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1 Úvod 

Hasičský oblek patří k základnímu vybavení hasiče při jeho práci. Zásahových obleků 

existuje plná řada. Každý má jiné vlastnosti, ale primární ochranu mají všechny stejnou a to 

ochranu hasiče proti vnějším vlivům. Proto se v této práci zabývám laboratorním zkoumáním 

tepelně-izolačních vlastností tkanin vybraného zásahového oděvu. Mým cílem bylo zhodnotit 

vybrané textilie zásahového oděvu jako ochrany proti vysokým teplotám. Postupoval jsem 

metodou postupného přibližování zdroje tepla k textiliím a měřil teploty na sledovaných 

površích. 

V úvodu práce jsou popsány základní informace o lidské kůži, pojmu termoregulace a 

přenosu tepla. Dále je zde popsána tepelná zátěž na hasiče a její dopad, popis a parametry 

vybraných ochranných zásahových obleků. V závěru je uveden popis a vyhodnocení 

samotného provedeného zátěžového testu. 
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2 Rešerše 

 V této části práce jsou uvedeny nejdůležitější publikace, ze kterých jsem čerpal 

informace a které se vztahují k tématu. Seznam zbylých zdrojů je uveden v seznamu použité 

literatury. 

 

PROKEŠ, Ondřej. Rozbor tepelné zátěže zásahového oděvu pro hasiče při výcviku. 

Diplomová práce, Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. 63 s.  

Diplomová práce se zabývá shrnutím legislativních a normativních požadavků na 

ochranné oděvy pro hasiče, aktuálně používané u Hasičského záchranného sboru České 

Republiky. Dále rozborem jejich takticko-technických parametrů a popisem laboratorních 

metod, které souvisí s prostupem tepla. V teoretické části jsou také popsané fyziologické 

reakce lidského organismu na teplotu a experimentální měření tepelné zátěže v zahraničí. 

Další část práce se věnuje popisu mého vlastního měření k zjištění tepelné zátěže. Jedná se o 

laboratorní měření vlastností materiálů sálavým teplem a měření tepelné zátěže při simulaci 

reálného požáru. 

 

HES, L.; SLUKA, P. Úvod do komfortu textilií. Skripta. Liberec: Technická univerzita v 

Liberci, 2005. 109 s. ISBN 80-7083-926-0  

 Literatura slouží pro studenty bakalářského oboru Textilní marketing na Technické 

univerzitě v Liberci jako učební text. Úvod je zaměřen na oděvní komfort a jeho rozdělení. 

V následující části publikace se popisuje termoregulace. V další kapitole je uvedeno 

hodnocení termofyziologického komfortu textilií. Poslední část je zaměřena na návrh oděvu 

s požadovaným komfortem.  

 

ČSN EN 469. Ochranné oděvy pro hasiče. Praha: Český normalizační institut, květen 2006, 

48 s. .  

 Norma nahrazuje ČSN EN 469:1995, jejím účelem je specifikovat hodnoty a 

požadavky na technické provedení ochranných oděvů nošených při likvidaci požárů a při 

přidružených činnostech. Určuje se v ní dále všeobecné provedení oděvu, minimální hodnoty 

pro použité materiály a metody zkoušek pro stanovení těchto hodnot.   
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KÖNIGOVÁ, R. Komplexní léčba popálenin. Praha: Grada Publishing, 2001, 253 s. ISBN 

80–95824–46–9.  

 V publikaci jdou uvedeny základní informace o popáleninách. Z této literatury jsem 

čerpal základní rozdělení popálenin, za jakých podmínek vznikají, jak se rozpoznávají 

jednotlivé stupně. Publikace zpracovává úrazy nejen dospělých, ale i dětí a poukazuje na 

možné příčiny úrazů, jejich prevenci a stanovení prognosy. Umožňuje lékařům dobrou 

orientaci při prvotním vyšetření a ošetření popálenin. Usnadňuje i orientaci v terapii následků 

a představu perspektivy každého z postižených. 

 

BLAHOŽ, V.; SLUKA, P. Sdílení tepla. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství v Ostravě, 2000. 110 s. ISBN 80-902001-1-7 

 Tato literatura je zaměřena na specialisty, kteří řeší bezpečnostní a protipožární 

problematiku. Informuje o metodách a postupech, které řeší stacionární a nestacionární vedení 

a prostup tepla skrze tělesa. Publikace je zaměřena na objasnění a matematické vyjádření 

působení tepla na povrch tělesa radiací a konvekcí.  Nastiňuje strukturu 

problematiky vyznačením toho, co je již známo a která řešení dosud nejsou spolehlivě 

popsána.
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3 Lidská kůže 

Lidská kůže patří mezi největší lidské orgány. Tvoří asi 20% naší váhy. Nepropouští 

vodu, ale částečně propustí tuky. Kůže se skládá celkem ze tří vrstev. První je pokožka, která 

tvoří povrchovou vrstvu. Tvoří obal lidského těla, odděluje vnější prostředí od vnitřního 

prostředí organismu. Tloušťka pokožky se na lidském těle mění od 0,4 – 4 mm. Druhá vrstva 

je škára, kde jsou uložena nervová zakončení. Poslední vrstvou je podkožní buněčná tkáň. 

Izoluje a chrání nervy a svaly. Nachází se v ní tukové buňky, které mají energii a vitamíny A, 

D, E a K. Jsou zde uložena čidla pro vnímání tahu a tlaku [2]. 

3.1 Funkce  

 Ochranná: ochrana před vnikem škodlivin a UV záření 

 Smyslová: vnímání tepla, chladu a bolesti pomocí nervových zakončení 

 Termoregulační: regulace teploty těla 

 Skladovací: ukládání tuků 

 Resorpční: přijímaní látek do těla pomocí tukových rozpouštědel 

 Vylučovací: vylučování škodlivých chemických látek z těla [1] 

 

Lidská pokožka vnímá několik faktorů. Tlak, bolest, chlad a teplo. Pro vnímání tepla a 

chladu používá pokožka dva různé receptory. Chladových receptorů je asi 8 krát více než 

tepelných [1]. 

Pokožka má tedy také termoregulační funkci. Když se člověk nachází v teplém 

prostředí, nebo vykonává určité fyzické zatížení, cévy v těle se rozšiřují a dochází tak ke 

zvýšení průtoku krve, čímž dojde k tvorbě tepla a k jeho následnému výdeji pomocí pocení 

[1]. 
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4 Termoregulace 

Termoregulace je schopnost organismu udržet si stálou teplotu těla. Člověk si pomocí 

různých termoregulačních mechanizmů udržuje stálou tělesnou teplotu, pohybující se 

v rozmezí ± 4 °C okolo průměrné hodnoty 36 – 37 °C. Organismus člověka je schopný 

samoregulace, to znamená, že přirozeně vyrovnává množství tepla vytvořeného a 

odevzdaného do okolí [1]. 

Během fyzické zátěže se zvyšuje svalový metabolismus. Zvyšuje se intenzita 

oxidačních reakcí. Část chemické reakce cca 20 % se využívá pro fyzickou práci. Zbylá část 

uvedené energie se uvolní ve formě tepla. Při intenzivní fyzické činnosti vznikne ve svalech 

15 až 20x více tepla než při klidové hodnotě. Při fyzické práci stoupá teplota nejprve ve 

svalech. Dále se teplo pomocí krevního systému rozvádí po celém organismu a teplota celého 

jádra se zvyšuje. Prohřívají se obalové vrstvy a teplo prostupuje na povrch. Při déletrvající 

intenzivní fyzické činnosti se začnou projevovat mechanismy fyzikální termoregulace 

(zářením, vedením nebo prouděním), jinak by docházelo ke kumulaci tepla a hrozilo by 

přehřátí organismu. Při nefunkčnosti těchto mechanismů by se zvýšila teplota každých 5 min 

o 1 °C [3]. 

Nestačí-li k odstraňování tepla mechanismy fyzikální termoregulace, nastupuje 

nejúčinnější mechanismus, odpařování potu. Výdej tepla pocením se zvyšuje při stoupající 

intenzitě zatížení i při zvyšující se teplotě vnějšího prostředí [3].  

 

Ideální teplota vnějšího prostředí pro svlečeného člověka je: 

     v klidových podmínkách  28 °C, 

     pro lehkou práci    20 °C, 

     pro vytrvalostní zatížení  15 °C. 

4.1 Vliv zvýšené teploty vnějšího prostředí 

 Při práci v horkém prostředí se zvyšuje tělesná teplota. Dochází k roztáhnutí kožního 

řečiště. Vedení tepla tkáněmi stoupá, taktéž i teplota kůže. Je-li okolní teplota prostředí nižší 

než kožní teplota, dochází ke ztrátám tepla vedením a zářením. Přesáhne-li se teplota prostředí 

přes kritickou hranici, aktivizují se potní žlázy. Činnost potních žláz je u různých lidí 

rozdílná. Některé osoby potní žlázy nemají, u jiných se zas produkce potu v průběhu dne 
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může blížit hodnotám až 10 - 12 l. Při dlouhodobém tepelném vystavení se pocení postupně 

snižuje, i v tom případě, je-li organismus dostatečně zásobován vodou. Rychlejší pokles 

pocení je ve vlhkém prostředí. Po skončení tělesného výkonu je snižování teploty jádra 

rychlejší. Proto je potřeba zamezit zvětšeným ztrátám tepla odváděním. Při ležení a sezení na 

zemi po tělesném výkonu hrozí nebezpečí prochlazení [3]. 

 V horkém prostředí mohou ztráty vody činit 1 až 5 litrů za hodinu. Při ztrátě vody 

činící 2 % hmotnosti se dostaví pocit žízně. U trénovaných osob se pocit žízně dostavuje dříve 

než u netrénovaných. Když ztráta činí 4 % hmotnosti (cca 4 l vody) klesá vylučování moči, 

objevuje se slabost, podrážděnost až agresivita. Klesá výkon, ale tělesná a psychická 

výkonnost ještě není vážně narušena. Přesáhne-li však ztráta vody víc než 6 % hmotnosti, 

dochází k přerušení výkonu. I když dochází ke ztrátě hypotonické tekutiny, nastává při pocení 

také ztráta iontů, převážně Na+, Cl-, Mg+ a K+.  Při ztrátě soli činící 0,5 g.kg
-1

 hmotnosti (35 

g soli) se projeví únava, slabost, závrať a lehká křeč. Při ztrátě 0,5 až 0,75 g.kg
-1

 hmotnosti 

(35 až 53 g) se objeví pocit na zvracení, snížení tlaku krve, křeče a je možný kolaps. Když 

ztráty překročí 0,75 g.kg
-1

 (více než 53 g) soli nastane těžké snížení tlaku krve a kolaps. 

Šokový stav s charakteristickým poškozením mozku, ledvin, jater a srážením krve, který je 

důsledkem přehřátí organismu, bývá označován jako úpal. K tomuto přehřátí, včetně horka, 

napomáhá i vysoká vlhkost vnějšího prostředí s vyřazením potu, případně i zvýšení tepla 

způsobeným tělesným výkonem [3]. 

4.2 Tělesná teplota  

Tělesná teplota není na každé části těla stejná. Nejchladnější místa se nachází na 

špičce nosu, ušních lalůčcích a konečkách prstů. Nejlépe prokrvená, tudíž nejteplejší jsou 

hlava, břicho a prsa [1].  

 23 – 28 °C  špička nosu, ušní lalůčky a konečky prstů 

 29 – 31 °C  horní a dolní končetiny 

 32 – 34 °C  teplota kůže 

 35 – 36 °C  hlava, břicho a prsa 

 37 °C   teplota vnitřních orgánů 

Regulátor tělesné teploty je zvláštní oddíl v mozku zvaný Hypotalamus, který 

zaznamenává a reguluje teplotu lidského těla. Optimální teplota je 37 °C, pokud se odchýlí 

± 2 °C, tak ovlivní tělesné funkce, ale pokud je odchylka ± 6 °C, může být smrtelná [1]. 
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5 Přenos tepla 
 

K přenosu tepla s okolím dochází těmito způsoby:  

 kondukcí (vedením),  

 konvekcí (prouděním),  

 radiací (zářením) [1]. 

 5.1 Kondukce  

Kondukcí ztrácíme teplo (až 5 %), když je kůže v kontaktu s chladným prostředím. Jde 

o přenos tepla prostřednictvím chodidel, zadní částí těla při sezení a spánku, vedení tepla je 

rovněž hlavní mechanismus přenosu tepla v tenkých vrstvách oděvu [1].  

K přenosu tepla vedením dochází, když je oděv těsně přiložen na pokožku, a teplo se 

odnímá kontaktním způsobem (Obr. 1).  

 

 

 

Legenda: 

1 – pokožka  

2 – textilní vrstva  

tK – teplota pokožky  

tO – teplota okolí  

t1 – teplota vnější vrstvy oděvu 

h – tloušťka textilní vrstvy 

 

 

 

 

5.2 Konvekce  

 

Konvekce tvoří největší složku přenosu tepla mezi člověkem a okolím. Teplo je 

přenášeno částicemi tekutin, které se pohybují s rychlostí v [m.s
-1

], mezi člověkem a 

proudícím prostředím se nachází mezní tepelná vrstva o tloušťce δ, ve které se realizuje 

teplotní spád. Tloušťka této mezní vrstvy je vyšší při laminárním proudění tekutiny a v 

Obr. 1 Přenos tepla kondukcí [1] 
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případě proudění turbulentního naopak klesá, to je když jednotlivé částice nedodržují svůj 

původní směr a vzájemně se mísí. Během turbulentního proudění dochází k intenzivnějšímu 

přenosu tepla než při laminárním. Dále rozlišujeme proudění přirozené a nucené. Znázornění 

prostupu tepla na Obr. 2 [1]. 

 

Legenda: 

1 – pokožka  

2 – mikroklima  

3 – textilie  

tK – teplota pokožky  

tO – teplota okolí  

tM – pokles teploty  

hM – tloušťka mikroklimatu  

h – tloušťka materiálu  

 

5.3 Radiace  

 

Radiace je elektromagnetické vlnění pohybující se prostorem rychlostí 

c = 300 000 000 m.s
-1

.  

Při dopadu záření na povrch tělesa může dojít k jeho odrazu, pohlcení, či projití záření 

tělesem (viz Obr. 3) [1].  

Legenda: 

 E hustota zářivého toku dopadajícího,     

 Eρ hustota zářivého toku odraženého,        

 Eα hustota zářivého toku absorbovaného,     

 Eτ hustota zářivého toku prošlého objektem.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Přestup tepla prouděním [1] 

Obr. 3 Rozptyl záření po dopadu na objekt [1] 
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6 Tepelná zátěž na hasiče 

Tepelnou zátěž hasiče můžeme rozdělit: 

 na vnější zátěž způsobenou tepelnou radiací z plamene a horní horké vrstvy kouře 

viz Tab. 1 [7], nebo teplotou prostředí, ve kterém se nachází; 

 vnitřní zátěž, která je způsobena změnou biologických hodnot. To je kumulací 

biologického tepla a rovněž změnou tepové frekvence při fyzickém výkonu [6]. 

Tab. 1 Hodnoty tepelného toku v závislosti na pocitu člověka 

Hustota tepelného toku Pocit člověka 

[W.m-2] 

60 – 100 vnímá teplo 

200 – 600 pociťuje teplo 

1 000 – 2 300 pociťuje horko 

3 000 – 5 000 pociťuje bolest 

Rozdíly v Tab. 1, jsou způsobeny nejednotností specifikace vlastních pocitů osob, které 

byly tepelně namáhané [6]. 

6.1 Dopad tepelné zátěže 

Při působení tepla na kůži člověka se pokožka postupně zahřívá a při dosažení kritické 

teploty dochází překročení prahu bolesti. Trvá-li tepelné působení i nadále, dojde k 

popáleninám ve stále zhoršující se formě. Popáleniny a popáleninové trauma vznikají při 

dostatečně dlouhém, přímém nebo nepřímém působení tepelné energie nad prahové hodnoty. 

Dochází k částečné či úplné destrukci kůže, eventuelně hlubších tkání [4]. 

  

Popáleniny dělíme na tři stupně:  

 I. stupeň – lokální známky zánětu: otok, bolest, zarudnutí zčervenání pokožky – 

povrchový charakter, orientačně při působení teploty 48 ºC 

 II. Stupeň – porušení celistvosti kožního krytu, porušena bariéra proti infekci, bolest, 

tvorba puchýřů, otok i okolní tkáně – hloubka 100 - 2.000 μm, orientačně při působení 

teploty 55 ºC 

o IIa. Povrchní poškození – zarudnutí, tvorba puchýřů, okamžitý kapilární 

návrat, zhojení samovolné, jizvy většinou se změnou pigmentace.  



10 

 

o IIb. Poškození vrstvy kůže pod pokožkou – cihlově červené zbarvení či 

zarudnutí, kapilární návrat je pomalejší, zhojení trvá několik týdnů, v 

některých případech je třeba přistoupit k chirurgické léčbě, vznik velkých 

jizev.  

 III. stupeň – bělavá plocha, kapilární návrat nenalezen, ztráta kůže v celé tloušťce 

(odumření kůže), nutnost chirurgického odstranění s následnou autotransplantací, 

zuhelnatění tkáně – hloubka > 2.000 μm, orientačně při působení teploty > 55 ºC [4].  

 Povrchní postižení jsou popáleniny I. a IIa. stupně (samovolné hojení). Hluboké 

postižení zahrnuje popáleniny IIb a III. stupně. Přímé tepelné poškození tkání vede taktéž k 

poruše kapilárního řečiště (porucha polopropustnosti, ucpání cév, eventuelně přímá destrukce 

v místě popálení). Během malého postižení se tvoří menší otok, při rozsáhlém postižení se 

utvoří velký otok [4].  

 Rozsah popálenin se udává v procentech celkového tělesného povrchu. U dospělých 

osob: hlava + krk = 9 % povrchu těla, přední plocha trupu = 18 % povrchu těla, zadní plocha 

trupu = 18 % povrchu těla, jedna horní končetina = 9 %, jedna dolní končetina = 18 %, genitál 

= 1 % [14]. 

 Popáleniny hodnotíme za rozsáhlé, těžké, či závažné při překročení určité dolní 

hranice rozsahu popálené plochy vztažené k věku zasažené osoby a hloubce popálení:  

 Děti  0 – 3 roky – rozsah popálené plochy II. stupně více než 5 % povrchu těla.  

  3 – 15 roků – rozsah popálené plochy II. stupně více než 10 % povrchu těla.  

  0 – 15 roků – popáleniny III. stupně vždy bez přihlédnutí k rozsahu.  

 Dospělí – rozsah popálené plochy II. – III. stupně více než 20 % povrchu těla.  

U rozsáhle popálených osob již dochází k rozvoji popáleninového šoku. Ten se začíná 

rozvíjet již v okamžiku úrazu [14].  

Nejvýznačnější způsob přenosu tepla při požárním zásahu je prostřednictvím sálání. 

Popáleniny kůže způsobené vnějším sálavým teplem závisí na teplotě, na kterou je zahřátá a 

na době působení (viz Obr. 4). 
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Obr. 4 Tepelná expozice v závislosti na době [15] 

Opakované vysoké tepelné expozice postupně zvyšují teplotu oděvu, což může způsobit 

popáleniny, i když hasič již není vystaven vysokým teplotám. Kritická teplota pro vznik 

nevratných změn kůže je 43,5 °C. Jak je patrno z Obr. 5, s rostoucí teplotou klesá nutná doba 

expozice pro vznik popálenin. Při 44 °C je nutná doba pro vznik popálenin 60 minut, ale při 

70 °C je již méně než 2 sekundy [4]. 

 

 
Obr. 5 Závislost rychlosti vzniku nevratných změn na povrchové teplotě kůže [10] 

 



12 

 

7 Zásahové oděvy u jednotek HZS ČR 

Ochranný zásahový oblek, je tvořen komplexem jednotlivých vrstev, které poskytují 

celkovou ochranu před určitým nebezpečím a okolními vlivy. Prostřednictvím své konstrukce, 

ergonomii střihu a daných materiálových vlastností, dokáže ovlivnit prostup tepla a vlhkosti v 

obou směrech. Tím oděv napomáhá termoregulaci lidského organismu při extrémních 

podmínkách, kde již samotný lidský organismus nestačí odolávat. Během zásahové činnosti 

hasičů, dojde ke snížení základních technických parametrů a tím i struktury jednotlivých 

vláken tzv. degradace vláken důsledkem působení tělesné a vnější teploty [5]. 

 

7.1 Zkušební vzorky 

 Jako zkušební vzorky byly vybrány zásahové obleky Fireman-Tiger od společnosti 

DEVA a GoogPRO FR3 FireHorse od firmy VOCHOC. Z důvodu nejčastějšího využití u 

HZS ČR [13] a zároveň byly využity při sérii testů ve flashover kontejneru ve Zbirohu v 

červnu 2012. Oděvy, které se u HZS ČR nejvíce vyskytují, jsou uvedeny v Tab. 2. Informace 

o používaných oděvech jsou získány od zástupců HZS ČR jednotlivých krajů [13]. 
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Tab. 2 Zásahové oděvy u HZS ČR 

Kraj Typ oděvu Stav Výrobce 

Praha 
Fireman V Do vynošení DEVA 

Fireman Tiger Nakupován DEVA 

Středočeský 
Fireman V Do vynošení DEVA 

Fireman Tiger Nakupován DEVA 

Jihočeský 
Fireman IV + V Do vynošení DEVA 

Fireman Tiger Nakupován DEVA 

Plzeňský GoodPRO FR 3 FireHorse Nakupován VOCHOC 

Karlovarský 

Fireman V Do vynošení DEVA 

Fireman Tiger Nakupován DEVA 

Tiger plus Nakupován DEVA 

Ústecký Tiger plus Nejrozšířenější DEVA 

Liberecký 
Fireman IV + V Do vynošení DEVA 

Fireman Tiger Nakupován DEVA 

Královéhradecký 

Fireman V Do vynošení DEVA 

Fireman Tiger Nejrozšířenější DEVA 

Tiger plus Nakupován DEVA 

Pardubický 

Fireman V Do vynošení DEVA 

Fireman Tiger Nakupován DEVA 

GoodPRO FR 3 FireHorse Nakupován VOCHOC 

Vysočina 

Fireman III Do vynošení DEVA 

Fireman V Do vynošení DEVA 

Fireman Tiger Nakupován DEVA 

Jihomoravský 
Fireman V Do vynošení DEVA 

Fireman Tiger Nakupován DEVA 

Olomoucký 
Fireman V Do vynošení DEVA 

Tiger plus Nakupován DEVA 

Moravskoslezský 
Fireman V Do vynošení DEVA 

Tiger plus Nakupován DEVA 

Zlínský 

Fireman V Do vynošení DEVA 

Tiger plus Používán DEVA 

GoodPRO FR 3 FireHorse Nakupován VOCHOC 

 

7.1.1 Složení obleku Fireman–Tiger 

Hasičský záchrany oblek Fireman-Tiger (viz Obr. 6) vyrábí firma Detva sídlící ve 

Frýdku Místku. V současné době je to jeden z nejpoužívanějších obleků HZS.  
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Obr. 6 Fireman Tiger [8] 

Materiálové složení vrstev oděvu:  

vnější vrstva: NOMEX
®
 Tough DIAMOND  200 g/m

2
 – úprava SOFIGUARD  

vlhkostní bariéra: GORE-TEX
®
 Fireblocker N   140 g/m

2
  

tepelná bariéra: NOMEX
®

 Comfort / Aramid Grid  200 g/m
2
 - úprava SOFISTY [8] 

Vnější vrstva tkaniny respektive první vrstva musí poskytovat odolnost vůči plameni 

(je nehořlavá a chrání další vrstvy proti ohni), roztrhnutí, řezu a propíchnutí. Druhá vrstva 

z materiálu Gore Tex má odolnost proti vodě, větru a chemikáliím. Tyto membrány jsou 

rovněž nehořlavé. Další vlastností je prodyšnost této vrstvy. Vnitřní vrstva je proti vodivému 

radiačnímu a konvekčnímu teplu [8]. 

SOFIGUARD® - úprava tkaniny splňující EN ISO 6530 (Ochrana proti kapalným 

chemikáliím) po 30 cyklech praní při 60°C a sušení nebo chemického čištění bez nutnosti 

další reimpregnace tkaniny [8]. 
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SOFIDRY® - technologie přenosu a odvodu vlhkosti, permanentní úprava, která 

pomocí rychlého odvodu vlhkosti od uživatele a z obleku zvyšuje jak komfort nošení a 

výkonnost tak i ochranné vlastnosti obleku [8]. 

 

 

Legenda: 

1 – vnější vrstva 

2 – vlhkostní bariera 

3 – tepelná bariera  

 

 

 

 

 

Obr. 7 Složení obleku Fireman–Tiger 

 

7.1.2 Složení obleku GoodPRO FR3 FireHorse  

 Zásahový oděv GoodPRO FR3 FireHorse (viz Obr. 8) Vyrábí společnost VOCHOC 

s.r.o. sídlící v Domažlicích. Firma se od roku 1991 zabývá vývojem a výrobou osobních 

ochranných prostředků pod značkou GoodPRO.  

Materiálové složení vrstev oděvu:  

Vrchní vrstva: 53% KERMEL, 39% Lenzing FR, 6% Technora, 2% uhlíková vlákna, vazba 

  RipStop, gramáž 230 g/m2, FC úprava proti vodě a chemickým kapalinám. 

Vnitřní vrstva: PU membrána TOPAZ nalaminovaná na úpletu Interlock, gramáž 140 g/m2. 

Spodní izolační vrstva s podšívkou: 50% Aramid, 50% Lenzing FR, prošev,gramáž 250 g/m
2
 

[11].  
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Obr. 8 GoodPRO FR3 Firehorse [11] 

 

 

 

Legenda: 

1 – vnější vrstva 

2 – vlhkostní bariera 

3 – tepelná bariera 

 

 

 

 

Obr. 9 Složení oděvu GoodPRO FR3 FireHorse 
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7.1.3 Bavlněné triko Grey 

Pod ochranný oděv bylo umístěno šedé bavlněné triko Grey od společnosti DEVA. 

Materiálové složení je 60% bavlna a 40% viskozita, plošná hmotnost je 140 g/m
2
 [17]. 

 

Obr. 10 Triko Grey 

7.1.4 Funkční triko šedé Luing Pyrex 

Jako druhé triko pod ochranný oděv bylo použito funkční triko od firmy Luing Pyrex. 

Materiálové složení je 56% bavlna, 10% viskozita a 34% polyester [18].  

 

Obr. 11 Funkční triko šedé Luing Pyrex 
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8 Zkoumání tepelně-izolačních vlastností tkanin zásahových 

oděvů 

V roce 2012 jsem v rámci řešení úkolu v soutěži SVOČ navrhl a změřil zátěžový test 

s oblekem Fireman Tiger od firmy DEVA. Výsledky měření jsou uvedeny v závěrečné práci 

[16]. Tyto získané poznatky a naměřené hodnoty mi posloužily jako vstupní parametry pro další 

experimenty, které jsem realizoval letos v rámci řešení úkolů v bakalářské práci. Navrhl jsem 

novou zkoušku - varianta B, ve které jsem předchozí zkoušku - varianta A, rozšířil o zásahový 

oblek GoodPRO FR3 FireHorse a dvě schválená trička pod ochranný zásahový oděv od firem 

DEVA a Luing Pyrex. Zkušební sestavu jsem upravil a rozšířil o chladící sestavu, která 

simuluje teplotu kůže, která se pohybuje okolo 32°C.  

8.1 Zkouška – varianta A 

Byl navržen zátěžový test, při němž byly zkoumány tepelně-izolační vlastnosti vzorku. 

Měření probíhalo v laboratoři LC309, FBI, VŠB Ostrava, Lumírova 13.  

8.1.1 Popis zkušební sestavy 

Pro měření byl použit jako tepelný zdroj topné panelové těleso o celkovém výkonu 100 

kW a rozměrech 260 x 200 mm. Na náběhové teplotní křivce panelu udává výrobce max. 

teplotu v 7 minutě 950 °C (viz Příloha G). Tento údaj se blíží k průměrným teplotám při hoření 

v obytném domě, které jsou v rozmezí 850 až 900 °C. Testovaný vzorek byl upevněný na zadní 

straně sádrokartonového panelu, ve kterém byl vyříznut otvor o rozměrech 200 mm x 250 mm. 

Zkušební sestava je znázorněna na Obr. 13. 

8.1.2 Použité vybavení 

Univerzální měřidlo METEX M 4660 A Inv. č. 30502609 

IR digitální teploměr RAYTEK GIM 1840 – ST 80 Inv. č. 44800189 

Laboratorní regulátor teploty Mikro THERM 825 Inv. č. 45800160 

Topné panelové těleso QH-081060-T  Inv. č. 50000024156 

Radiometr 10 kW, typ SGB01 --- 

Měřící ústředna ALMEMO 2890-9 Inv. č. 500/581 

Software AMR-Control Ver. AC5.13.0.328 
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Obr. 12 Použité měřicí přístroje 

8.1.3 Podmínky v laboratoři  

Teplota:    22,9 °C 

Relativní vlhkost vzduchu:  38,2 % 

Atmosférický tlak:   992 mbar 

8.1.4 Vlastnosti testovaných vzorků 

Pro naše testování jsme měli k dispozici vzorky zásahového oděvu Fireman–Tiger od 

společnosti DEVA F-M. s.r.o., jeho vlastnosti jsou uvedeny v Tab. 3. Vzorek se skládá ze tří 

vrstev látky (viz Obr. 7). 
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Tab. 3: Vlastnosti ochranného obleku Fireman-Tiger [9] 

Vzorek Složení 

Plošná 

hmotnost 

[g/m
2
] 

Tepelná 

vodivost 
Tepelný odpor Tloušťka 

[W.m
-1 

K
-1

] [W
-1

. m
2
. K] [mm] 

x cv x cv x cv 

1 
NOMEX Tough 

– DIAMOND 
200 0,038 2,1 0,01717 2,5 0,65 0,8 

2 
GORE- TEX 

Fireblocker N 
140 0,0338 2,5 0,024 2,5 0,81 1 

3 
NOMEX 

Comfort/grid 
200 0,0396 1,5 0,0202 1,4 0,8 0,6 

4 

FIREMAN – 

TIGER - 

sendvič 

- 0,041 1,1 0,054 1,2 2,22 1,2 

Legenda: 

 x - průměrná hodnota z pěti měření 

cv – variační koeficient 

8.1.5 Popis zkoušky 

Teploty se měřily dotykovými teplotními čidly NiCR/Ni. Údaje o teplotě zaznamenávala 

měřící ústředna, na které byl nastaven interval záznamu údaje po 1 sekundě. Teplotní čidla byla 

umístěna na povrchu třetí vrstvy zkušebního vzorku. Čidla byla umístěna dvě ve vodorovné ose 

a jedno ve svislé ose vzorku ve vzdálenosti 50 mm od středu vzorku (viz Obr. 14). Dále byl 

měřen radiometrem výkon, který byl umístěn ve středu vzorku. Orientačně se měřila teplota po 

obou stranách vzorku pomocí IR digitálního teploměru. 

Provedlo se devět měření. Každé měření proběhlo v jiné vzdálenosti vzorku od 

tepelného zdroje. Měřit se začalo na vzdálenost L 1000 mm a postupně se zkracovalo po 100 

mm až na 600 mm.  
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Obr. 13 Zkušební sestava 

 

Obr. 14 Rozmístění teplotních čidel 
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8.1.6 Výsledky zátěžového testu 

 Naměřené hodnoty byly použity pro tvorbu grafů, které jsou uvedeny v Přílohách A a 

B. Na Obr. 15 a 16 jsou znázorněny zpracované grafy z naměřených hodnot měřené ve 

vzdálenosti L 600 mm. 

 
Obr. 15 Teplotní záznam pro L 600 mm 

 
Obr. 16 Záznam tepelného toku pro L 600 mm 

8.2 Zkouška – varianta B 

 Zkouška navazuje na experimenty a měření, které jsem prováděl v rámci řešení úkolu 

soutěže SVOČ. Původní zkouška se rozšířila o zásahový oblek GoodPRO FR3 FireHorse a dvě 

trika určená pod ochranný zásahový oděv od firem DEVA a Luing Pyrex. Zkušební sestava 

byla dále rozšířena o chladící sestavu, která měla za úkol simulovat teplotu kůže. Zkušební 

sestava je znázorněna na Obr. 17. 
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8.2.1 Popis sestavy 

 Zkušební sestava se skládala z ocelové konstrukce pro upevnění sálavého panelu. 

Polystyrénu Synthos XPS PRIME 50 / S 50 o tloušťce 100 mm, který sloužil jako nosná izolace 

pro spirálu. Ze spirály, která byla vytvořena ze silikonové hadičky s vnějším průměrem 6 mm a 

vnitřním 4 mm. Sloužila k rozvodu teplé vody pod trikem a její účel byl simulovat teplotu 

povrchu lidského těla. Kanystr jako zásobník pro vodu o objemu 10 l byl vložen 

do polystyrénového boxu. Pro navrženou zkoušku bylo použito stejného topného panelového 

tělesa jako ve zkoušce – varianta A. Teploty se měřily dotykovými teplotními čidly NiCR/Ni. 

Údaje o teplotě zaznamenávala měřící ústředna, na které byl nastaven interval záznamu údaje 

po 1 sekundě. Ústředna byla osazena 13 teplotními čidly. Při úplném osazení vstupními kartami 

lze připojit 99 snímačů a využít 100 měřicích kanálů s volbou až 70 měřicích rozsahů. Teplotní 

čidla byla umístěna na povrchu chladící soustavy, trika a vnější vrstvy ochranného oděvu. Na 

každé vrstvě sendviče byla umístěna tři čidla ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku (viz Obr. 

18 až 20).  

 
Obr. 17 Zkušební sestava 
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Obr. 18 Rozmístění čidel na chladiči 

  

 
Obr. 19 Rozmístění čidel na triku 
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Obr. 20 Rozmístění čidel na textilii 

 
Obr. 21 Překrytí skladby ochranným panelem 

8.2.2 Měřicí přístroje 

Topné panelové těleso QH-081060-T  Inv. č. 50000024156 

Měřící ústředna ALMEMO 5690-2M Inv. č. 500517 

Software AMR-Control Ver. AC5.13.0.328 
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Obr. 22 Použité měřicí a záznamové přístroje 

8.2.3 Podmínky v laboratoři 

Zkouška probíhala ve školní laboratoři LC309, FBI, VŠB Ostrava, Lumírova 13, ve 

které panovaly standardní podmínky. To znamená, že nedocházelo k proudění vzduchu, teplota 

měla hodnotu 23 °C ± 3 °C a relativní vlhkost vzduchu byla 29 % ± 8 %. 

8.2.4 Popis zkoušky 

Z vybraných zásahových oděvů od firem DEVA (Fireman – Tiger), VOCHOC 

(GoodPRO FR3 FireHorse) a dvou trik pod ochranný zásahový oděv od firem DEVA a Luing 

Pyrex jsem vytvořil celkem 4 skladby textilii, které byly následně zatěžovány sálavým teplem. 

Zkouška č.1  Fireman-Tiger + Grey 

Zkouška č.2  Fireman-Tiger + funkční triko šedé Luing Pyrex 

Zkouška č.3  GoodPRO FR3 FireHouse + Grey 

Zkouška č.4 GoodPRO FR3 FireHouse + funkční triko šedé Luing Pyrex 
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Vzorky měly průměr 160 mm. Byly vloženy do polystyrénového bloku, aby 

nedocházelo k úniku tepla do okolí a přikryty sádrokartonovou deskou, která sloužila jako clona 

tepelného sálání. 

S každým tímto sendvičem se provedlo osm měření. Každé měření proběhlo 

v definovaných vzdálenostech vzorku od tepelného zdroje. Měření se zahájilo ve vzdálenosti L 

1200 mm a postupně se zkracovalo po 100 mm až na 600 mm. Z naměřených hodnot byly 

sestaveny grafy a tabulky, které jsou uvedeny v Přílohách C až F.  

8.2.5 Vyhodnocení zkoušky 

Naměřené hodnoty jsem použil pro tvorbu grafů a tabulek s maximální naměřenou 

teplotou, které jsou uvedeny v Přílohách C až F. V Tab. 4 až 7 jsou postupně uvedeny, 

maximální naměřené hodnoty všech čtyř skladeb textilií. 

Tab. 4 Maximální naměřené hodnoty skladby Fireman-Tiger + Grey 

L [mm] sp [°C] chlad/triko [°C] triko/text [°C] textilie [°C] voda in [°C] voda out [°C] 

500 889,6 70,5 93,6 214,0 36,1 32,4 

600 894,2 49,5 61,0 118,1 35,2 35,6 

700 897,5 56,1 69,7 139,4 39,8 35,5 

800 890,9 48,8 65,7 109,4 37,0 35,0 

900 883,6 47,8 56,7 102,0 37,7 34,6 

1000 884,8 45,2 52,1 88,7 37,3 34,4 

1100 883,7 43,6 49,5 80,7 37,0 34,5 

1200 882,2 42,8 47,5 73,8 37,5 34,4 

  

Tab. 5 Maximální naměřené hodnoty skladby Fireman-Tiger + funkční triko šedé Luing 

Pyrex 

L [mm] sp [°C] chlad/triko [°C] triko/text [°C] textilie [°C] voda in [°C] voda out [°C] 

500 902,2 72,4 127,0 206,6 34,4 35,9 

600 900,3 59,9 97,7 166,0 35,5 36,4 

700 894,7 56,5 87,6 146,4 38,6 39,9 

800 899,8 49,1 72,0 119,2 37,2 36,5 

900 898,0 47,8 63,5 100,7 37,4 37,4 

1000 886,3 49,0 65,8 85,6 39,1 35,8 

1100 902,2 44,7 56,1 81,4 39,0 36,5 

1200 901,4 41,7 49,8 72,1 38,7 35,3 
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Tab. 6 Maximální naměřené hodnoty skladby GoodPRO FR3 Firehorse + Grey 

L [mm] sp [°C] chlad/triko [°C] triko/text [°C] textilie [°C] voda in [°C] voda out [°C] 

500 895,6 71,6 138,7 209,6 40,1 37,8 

600 904,2 59,0 115,9 165,9 34,2 34,3 

700 913,9 51,4 96,9 141,4 34,6 35,5 

800 904,8 47,6 79,5 112,4 41,1 35,7 

900 885,0 45,0 70,4 103,4 40,1 34,1 

1000 906,1 42,5 65,1 92,7 34,4 33,6 

1100 908,5 41,0 59,0 82,7 34,4 33,6 

1200 905,7 39,5 54,8 75,6 34,7 33,2 

 

Tab. 7 Maximální naměřené hodnoty skladby GoodPRO FR3 FireHouse + funkční triko šedé 

Luing Pyrex 

L [mm] sp [°C] chlad/triko [°C] triko/text [°C] textilie [°C] voda in [°C] voda out [°C] 

500 904,1 79,7 143,8 218,1 40,9 37,8 

600 901,6 66,4 114,5 162,8 34,1 34,1 

700 901,7 57,6 95,1 129,9 34,2 33,5 

800 901,5 52,2 80,6 110,0 34,2 33,4 

900 901,3 48,5 70,8 96,3 35,4 33,9 

1000 906,8 44,9 64,3 88,1 33,8 33,4 

1100 906,3 43,1 57,8 78,8 33,8 33,6 

1200 908,6 42,2 54,4 71,1 34,6 34,1 

  

Legenda: 

L   – vzdálenost vzorku od zdroje tepla 

sp   –  průměrná teplota sálavého panelu 

chlad/triko  –  medián teplot mezi chladičem a trikem 

triko/text  –  medián teplot mezi trikem a ochranným oděvem 

textilie  –  medián teplot na vnější straně ochranného oděvu 



29 

 

9 Závěr 

Zkouška – varianta A 

Ve vzdálenosti L 600 mm, kdy byla docílena max. teplota na tkanině z vnitřní strany 

89,3 °C a naměřený tepelný tok, kterému byla tkanina vystavena 6,2 kW.m
-2

. Na tkaninách 

během celého měření nedošlo k viditelným změnám. Přehled max. teplot a max. tepelných 

toků je uveden Tab. 8. 

Tab. 8 Výsledné hodnoty zkoušky - varianta A 

Délka [mm] L 1000  L 900 L 800 L 700 L 600 

max t [°C] 53,3 59,5 65,6 75,6 89,3 

max q [kW.m-2] 2 2,2 2,9 3,6 4,8 

Z naměřených údajů vyplývá, že pro vznik nevratných změn lidské kůže jsou 

rozhodující tyto parametry: 

 vzdálenost L 1000 mm, teplota textilie 53,3 °C - doba expozice 1 minuta,  

 vzdálenost L 900 mm, teplota textilie 59,5 °C - doba expozice 10 sekund, 

 vzdálenost L 800 mm, teplota textilie 65,6 °C - doba expozice 2 sekundy.  

Pro ostatní testované hodnoty vzdálenosti, tj. 700 mm a méně je již doba pro vznik 

nevratných změn lidské kůže v řádu sekund. 

Zkouška – varianta B 

Během měření nedošlo k viditelným změnám struktury látky, až na ochranný oděv od 

společnosti VOCHOC ve vzdálenosti L = 500 mm. U obou provedených měření (Zkouška č. 

3 a 4) v této vzdálenosti docházelo ke změně mechanických vlastností textilií a barvy. Měření 

bylo doprovázeno vývinem toxických plynů [13], které byly způsobeny tepelným rozkladem 

materiálu. Přehled max. teplot je uveden v Tab. 4 až 7. Výsledky zkoušky jsou znázorněny v 

Tab. 9 až 12. Tabulky udávají závislost vzdálenosti L a max. dosažené teploty na pokožce s 

dobou expozice než dojde k nevratným změnám na organismu. 
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Tab. 9 Fireman-Tiger + Grey 

Vzdálenost Teplota 
Čas  

 L [mm] t [°C] 

500 70,5 < 1 s 

600 49,5 8,75 min 

700 56,1 25,6 s 

800 48,8 11,8 min 

900 47,8 20,9 min 

1000 45,2 44,5 min 

1100 43,6 58,8 min 

1200 42,8 > 60 min 

 

Tab. 10 Fireman-Tiger + funkční triko šedé Luing Pyrex 

Vzdálenost Teplota 
Čas  

 L [mm] t [°C] 

500 72,4 < 1 s 

600 59,9 10,4 s 

700 56,5 24 s 

800 49,1 9,75 min 

900 47,8 20,9 min 

1000 49 10 min 

1100 44,7 49 min 

1200 41,7 > 60 min 

 

Tab. 11 GoodPRO FR 3 FireHorse + Grey 

Vzdálenost Teplota 
Čas  

 L [mm] t [°C] 

500 71,6 < 1 s 

600 59 14 s 

700 51,4 4 min 

800 47,6 22,7 min 

900 45 46,3 min 

1000 42,5 > 60 min 

1100 41 > 60 min 

1200 39,5 > 60 min 
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Tab. 12 GoodPRO FR 3 FireHorse + funkční triko šedé Luing Pyrex 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z předložených hodnot se mi jeví jako nejlepší kombinace ochranný oblek GoodPRO 

FR3 Firehorse s trikem Grey. 

 

Vzdálenost Teplota 
Čas  

 L [mm] t [°C] 

500 79,7 < 1 s 

600 66,4 1,8 s 

700 57,6 19,6 s 

800 52,2 1,8 min 

900 48,5 14,5 min 

1000 44,9 47,3 min 

1100 43,1 > 60 min 

1200 42,2 > 60 min 
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Příloha A  

Vyhodnocení zkoušky – varianta A 

 
Obr. A. 1 Teplotní záznam pro L 1000 mm 

 
Obr. A. 2 Teplotní záznam pro L 900 mm 

 
Obr. A. 3 Teplotní záznam pro L 800 mm 
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Obr. A. 4 Teplotní záznam pro L 700 mm 

 
Obr. A. 5 Teplotní záznam pro L 600 mm 
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Příloha B  

Vyhodnocení změn hustoty tepelného toku při zkoušce – varianta A 

 

Obr. B. 1 Záznam tepelného toku pro 1000 mm 

 

Obr. B. 2 Záznam tepelného toku pro 900 mm 

 
Obr. B. 3 Záznam tepelného toku pro 800 mm 
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Obr. B. 4 Záznam tepelného toku pro 700 mm 

 
Obr. B. 5 Záznam tepelného toku pro 600 mm 
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Příloha C  

Vyhodnocení zkoušky – varianta B, Zásahový oděv Fireman Tiger a triko Grey 

 
Obr. C. 1 Teplotní záznam pro L 500 mm 

 
Obr. C. 2 Teplotní záznam pro L 600 mm 
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Obr. C. 3 Teplotní záznam pro L 700 mm 

 
Obr. C. 4 Teplotní záznam pro L 800 mm 
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Obr. C. 5 Teplotní záznam pro L 900 mm 

 
Obr. C. 6 Teplotní záznam pro L 1000 mm 
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Obr. C. 7 Teplotní záznam pro L 1100 mm 

 
Obr. C. 8 Teplotní záznam pro L 1200 mm 
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Příloha D  

Vyhodnocení zkoušky – varianta B, Zásahový oděv Fireman Tiger a funkční 

triko Luing Pyrex 

Obr. D. 1 Teplotní záznam pro L 500 mm 

 
Obr. D. 2 Teplotní záznam pro L 600 mm 
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Obr. D. 3 Teplotní záznam pro L 700 mm 

 
Obr. D. 4 Teplotní záznam pro L 800 mm 
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Obr. D. 5 Teplotní záznam pro L 900 mm 

 
Obr. D. 6 Teplotní záznam pro L 1000 mm 
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Obr. D. 7 Teplotní záznam pro L 1100 mm 

 
Obr. D. 8 Teplotní záznam pro L 1200 mm 
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 Příloha E  

Vyhodnocení zkoušky – varianta B, Zásahový oděv GoodPRO FR 3 FireHorse a 

triko Grey 

 
Obr. E. 1 Teplotní záznam pro L 500 mm 

 
Obr. E. 2 Teplotní záznam pro L 600 mm 
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Obr. E. 3 Teplotní záznam pro L 700 mm 

 
Obr. E. 4 Teplotní záznam pro L 800 mm 



Němčák Jakub. Zkoumání tepelně-izolačních vlastností tkanin vybraného zásahového oděvu 

15 

 

 
Obr. E. 5 Teplotní záznam pro L 900 mm 

 
Obr. E. 6 Teplotní záznam pro L 1000 mm 
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Obr. E. 7 Teplotní záznam pro L 1100 mm 

 
Obr. E. 8 Teplotní záznam pro L 1200 mm 
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 Příloha F  

Vyhodnocení zkoušky – varianta B, Zásahový oděv GoodPRO FR 3 FireHorse a 

funkční triko šedé Luing Pyrex 

 

Obr. F. 1 Teplotní záznam pro L 500 mm 

 
Obr. F. 2 Teplotní záznam pro L 600 mm 
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Obr. F. 3 Teplotní záznam pro L 700 mm 

 
Obr. F. 4 Teplotní záznam pro L 800 mm 
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Obr. F. 5 Teplotní záznam pro L 900 mm 

 
Obr. F. 6 Teplotní záznam pro L 1000 mm 
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Obr. F. 7 Teplotní záznam pro L 1100 mm 

 
Obr. F. 8 Teplotní záznam pro L 1200 mm 



Němčák Jakub. Zkoumání tepelně-izolačních vlastností tkanin vybraného zásahového oděvu 

21 

 

Příloha G  

Charakteristika sálavého panelu 

 
Obr. G. 1 Náběhová křivka [19] 

 
Obr. G. 2 Výstupní emisní křivka [19] 


