lokomoce nebo 
skóre lézí) a je hodnocena na základě schématu založeného 
na úrovni stupně vývoje metody (úroveň I – senzorická tech-
nika; úroveň II – validace algoritmu, úroveň III – výkon pro 
detekci kulhání nebo poškození, úroveň IV – podpora rozho-
dování systémem včasného varování.). Mnoho studií a me-
tod bylo provedeno na úrovni I – III, avšak technologie na 
úrovni IV neexistují. Navíc míra zavedení takovýchto automa-
tických systémů pro včasnou identifikaci onemocnění bude  
záviset i od jejich ceny, resp. návratnosti takovéto investice 
do chovu. 
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Velké naděje se v tomto směru vkládají do zavedení IRT. Je 
pravdou, že IRT, jak již bylo zmíněno několikrát, je schopna 
detekovat změny teploty, které vyvolává zánět. Její výhodou 
je neinvazivnost a bezpečnost. Práce, které se zabývaly tou-
to problematikou a možností zavádění této metody do praxe, 
jsou od jasně pozitivních, přes práce objektivně kritické (čili 
co vše se musí dodržet, aby byly výsledky z měření relevant-
ní) až po studie tuto metodu do provozu farem nedoporuču-
jících vzhledem k charakteru chovného prostředí.

Pro včasnou léčbu je nutný včasný záchyt onemocnění, 
nejlépe ještě před prvními klinickými projevy. To samo-
zřejmě IRT dokáže. Množství vyzařovaného tepla způ-
sobené změnami průtoku krve buď zvýšením, nebo sní-
žením přísunu krve do končetin naznačuje, že dochází  
k  zánětu nebo změnám v  metabolické aktivitě podpovr-
chových tkání. Nejteplejší oblast se nachází ve škáře, kte-
rá vykazuje vysokou teplotu díky své bohaté síti cév. První 
příznaky onemocnění se mohou objevit již šest týdnů před 
nástupem kulhání. Je ale třeba vždy porovnávat dvě párové 
končetiny a vždy vycházet ze změn teploty, nikoliv z absolut-
ních hodnot. 

Avšak včasná detekce je limitována několika faktory, kon-
krétně technologickými faktory, faktory prostředí a  biolo-
gickými faktory. Dále je ještě nutné upozornit na fakt, který 
již zazněl. IRT je nespecifická diagnostika, nedokáže rozlišit 
jednotlivá onemocnění končetin (paznehtů) a  nelze ji tedy 
používat jako diagnostický test konkrétního onemocnění. 
Upozorní pouze na problém v dané oblasti a poté jsou nutná 
další specifická vyšetření. 

Mezi technologické faktory patří vzdálenost kamery od ob-
jektu (paznehtu) a opakovatelnost měření (mezi dny, v rám-
ci dne a mezi zvířaty). Svoji významnou roli hraje i rozlišení 
snímače. Čím vyšší rozlišení kamer, tím relevantnější vý-
sledek měření. Větší vzdálenosti objektu od kamery (uvádí 
se hranice 80 cm) vede též k chybám v měření. Je třeba si 
uvědomit, že pazneht zabírá v obraze jen malou oblast, jeho 
měření musí mít charakter detailu pro získání relevantních 
výsledků. Tedy čím menší vzdálenost a vyšší rozlišení, tím 
pravděpodobnější záchyt i  velmi malých, počínajících loži-
sek (mohou se projevit jako „teplé tečky“).

Z faktorů prostředí ovlivňuje výsledný teplotní obraz tep-
lota vzduchu, rychlost proudění vzduchu a  vlhkost, a  to 
nejen relativní vlhkost vzduchu, ale vlhkost, která ulpívá 
formou nečistot na nohách skotu vzhledem k charakteru 
ustájení, resp. celkového stájového prostředí. Je také nut-
né se vyvarovat měření, jestliže zvíře pobývalo na přímém 
slunci. 

Z biologických faktorů, které musí být brány do úvahy při 
měření, resp. hodnocení získaných termogramů končetin, 
je to fyzická zátěž resp. aktivita zvířete. Např. delší ležení 
zvířete na končetinách může velmi ovlivnit výsledek mě-
ření. Dále je nutné brát do úvahy i fázi březosti, fázi lak-
tace, kvalitu srsti, ošetřování léky či předchozí ošetření 
paznehtů. A  také je potřebná znalost termoregulačních 
a  adaptačních schopností skotu, tedy reakce na chlad 
a reakce na teplo, které se projevují stažením nebo roz-
šířením cév. Tyto změny jsou nejvýraznější právě na dis-
tálních částech končetin, které vykazují nejvyšší variabilitu 
v teplotě povrchu těla.  

Otázka, která také vyvstává a  byla v  mnoha studiích ře-
šena, je z  které strany pazneht měřit, na kterou oblast 
se zaměřit. Odpovědi jsou zatím nejednotné. Někdo na-
vrhuje pouze zepředu, někdo zezadu či z  boku. Některé 
práce naznačují nutnost očištění nohou před měřením, 
jiné uvádějí, že záchyt problémů je možný i se špinavými 
končetinami. Zde lze vyslovit pouze vlastní domněnku, že 
při automatické detekci končetin pomocí IRT, např. při 
vstupu do dojírny, by byly vyhledány dojnice s  vyšší tep-
lotu v  oblasti končetin (paznehtu), tyto dojnice by byly 
poté umístěny ve fixačních boxech, byly by jim očištěny 
a  osušeny končetiny a  individuálně detailně prozkou-
mány další mobilní termografickou kamerou ze všech 
stran, vč. chodidla. Jestli by byl takovýto postup v  bu-
doucnu proveditelným standardem pro mléčné farmy, je  
s otazníkem. Musí být zohledněny všechny limitující fakto-
ry, ale specifické podmínky dané farmy, tedy každé farmě 
by takováto detekce pomocí IRT měla být „šitá na míru“.

Vedle detekce onemocnění je možné IRT také využít ke 
kontrole léčby onemocnění končetin či k hodnocení kvality 
ošetřování paznehtů.
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Reprodukce 
V oblasti reprodukce byla IRT použita ve třech oblastech  
- pro určování plodnosti býků, zjišťování říje krav a zjišťo-
vání březosti krav.

V  oblasti plodnosti býků bylo snahou získat termogram 
pohlavních žláz býka, určit normální rozložení teplot a od-
chylky od těchto hodnot považovat za varovné z hlediska 
plodnosti, resp. počátečních stádií onemocnění pohlav-
ních orgánů u  plemenných býků. Diskutovanou otázkou 
bylo též, kdy a za jakých podmínek pohlavní orgány (šou-
rek) měřit. Studie dospěly k závěru, že takovéto měření 
je možné kdykoliv během dne s výjimkou bezprostředně 
po nakrmení a  po ležení. Důležitou podmínkou rovněž 
je, aby byl šourek suchý a neznečištěný. Pokud je teplota 
okolí stabilní, nedochází k významným změnám v teplotě 
šourku. Avšak náhlé změny teploty okolí teplotu šourku 
ovlivní. Také bylo prokázáno, že spontánní ejakulace jakož  
i elektroejakulace zvyšují povrchovou teplotu šourku.

V  oblasti detekce říje u  krav pomocí IRT nejsou zatím 
výsledky příliš přesvědčivé.  Experimentální studie z po-
slední doby sice naznačují, že IRT má určitý potenciál jako 
pomocná metoda při stanovování ovulace, resp. říje, nic-
méně jsou nutné další studie zkoumající specificitu této 
oblasti a bude nutné sesbírat data během celých 21 dní 
reprodukčního cyklu, vč. faktorů, ovlivňujících nejen re-
produkční cyklus ale i vlastní měření. Rovněž tak stano-
vení březosti není u krav pomocí IRT prakticky možné, a to 
díky bachoru a jeho velmi aktivní činnosti, která v podsta-
tě zakrývá jakékoliv teplotní změny, vyvolané březostí.

Produkce, welfare
Pomocí IRT byla např. sledována konverze krmiv u skotu, 
testována predikce růstu zvířat s možností odhadu těles-
né hmotnosti a také byla použita pro včasné zjištění vad 
hovězího masa (DFD). Rovněž byla IRT použita pro pre-
dikci produkce metanu ve vztahu k produkci tepla v or-
ganismu. Jako vhodné oblasti pro analýzu jsou končetiny 
a teplotní rozdíl mezi pravou a levou stranou těla skotu.

IRT byla také využita pro sledování dobrých životních pod-
mínek zvířat. Lze jí využít jako nástroj k měření akutního  

Obr. 16. Termogramy teploty povrchu těla dojnice při různých 
teplotách vzduchu (Zdroj: autoři)
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či chronického stresu (např. během transportu či při za-
cházení se zvířaty na jatkách). Pokud je zvíře ve stresu, 
aktivuje se osa hypotalamus – hypofýza – nadledviny 
a  vyvolávají se změny v  produkci tepla. Dobré životní 
podmínky souvisejí i  s  termoregulačními a  adaptač-
ními schopnostmi. I  ty byly u  skotu pomocí IRT zkou-
mány. Prostřednictvím IRT byly stanoveny nejteplejší 
a nejchladnější oblasti na těle skotu či byla využita pro 
sledování termoregulačních reakcí skotu na pastvině. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o bezkontaktní měření, je 
možné ji používat u volně se pohybujících zvířat a v pol-
ních podmínkách je pro tento typ výzkumu a hodnocení 
spolehlivým nástrojem.

Obrázek 16 dokumentuje změny teploty povrchu těla 
dojnice při různých teplotách vzduchu.

Další oblastí, kde je možné IRT použít a  která souvisí 
s welfare, je hodnocení kvality ustájení a managementu 
stáda. Metoda byla použita při procesu odrohování telat 
a při značkování zvířat.

U odrohování se sledovalo, jak dlouho přetrvává reakce 
resp. poškození tkáně po tomto zásahu či jaká je účin-
nost léčby ke snižování bolesti během odrohování hor-
kým železem. V  případě značení zvířat se ukázalo, že 
značení zvířat tekutým dusíkem výrazně méně poško-
zuje tkáň  nežli značení horkým železem.

V  oblasti ustájení, kde se v  současné době klade velký 
důraz na komfort, který musí odpovídat nárokům sko-
tu na životní podmínky, bylo rovněž uskutečněno něko-
lik studií s  využitím IRT. Prostřednictvím změn teploty 
povrchu těla byly zjištěny pozitivní účinky evaporačního 
ochlazování na organismu dojnic v období působení vy-
sokých teplot vzduchu, či zhodnocení účinku přirozeného 
větrání ve stáji pro produkční dojnice. Další práce se sou-
středily na zjišťování poškození kloubů skotu vlivem ne-
vhodných ustájovacích podmínek. Další oblastí sledování 
byly rozdílné materiály, používané v boxových ložích, kde 
byly stanoveny tepelně izolační vlastnosti těchto materi-
álů. Výsledky ukázaly, že nejlepší tepelně izolační vlast-
nosti vykazuje sláma, jako nejhorší je čistý beton.
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Vzhledem k tomu, že u ostatních druhů hospodářských 
zvířat je využití IRT méně časté než u koní a skotu, je ap-
likace této metody v těchto chovech zpracována v jedné 
kapitole.

V  chovech prasat byly z  onemocnění sledovány meto-
dou IRT deformace v  oblasti zánártí způsobené  oste-
oartritidou a  také diagnostikovány záněty kloubů u  vý-
krmových prasat. Zatímco osteoartritidu se podařilo 
detekovat, u  zánětů kloubů bylo zjištěno mnoho faleš-
ně pozitivních nálezů. Rovněž tak při sledování ho-
rečnatých stavů prasat nebyli autoři studie spokojeni  
s  výsledky a nedoporučují IRT jako alternativu pro de-
tekci horečky u prasat. Nicméně se nezaměřili na oko 
prasete, ale pouze na změny povrchové teploty. Obdob-
ně jako u skotu byla provedena infikace prasat slintav-
kou a kulhavkou. Bylo zjištěno, že progrese onemocnění 
pozitivně korelovala s  nárůstem teploty končetin, zjiš-
ťované pomocí IRT. Avšak tato studie probíhala za defi-
novaných experimentálních podmínek, kde nebyly další 
rušivé vlivy či faktory, limitující IRT měření a není zatím 
známo, jak účinné by bylo toto měření v provozních pod-
mínkách chovů. Naproti tomu další studie sledovala re-
akce na vakcinaci u odstavených selat a autoři dospěli 
k závěru, že IRT je vhodný nástroj pro screening horeč-
natých onemocněni ve stádech prasat. Také studie zabý-
vající se vlivem salmonely a Escherichia coli (E.coli) na 
tělesnou teplotu selat pomocí IRT prokázala, že salmo-
nela vyvolala u  selat po experimentálním nakažení do 
24 hodin zvýšenou teplotu, zatímco E.coli teplotní změny 
nevyvolala.

IRT byla využita pro detekci říje u prasnic, a to prostřed-
nictvím změn teploty vulvy. Autoři studie prokázali, že 
teplota vulvy se významně mění během říje a dle jejich 
názoru se  použití IRT jako pomocného nástroje pro de-
tekci  říje u prasnic jeví jako slibný.

Pomocí IRT byla sledována i teplota mléčné žlázy prasnic 
a bylo zjištěno, že se jedná u kojících prasnic o nejteplejší 
část těla. Navíc se ukazuje, že sající selata spolu s mat-
kou vytvářejí jeden izotermální komplex, který podporuje 
biologickou jednotku matka-potomstvo (obrázek 17).

OSTATNÍ DRUHY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

V  oblasti termoregulace byl testován komfort selat při 
skupinovém ustájení a podle termografických záznamů 
selat bylo vybráno nejvhodnější prostředí pro jejich odchov  
z hlediska teploty vzduchu a rychlostí proudění vzduchu. 
Obdobně jak u skotu i u prasat byla IRT využita při sle-
dování příjmu krmiva, rychlosti růstu a obsahu energie 
v krmivu. Tyto výsledky by mohly sloužit pro modelování 
růstu prasat. Také byl prokázán pozitivní vliv ochlazová-
ní prasat během vysokých teplot prostředí, což zlepšuje 
růst a konverzi živin.

Vzhledem k  přítomnosti tuku u  dospělých prasat, kte-
rý tvoří izolační vrstvu, se doporučuje měřit oko, ucho 
event. mléčná žláza. Na těchto místech je nejvyšší kore-
lace s tělesnou teplotou. Naproti tomu tělo selat, která 
nemají tuk, je možné považovat za tzv. „termální okno“ 
k jejich tělesné teplotě.

Teplotní zobrazování prasat a  ustájení umožňuje také 
objektivní posouzení chovného prostředí a tepelnou po-
hodu zvířat v daném režimu a tím poskytovat informace 
pro rozhodování managementu farmy s cílem maximali-
zovat růst a ziskovost. Takovými konkrétními cíli mohou 
být hodnocení kolísání teploty vzduchu ve stájích, dopady 
tepelného stresu, dopady ochlazování prasat atd. 

Obr. 17. Izotermní komplex matka – mládě 
(Zdroj: autoři)
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I u prasat se dá pomocí IRT sledovat stres. U této katego-
rie zvířat se problematika soustředí především na stres 
způsobený zacházením se zvířaty, transportem a  po-
stupy na jatkách. Prasata jsou velmi citlivá na jakoukoliv 
manipulaci. Nakládání, přeprava, vykládka, ustájení, ale  
i nahánění a omračování jsou hlavními událostmi před po-
rážkou, které vyvolávají u prasat negativní reakce spojené 
se stresem. Z  tohoto důvodu je důležité ověřit stav zvířat 
v  celém dodavatelském řetězci, aby byly zajištěny jejich 
dobré životní podmínky a aby bylo na konci procesu poráž-
ky získáno vysoce kvalitní jatečné tělo a maso. Ukázalo se, 
že k negativním změnám v mase dochází u prasat, která 
vykazují stres zvýšenou povrchovou teplotou. Podle autorů 
mnoha studií může být infračervená termografie použita 
jako strategie ke zlepšení životních podmínek zvířat během 
nakládky, přepravy, vykládky a ustájením, zabrání se únavě 
a úmrtí zvířat a sníží se negativní dopady na kvalitu masa, 
jako je bledé, měkké a  vodnaté (PSE) nebo tmavé, pevné 
a suché (DFD).

V  chovech drůbeže je IRT využívaná především v  oblasti 
termoregulace a  tepelné pohody zvířat. Z výzkumů a sle-
dování vyplynulo, že nejlepší oblastí pro sledování změn 
teploty povrchu těla, vzhledem k charakteru tohoto druhu 
hospodářského zvířete, je oko a neopeřené části těla, tedy 
běháky. U kuřat byla zaznamenána vysoká korelace mezi 
tělesnou teplotou a teplotou povrchu těla, což je dáno spe-
cifickým pokryvem jejich těla.

Sledování např. zjistila, že vysoká hustota zvířat negativ-
ně ovlivňuje jejich teplotní komfort, což se odrazí na jejich 
produkčních vlastnostech. Drůbež, chovaná při vyšší in-
tenzitě hustoty vykazovala vyšší povrchovou teplotu. Také 
byly sledovány tepelně-izolační vlastnosti peří u  drů-
beže, či jaké účinky má ochlazování klecí při vysokých 
teplotách prostředí na teplotu povrchu těla chovaných 
slepic. Obecně se autoři studií domnívají, že bude možné 
IRT v budoucnu využívat pro určování změn teploty povr-
chu těla jako ukazatele fyziologického stavu i v provoz-
ních podmínkách chovů drůbeže. Změn tepelného sta-
vu v hejnech by bylo možné použít ke zlepšení chovných 
podmínek, zejména mikroklimatu v halách (správná re-
gulace teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a ventilace dle 
potřeb ustájených zvířat).

Z onemocnění drůbeže byla v experimentálních podmín-
kách sledována kokcidióza. Kokcidióza je vysoce nakaž-
livá sporozoální infekce s  nízkou prognózou uzdravení. 
Příznaky kokcidiózy budou záviset na stavu onemocnění 
v době pozorování a také na druhu kokcidie. Kokcidióza 
obecně ovlivňuje střevní trakt. Toto onemocnění způ-
sobuje značné ekonomické ztráty v  chovech. Výzkum 
ukázal, že kokcidióza způsobuje u infikovaných zvířat vý-
znamný pokles tělesné teploty, který v konečné fázi vede 
až k hypotermii nemocných zvířat. Největší změny teplo-
ty byly zaznamenány na běhácích (obrázek 18).

Dále byly prostřednictvím IRT sledovány subdermální 
abscesy (pododermatitida) u drůbeže. Jedná se o stafy-
lokokovou infekci. Onemocnění se vyskytuje nejčastěji na 
prstních polštářcích běháků u dospělé drůbeže. Infekce 
při déletrvajících případech může přejít i  na sousední 
klouby, šlachové pochvy a kosti. Zduření může dosahovat 
značných rozměrů. Včasná diagnóza je zásadní pro pre-
venci, zlepšení dobrých životních podmínek zvířat a také 
pro zabránění ekonomických ztrát chovů. Při experimen-
tálním využití IRT pro včasnou detekci tohoto onemocně-
ní bylo zjištěno, že IRT byla schopna detekovat problémy 
běháků 14 dní před prvními vizuálními nálezy, což nazna-
čuje její citlivost pro nálezy subklinických stavů. Je ov-
šem důležité pro správné měření, resp. interpretaci ter-
mogramů znát i teplotu podestýlky a vlhkost podestýlky.

Obr. 18. Termogramy zdravého brojlera a brojlera s kokcidiózou 
(15.den nemoci). (Zdroj: autoři)

Zdravý jedinec

Nemocný jedinec
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U  malých přežvýkavců (ovce, kozy) je využití velmi ob-
dobné jako u skotu, ale zatím v malé míře u ovcí a vel-
mi sporadicky u  koz. V  oblasti infekčních chorob byla 
IRT využita pro sledování katarální horečky (tzv.“modrý 
jazyk“). V  experimentálních podmínkách byla zjištěna 
velmi silná korelace mezi teplotou oka a  rektální tep-
lotou. Ovšem studie zdůrazňuje, že měření probírala za 
kontrolovaných laboratorních podmínek a hodnocení vy-
užívání IRT je nutné otestovat v provozních podmínkách 
chovů se všemi aspekty. IRT lze doporučit pro zjišťování 
zánětlivých procesů a  úspěšnost jejich léčby. Také bylo 
např. zjištěno, že elektronické ušní značky způsobily více 
zánětlivých reakcí ve srovnání s ušními značkami s kovo-
vým nebo plastovým zakončením. 

IRT se testuje, stejně jako u skotu, pro včasnou detek-
ci kulhavosti. Studie naznačila, že IRT má potenciál de-
tekovat infekci v paznehtech ovcí, neboť existuje značný 
teplotní rozdíl mezi zdravou a  nemocnou končetinou 
a  k  detekci by stačil jediný termogram paznehtů. Nic-
méně je nutné dále zkoumat vztah mezi okolní teplo-
tou a  teplotou paznehtu. Měly by být provedeny studie, 
které danou anatomickou oblast s onemocněním budou 
sledovat při několika úrovních okolní teploty, i  když již 
dnes se ukazuje, že detekce při nižších teplotách pro-
středí vykazuje lepší výsledky. Rovněž jen nutné sle-
dovat i  biomarkery, samotná IRT v  této oblasti nestačí.  
I  přes veškerý potenciál, který IRT bezesporu má, zde 
zůstává i mnoho dalších otázek ohledně zjišťování one-
mocnění končetin u ovcí, a to zejména v jeho praktickém 
využití v provozních podmínkách farem.

Obdobně lze pomocí IRT hodnotit i dojicí proces a záněty 
mléčné žlázy u ovcí, ale i koz (obrázek 19). I když dojení pro 
ovce a kozy má jiné technické parametry nežli pro skot, 
i tak bylo zjištěno, že dochází ke zvyšování teploty struků 
vlivem dojení. Byla provedena i studie na možnost včas-
né detekce mastitid u ovcí a koz a výsledky byly shodné 
s detekcí mastitid u dojnic. IRT má tedy potenciál zjišťovat 
záněty mléčné žlázy i u ovcí a koz, a to i v subklinické fázi.

V oblasti reprodukce byla obdobně jako u býků využita pro 
hodnocení vlivu podmínek chovného prostředí na teplotu  

Obr. 19 Termogram vemene a struků bahnice. 
(Zdroj: autoři)

Obr. 20. Termogramy tepelně izolačních vlastností pokryvu těla 
jehňat (Zdroj: autoři)
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šourku plemenných beranů, a i zde se IRT ukázala jako 
dobrý nástroj pro hodnocení povrchové teploty šourku 
jako indikátoru zdravotních problému souvisejících s re-
produkcí.

Pomocí IRT lze samozřejmě zjišťovat i  termoregulační 
a adaptační schopnosti ovcí. Zde existuje celá řada pra-
cí, které velmi kladně hodnotí využití IRT v  této oblasti. 
V tomto směru je asi nejzajímavější její využití u jehňat, 
zejména novorozených. U  novorozených jehňat je hlav-
ní příčinou úmrtí podchlazení a  je proto velmi důležité 
identifikovat faktory ovlivňující změny teplot povrchu těla 
novorozenců ovcí, neboť přibližně 60 % jejich tepelných 
ztrát je povrchem těla. Termografie se ukázala být účin-
ným nástrojem pro stanovení tepelných ztrát těla radiací 
novorozených jehňat. V rámci jedné ze studií byly zkou-
mány tepelně izolační vlastnosti povrchu těla třídenních 
jehňat. Z termogramů jsou patrné výborné tepelně izo-
lační vlastnosti pokryvu těla plemene romney march 
a šumavská ovce a naopak zhoršené izolační vlastnosti 
má plemeno merinolandschaf a  velmi špatné izolační 
vlastnosti byly prokázány u  kříženců plemen  suffolk x 
merinolandschaf. Toto plemeno, resp. křížence tedy ne-
lze např. doporučit do nestájových chovů (obrázek 20). 

IRT byla využita i v rámci chovu králíků. V oblasti onemocnění 
byla IRT obdobně jako u  drůbeže využita při sledování 
kokcidiózy v  experimentálních podmínkách. I  u  králíků 
došlo k  20. dni onemocnění k  významnému poklesu 
povrchové teploty těla i tělesné teploty (obrázek 21)

Měření povrchové teploty pomocí IRT je užitečným ná-
strojem i  k  hodnocení akutního stresu u  králíků, který 
nastává během manipulace s těmito zvířaty či jeho reakcí 
na teplotně vlhkostní podmínky chovu. Studie se shodují, 
že pro hodnocení stavu králíků pomocí IRT je nejlepší vy-
užit teploty oka a teploty ušních boltců.

Obr. 21. Termogramy zdravého králíka a králíka s kokcidiózou 
(20. den nemoci). (Zdroj: autoři)
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Infračervená termografie (IRT) je bezpečná, rychlá 
a  efektivní metoda hodnocení povrchové teploty, kte-
rá nachází uplatnění i v chovech hospodářských zvířat, 
kde může poskytovat důležité informace o  chovaných 
zvířatech. Její nespornou výhodou je získávání těchto 
informací bez nutnosti fyzického kontaktu se zvířaty, 
umožňuje včasnou a objektivní diagnostiku a sledování 
dobrých životních podmínek zvířat.

Avšak pro správné využívání v  chovech hospodářských 
zvířat je nutné si uvědomit několik faktů:
  uživatel termografické kamery by měl mít nejen dob-

ré znalosti o anatomii a fyziologii chovaných zvířat, ale 
také dobré znalosti z oblasti infračerveného záření, IRT  
a  správných postupů měření z  důvodu následné 
správné intepretace teplotních záznamů, 

  IRT je nespecifická diagnostika, tzn., že ačkoliv je tato 
metoda citlivá v  odhalování teplotních změn u  zví-
řat, není schopna odhalit jejich příčinu, což se týká 
zejména detekce onemocnění. Proto se kombinuje 
s dalšími diagnostickými metodami. Je nevhodná pro 
odhalování interních onemocnění,

ZÁVĚR 

  výsledné termogramy významně ovlivňují nejen technic-
ké parametry kamer, ale také faktory biologické a envi-
ronmentální. To je nutné brát uživateli do úvahy, aby ne-
docházelo k nesprávnému zhodnocení teplotních změn.

Rychlý technologický pokrok v  oblasti měřicích systémů 
IRT, zejména v oblasti rozlišovacích schopností, dává urči-
tou možnost jejich zavedení do provozních podmínek farem. 
Avšak výsledky v provozních podmínkách nebudou vždy zce-
la relevantní. Automatické detekce pomocí IRT jsou zatím 
ojedinělé a spíše na bázi jejich testací ve specifických pod-
mínkách farem s velkými stády zvířat. Zdá se, že takovéto 
systémy budou muset být instalovány a zprovozněny v závis-
losti na dané farmě. Inovace směrem k zemědělství a k jeho 
specifikům jsou tak výzvou pro odborníky v  oblasti nejen 
IRT, ale i v dalších oblastech. Je třeba se zaměřit i na soft-
warové vybavení, metodiky správného měření a na nezbytné 
zaškolení personálu farmy.  Ne nepodstatnou otázkou bude 
i počáteční investice na nákup a zprovoznění celého systému 
na farmě a její návratnost. Po vyřešení by se pak IRT mohla 
stát standardním zařízením farem a pomáhat jim k zajištění 
dobrých životních podmínek zvířat.
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