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Anotace  

ŠTYS, M. Porovnání prostředků individuální protitepelné ochrany. Ostrava, 2015. 49 s, 

přílohy, Diplomová práce.       

 Diplomová práce se zabývá problematikou porovnání prostředků individuální 

protitepelné ochrany.  První kapitola se zabývá úvodem do dané problematiky. Druhá 

kapitola popisuje rešerši v oblasti individuálních chladicích prostředků. Třetí kapitola 

práce popisuje základní postupy pro odvod tepla z těla organismu a teoretický rozbor 

výměny tepla při práci. Čtvrtá kapitola se věnuje obecně termoregulaci a její funkci 

v organismu. Pátá kapitola obsahuje obecný popis ochrany hasičů. V šesté kapitole najdete 

rozdělení individuálních chladicích prostředků pro lepší orientaci v dané problematice. 

Navazuje sedmá kapitola v podobě tepelné zátěže. Osmá kapitola pojednává o výběru 

vhodných postupů ke srovnání různých typů chladících prostředků. Následné doplňující 

měření při využití pasivní chladicí vesty při práci v pokojových teplotách a výhodnocení 

měření.          

 Klíčová slova: chladicí prostředky, termoregulace, individuální ochrana 

Annotation 

ŠTYS, M. Comparsion of personal heat protective equipment. Ostrava, 2015. 49 p, side 

dishes, Thesis.          

 This thesis deals with the comparison of the means of individual protection 

protitepelné. The first chapter is an introduction to the issue. The second chapter describes 

the research in the area of individual coolants. The third chapter describes the basic 

procedures for the removal of heat from the body of the organism and theoretical analysis 

of heat exchange at work. The fourth chapter is devoted generally to thermoregulation and 

its function in the organism. The fifth chapter contains a general description of the 

protection of firefighters. In the sixth chapter includes the allocation of individual cooling 

means for better orientation in the issue. It continues seventh chapter in the form of heat 

stress. The eighth chapter discusses the selection of appropriate methods to compare 

different types of cooling devices. Subsequent additional measurements using passive 

cooling vests while working at room temperatures and measurement evaluation. 

Key words: coolants, thermoregulation, individual protection 
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αk    Součinitel přestupu tepla konvekci                            

AU     Austrálie           

β    Součinitel difuzní propustnosti pokožky                                                            
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C             Výměna tepla na kůži konvekcí                        

Cres          Výměna tepla v dýchacích cestách konvekcí                            
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Čr     Česká republika         

E            Výměna tepla na kůži evaporací                  
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HBZS    Hasičská báňská záchranná služba      
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K            Výměna tepla na kůži kondukcí                               

lo    Výparné teplo vody                    

M    Energetický výdej brutto                                       

PCM    Prvky se změnou fáze                                                                            

pk    Parciální tlak sytých vodních par                

PL     Polsko         

ppv    Parciální tlak vodních par v okolním vzduchu                   

Qk    Tepelný tok sdílený konvekcí                    

qm    Vnitřní produkce tepla                     
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RV    Relativní vlhkost                                                                      

S    Teplo kumulované v těle                                                              

Sk          Povrch oblečeného člověka                  

ŠV     Švédsko                                  

tp    Teplota oděvu                                

ta    Teplota vzduchu                                                                              

VŠB-TUO    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava                                                                         

w            Účinnost práce                                                                                                                                                                                                                                                                              



2 

 

1 Úvod                 

 Práce ve vysokých teplotách je nebezpečná a vyžádala si nejednu lidskou oběť. 

S prací ve vysokých teplotách se setkávají například hasiči, záchranáři, ale i dělníci 

v dolech či na stavbách veřejných komunikací. Kvůli nehodám horníků při těžbě uhlí a 

mědi v sousedním Polsku (PL) byl vydán požadavek na ověření zásad při práci v těžkých 

tepelných podmínkách. V dolech často bývají nebezpečné klimatické podmínky 

převyšující teplotu okolí 30 
o
C a dosahující vysoké vlhkosti 70 - 100 %. Jako práci 

v těžkých tepelných podmínkách považujeme takovou práci, která splňuje dvě základní 

podmínky. Musí být dosaženo minimální teploty 33 
o
C a relativní vlhkost okolí dosáhne 

minimálně 85 %. Pomocí výzkumů v České republice (ČR), Německu a Austrálii (AU) 

byly vytvořeny tabulky pro práci v těchto těžkých klimatických podmínkách. Člověk snese 

bez ohrožení zdraví zvýšení teploty tělesného jádra o 1 
o
C v extrémních případech a za 

přítomnosti lékaře může dojít k navýšení teploty maximálně o 2
 o
C. V lidském těle se 

přibližně 60 % práce svalů přeměňuje na teplo. Toto vyprodukované teplo musí být 

z lidského těla účinně odváděno.                                                                                                                                                    

 Pro odvod tepla z povrchu těla existuje mnoho různých způsobů. Mezi 

nejdůležitější patří těchto pět mechanismů: sálání, proudění, vedení, záření a vypařování. 

Při teplotách okolí kolem 20 
o
C převažuje odvod tepla sáláním, avšak při teplotě okolí 36 

o
C již dochází k odvodu tepla z těla jen pomocí vypařování. Ostatní způsoby při teplotách 

okolí 36 
o
C a vyšších, teplo organismu dodávají. Při nedostatečném odvodu tepla z těla 

dochází k negativním vlivům v podobě přehřátí organismu a k dalším dopadům na lidské 

zdraví spojené s přehříváním organismu. Při práci ve vysokých teplotách schopnost 

odvodu tepla z těla klesá, až do mezní hodnoty kdy je naopak teplo tělu dodáváno. Podle 

francouzské metody je teplota okolí, která je vyšší než 36 
o
C životu nebezpečná.  V těchto 

případech musí být organismus chráněn proti přehřátí. Jako prevence proti přehřátí se 

používá individuálních chladicích prostředků nebo časového omezení pro práci ve 

vysokých teplotách. Spojené s pravidelnými přestávkami při pracovním výkonu, spojené 

s odpočinkem při teplotách okolí kolem 20 
o
C.                                                               

 Cílem práce je porovnání chladících prostředků individuální ochrany při práci ve 

vysokých teplotách z hlediska jejich dostupnosti a účinnosti při ochlazování organismu. 

Vybrané prostředky nejsou hodnocené jen z hlediska jejich dostupnosti a účinnosti, ale i 

pomocí dalších vybraných kritérií pro výběr nejvhodnějšího individuálního chladícího 
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prostředku. Chladící prostředky pro práci ve vysokých teplotách lze rozdělit pomocí 

několika základních kritérií. Mezi základní patří rozdělení, na aktivní a pasivní chladicí 

prostředky. Kde je hlavní rozdíl v potřebě určité energie pro správnou funkci aktivních 

chladících prvků na rozdíl od pasivních chladicích prvků, kde není zapotřebí žádná forma 

energie. Dále můžeme chladicí prostředky rozdělit, dle chlazení určité části těla. Používají 

se prostředky na chlazení hlavy, krku, hrudníku, zad či celého organismu. 

 Pro teoretické porovnání jsem vybral dva pasivní chladící prostředky, jmenovitě 

chladící vestu Cooline od firmy Impass s.r.o sídlící v Praze a chladící vestu Dräger 

Comfort Vest 5220, dále pak  jeden aktivní chladící prostředek Personal air conditoners 

používaný a vyráběný v ČR. Porovnal jsem chladicí prostředky, pomoci několika kritérií, 

pro určení nejvhodnějšího chladicího prostředku pro chlazení v oblasti hrudníku a zad. 

Jednotlivé prostředky jsou vybrané z důvodů jejich dostupnosti v ČR. Mimo těchto 

vybraných chladicích prostředků existuje celá řada dalších aktivních i pasivních chladicích 

zařízení, sloužící pro ochlazení organismu, jako jsou chladicí šátky či přetlakové chladicí 

komory. Ve světě, především ve Švédsku (ŠV) se zaměřují především na použití chladicích 

vest se změnou fáze. Bylo vykonáno mnoho testů a studií pro zjištění účinnosti této 

chladicí vesty při zátěži v tepelných komorách, kde teplota mnohdy přesahovala hodnoty 

40 
o
C.                                                                                                                                    

 V praktické části jsem se zaměřil na použití jednoho pasivního chladícího 

prostředku se změnou fáze při tělesné zátěži, jmenovitě termal wear cool vest. Měřil jsem 

účinky a vliv chladící vesty, při chůzi 5 km/h na běžícím pásu s 0 % převýšením za 

pokojové teploty 21 
o
C a relativní vlhkostí 40 %. Měření jsem prováděl v profesionálním 

fitcentu v Ostravě – Porubě za stejných klimatických podmínek. Zaměřil jsem se, 

především  na účinky chladící vesty, sledované prostřednictvím parametrů srdeční 

frekvence, která byla měřena pomocí čidel umístěných v měřicím pásu, teploty hrudníku 

měřené pomocí dvou teplotních čidel a teploty zad za pomocí dalších dvou teplotních čidel 

. Dále pak teploty tělesného jádra měřenou pomoví teploty zvukovodu, pomocí čidla 

umístěného co nejblíže ušnímu bubínku a ztráty tělesné hmotnosti pocením během zátěže 

při použití a bez použití chladicí vesty. Výsledky a vyhodnocení při použití a bez použití 

chladicí vesty budou znázorněny a vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek. V závěru bude 

vyhodnocen nejvhodnější chladicí prostředek, z hlediska jeho účinnosti a dostupnosti pro 

práci ve vysokých tepotách. 



4 

 

 2  Rešerše v oblasti individuálních chladících prostředků  

 Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných publikací a článků, 

zaměřených na individuální chladící prostředky. Porovnání individuálních chladicích 

prostředků při použití při práci ve vysokých teplotách. Priorita byla kladena především na 

výběr vhodného chladícího prostředku, z hlediska jeho dostupnosti a účinnosti, při 

ochlazování organismu, popřípadě kombinace jednotlivých prostředků, používaných u nás 

i v zahraničí. Pro účely této rešerše bylo prostudováno několik odborných článků 

získaných především z celosvětových databázi scopus, web of knowledge a od výrobců 

jednotlivých individuálních protitepelných prostředků. Jednotlivé články byly vyhledány 

pomocí klíčových slov vyplývajících z cílů rešerše. Ve finále bylo vybráno 10 odborných 

článků, které pojednávají o dané problematice a jsou vhodné pro naplnění cílů rešerše. 

Články byly publikovány v rozmezí let 2004-2014. Autoři článků pocházejí z několika 

zemí, jedná se především o ČR, PL, AU a ŠV.      

 Odborný článek o chladicí vestě Cooline [18] je zaměřen na problematiku 

pasivních chladicích vest Cooline, při práci ve vysokých teplotách a ochranu člověka před 

přehřátím při práci ve špatných mikroklimatických podmínkách. Popisuje a hodnotí 

použitelnost a účinnost vesty Cooline. Dále popisuje vlastnosti, činnost a studii účinku 

chladicího prostředku, pomocí termo kinetické studie. Autoři došli k závěrům, že vesty 

Cooline snižují teplotu těla o 3 - 4 
o
C.      

 Odborný článek o vírových trubicích [19] popisuje aktivní chladící prostředek 

Personal air conditoners, používaný pro klimatizaci záchranářů, pracujících v extrémních 

teplotách za pomocí filtrovaného vzduchu a vírových trubic. Klimatizační zařízení 

umožňuje efektivní chlazení nebo ohřívání a je populární v mnoha odvětvích. Například, 

při použití modelu 22825 s vestou došlo k 30 % zvýšení produktivity práce při práci ve 

vysokých teplotách, protože nebylo zapotřebí přestávek na ochlazení dělníků.  

 Článek o chladicí vestě Dräger cvp 5220 [20] popisuje pasivní chladící vestu. 

Autoři popisují princip funkčnosti, použitelnost, vlastnosti, výhody a nevýhody této vesty 

se změnou fáze. Materiály, použité na výrobu chladicí vesty i PCM prvků. Autoři zjistili, 

že při použití této vesty dojde k poklesu teploty kůže o 3 - 4 
o
C.    

 Studie chladicích vest se změnou fáze, od autorů Chuansi Gao, Kalev Kuklane a 

Ingvar Holmér [21] je zaměřena na použití chladicích vest na lidech ve vysokých 

teplotách. Subjekty nosili chladící vesty PCM ve dvou tavicích teplotách 24 a 28 
o
C s 
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hasičským ochranným oblekem a vybavením, čímž se vytvořili tři zkušební skupiny lidí. 

Šli na běžícím pásu rychlostí 5 km / h v klimatické komoře při teplotě vzduchu 55 
o
C a při 

relativní vlhkosti 30%. Výsledky ukázaly, že vesta s PCM s nižší teplotou tání má silnější 

chladicí účinek na lidský organismus. Obě PCM vesty zmírnili zvýšení teploty tělesného 

jádra. Obě byly testovány, ale neměly žádný významný vliv na zmírnění teploty tělesného 

jádra v průběhu cvičení ve vysokých teplotách.     

 Článek o chlazení lidského organismu, s materiály se změnou fáze od autorů 

Chuansi Gao, Kalev Kuklane a Ingvar Holmér [22] popisuje, zda osobní chlazení, pomocí 

PCM vesty může zlepšit tepelnou pohodu v simulovaném pracovišti při teplotě 34 
o
C. 

Chladící vesty s PCM byly měřeny nejdříve na tepelné figuríně před samotnou studií, 

týkajících se lidských subjektů. Osm mužů se podílelo na studii v klimatické komoře při 

teplotě 34 
o
C a RV 60 %. Výsledky ukázaly, že teplota kůže se snížila přibližně o 2-3 

o
C. 

Tepelné pocity jedinců se zlepšily. Tyto výsledky ukazují, že osobní chlazení může být 

použito pro zlepšení tepelné pohody u pracovníků.     

 Odborný článek o porovnání účínku aktivního versus parivního chladícího zařízení 

[23] popisuje, zda aktivní nebo pasivní chlazení sníží tepelnou zátěž, spojenou s nošením 

protipožárního ochranného oděvu a autonomního dýchacího přístroje v teplých 

klimatických podmínkách 35 
o 
C a při RV 50 %.  Patnáct hasičů se podílelo na tepelně 

zátěžových zkouškách. Šli rychlostí 4,5 km/h s 0 % převýšením po dobu 50 min a 

odpočinku 30 min. Pro chlazení byly použity tři chladicí systémy, předloktí ponořené do 

vody, mister, a pasivní chlazení. Doba Tolerance a celková pracovní doba významně 

vzrostla. Současné poznatky naznačují, že existuje jednoznačná výhoda při využití 

ponoření předloktí ve srovnání s jinými metodami aktivního nebo pasivního chlazení při 

nošení ochranného oděvu a autonomního dýchacího přístroje v teplých klimatických 

podmínkách.          

 Článek od autorů Smolander J, Kuklane K, Gavhed D, Nilsson H, Holmér I 

pojednává o účinnosti ledové chladicí vesty, na těle hasičů, při nošení ochranného oděvu 

v horku [24] popisuje účinky ledové vesty na fyziologické a subjektivní reakce na hasiče. 

Experimenty byly prováděny na běžeckém pásu v horkém, suchém prostředí. Účinek 

ledové vesty byl měřen tepelným modelem. Ice-vesta účinně snížila teplotu kůže pod 

vestou. V průměru došlo ke snížení srdeční frekvence o 10 tepů / min, dále došlo ke 

snížení pocení o 13 % a subjektivní pocity byly nižší v průběhu práce s ledovou vestou, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smolander%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15182467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuklane%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15182467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gavhed%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15182467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nilsson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15182467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holm%C3%A9r%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15182467
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než bez ní. Ledová vesta snižuje fyziologické a subjektivní deformace reakce při těžké 

práci v horku, a může zvýšit efektivní pracovní dobu až o 10 %.    

 Odborná studie od autorů Zhang Y, Bishop PA, Casaru C, Davis J [25] popisuje 

testování nového přenosného chladícího zařízení. Studie se zúčastnilo osm jedinců, kteří 

chodili na běžeckém pásu po dobu 40 minut ve vyhřívané komoře, kde teplota okolí byla 

33,7 
o
C a RV vzduchu byla v rozmezí 40-45 %, zatímco nosili ochranný oděv a dýchací 

přístroj. Okamžitě po skončení cvičení se účastníci vrací zpět na 40 minut, kde se zotavují 

za pomocí chladícího zařízení. Chladicí zařízení měla malý vliv na zotavení v průběhu 

prvních 30 minut ve srovnání s pasivním chlazením. Po celou dobu zotavení byl aktivní 

chladicí systém asi o 144 % efektivnější než pasivní. Snížení akumulace tepla zvyšuje 

bezpečnost pracovníků a výkon v horkém prostředí.    

 Článek od autorů Teunissen LP, Wang LC, Chou SN, Huang CH, Jou GT, Daanen 

HA hodnotí a porovnává dva chladicí systémy, pro použití v protipožárním obleku [26]. 

Studie byla provedena u devíti mužů. S podobnými věkovými, výškovými a váhovými 

parametry. Použili chladící vestu nasáklou ve vodě a vestu s rozvodnými trubkami, a  pak 

tyto dvě vesty porovnaly. Měření probíhalo ve třech etapách 30 minut odpočinek, 30 minut 

běh a 10 minut zotavení v teplých podmínkách.       

 Vědecký článek od autorů House JR, Lunt HC, Taylor R, Milligan G, Lyons 

JA, House CM [27] popisuje použití chladící vesty ke snížení tepelného namáhání při 

různých teplotách tání PCM prvků. Chladicí vesta používá led jako chladivo, i když PCM 

vesty, které tají při vyšší teplotě byly použity v pokusu o zlepšení chlazení tím, že zamezí 

vazokonstrikci, která pravděpodobně nastane. Tato studie hodnotila účinnost čtyř CV, 

které používají PCM tající při různých teplotách 0 °C, 10°C, 20°C a 30° C (CV0, CV10, 

CV20 a CV30), když 10 mužských dobrovolníků vykonává cvičení, a pak se zhotavují ve 

40 °C vzduchu, zatímco na sobě mají ochranné oděvy. Účastníci studie dávají přednost 

chladícím vestám  CV10 a CV0. Zdá se, že nejvhodnější volbou pro chlazení při 

kombinované práci a odpočinku je chladicí vesta CV10. 

Celkové shrnutí rešerše           

 Všechny uvedené články jsou zaměřeny na individuální chladicí prostředky a na 

jejich použití, při různých mikroklimatických podmínkách. Především jednotlivé články 

popisuji různé typy chladicích vest. Především ve ŠV kladou velký význam na výzkum a 

testování chladicích PCM prostředků, při práci ve vysokých teplotách. Podle jejich studií, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teunissen%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24798511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24798511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chou%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24798511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24798511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jou%20GT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24798511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daanen%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24798511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daanen%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24798511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=House%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23160652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lunt%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23160652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23160652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milligan%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23160652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lyons%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23160652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lyons%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23160652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=House%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23160652
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prováděných u skupiny lidí především u hasičů se jako nejlepší prostředek protitepelné 

ochrany jeví chlacicí vesta s PCM prvky, která má nižší teplotu tání. Účastníci studie 

dávají přednost především vestám CV10. Při použití těchto vest dochází ke snížení teploty 

kůže o 3 – 4 
o
C. Nejen ve ŠV, ale také ve Švýcarsku se zabývají výzkumem chladicích 

vest. Studie provedená ve Švýcarsku v roce 2007 dokazuje snížení teploty kůže o 3 – 4 
o
C 

při použití chladicí vesty Cooline, která nemá oproti PCM žádné chladicí prvky, ale 

využívá principu odpařování a při vyšších teplotách ochlazuje intenzivněji, nebylo by na 

škodu porovnat tyto dva individuální chladicí prostředky, při měření ve vysokých 

teplotách, ale jelikož chladicí vesta Cooline snižuje tělesnou teplotu stejně jako PCM a 

navíc její obnovitelnost funkce je mnohem kratší a cena poloviční, volil bych jako nejlepší 

prostředek individuální protitepelné ochrany chladicí vestu Cooline, už jen vzhledem k její 

účinnosti a dostupnosti. Srovnatelnou účinnost má také chladicí vesta s vírovými 

trubicemi, její cena je však 3x vyšší než cena Cooline. Výhoda vesty spočívá v možné 

regulaci teploty stlačeného vzduchu podle potřeby jedince nejen v teplých, ale i studených 

klimatických podmínkách.  

3 Teoretický rozbor možností výměny a odvodu tepla z 

organismu při práci ve vysokých teplotách okolí 

3.1 Regulace teploty lidského těla      

 Člověk patří mezi teplokrevné živočichy. Tělesná teplota je dána stavem rovnováhy 

mezi tvorbou tepla a výdejem tepla. Tepelná rovnováha těla a jeho okolí je dána 

následujícím vztahem (1) [1,2]. Centrálním orgánem, který reguluje tělesnou teplotu 

organizmu, je přední a zadní část hypotalamu. Hodnota tělesné teploty lidského organismu 

během dne kolísá v rozmezí od 35,8-37,5 °C [7,13]. Na kůži každého jedince se nachází 

povrchové termoreceptory, které slouží pro zaregistrování chladu či tepla v závislosti na 

teplotě okolí. Člověk má asi 250 tisíc termoreceptorů pro zaregistrování chladu, naopak na 

zaregistrování tepla jich má 8x méně pouze 30 tisíc. Teplota lidského těla je závislá na 

mnoha dalších okolních faktorech, především pak na aktivitě a stavu organismu, teplotě 

okolí, vlhkosti a proudění vzduchu v okolí organismu a v neposlední řadě na oblečení 

jedince. Této teplotě se říká teplota slupky. Zahrnuje především ty části těla, na které 

působí okolí, jedná se především o končetiny, hlavu a povrchové části těla, teplota 
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končetin bývá v ideálním případě o několik 
o
C  nižší než teplota břicha a pohybuje se 

v rozmezí 32 – 33 
 o
C. Teplota pokožky není na celém těle stejná, závisí na prokrvení 

příslušné části těla, na tloušťce podkožního tuku a do jisté míry se liší u jednotlivých osob. 

Naproti teplotě slupky existuje také teplota tělesného jádra, která je relativně konstantní a 

na níž nepůsobí okolí. Je to teplota v hrudní a břišní dutině a její hodnota pohybuje kolem 

37 
o
C. U zdravého jedince je ideální hodnota rozdílu teploty mezi slupkou a jádrem 

přibližně 4 °C [7,13].                                              

                                                 M-w = Cres + Eres + K + C + R + E + S                            (1)                                                                                                       

kde, M  Energetický výdej brutto (W.m
-2

)                                                                                                                      

w                    Účinnost práce (W.m
-2

)                                                                                                                     

Cres                 Výměna tepla v dýchacích cestách konvekcí (W.m
-2

)                                                                         

Eres                  Výměna tepla v dýchacích cestách evaporací (W.m
-2

)                                                                       

K                    Výměna tepla na kůži kondukcí(W.m
-2

)                                                                                                

C                     Výměna tepla tepla na kůži konvekcí (W.m
-2

)                                                                                       

R                     Výměna tepla tepla na kůži radiací (W.m
-2

)                                                                                         

E                     Výměna tepla tepla na kůži evaporací (W.m
-2

)                                                                                                  

S             Teplo kumulované v těle (W.m
-2

) 

3.2 Kolísání tělesné teploty                                                                                                        

 Tělesná teplota u člověka během dne kolísá v rozmezí o 0,5 - 0,7 °C [5,7,13]. 

Nejnižší teplota je ve spánku a přes den okolo šesté hodiny ráno, nejvyšší teplota je na 

večer. Teplota stoupá při tělesném zatížení, teplo je produkováno svalovou činností. Při 

tělesné zátěži může být podíl tepla vytvářený svalstvem až 90 %. Bez tělesné zátěže 

dochází k tvorbě tepla svalstvem asi z 60 %. Zvýšení teploty ovlivňuje také sekrece 

některých hormonů, jako je například růstový hormon, testosteron, adrenalin a jiné. Lidský 

organismus udržuje svou stálou teplotu především změnou ztrát tepla. Pro svlečeného 

člověka v klidu je ideální teplota okolí 28,0 °C [4,7,13]. Největší význam pro 

termoregulaci má kůže. U dospělého jedince dosahuje plocha kůže i přes 2 m
2
. Kůže může 

fungovat dvěma různými způsoby, buď jako radiátor nebo jako chladič. Překročí-li teplota 

vzduchu teplotu kůže, organismus začne teplo přijímat. V našich podmínkách je častější 

výdej tepla, při kterém se uplatňují následující mechanismy. 
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3.3 Tvorba a odvod tepla       

 Produkce tepla je daná úrovni metabolismu a faktory, které metabolismus ovlivňuji. 

Nejvíce dochází ke zvyšování metabolismu při svalové aktivitě. Tvorba tepla probíhá 

hlavně v jádře těla, a to především v játrech a ve svalech [7,13]. Většinou se teplo tvoří 

jako vedlejší produkt při metabolických dějích, může se však tvořit i cíleně, a to svalovou 

činností nebo zvýšením metabolismu účinkem metabolických hormonů. Výdej tepla do 

okolí je uskutečňován, pomocí následujících dějů znázorněných na obrázku 1. 

Z procentuálního hlediska je nejdůležitější sálání, ale jen do chvíle než se vyrovná teplota 

okolí s teplotou organismu. Potom se situace zcela mění. Na obrázku 2 je znázorněno 

procentuální zastoupení všech mechanismů ztrát tepla z povrchu těla nahého člověka při 

teplotách okolí 20 
o
C, 30 

o
C a 36 

o
C . 

 

 

 

 

Obrázek 1: Způsoby odvodu tepla z organismu 

          

Obrázek 2: Znázorněny mechanismy výdeje tepla na lidském organismu v procentech 

   3.3.1 Kondukce (vedení)                                                     

 Tepelná výměna při styku těles s rozdílnou teplotou. Odvod tepla v podobě 

kinetické energie, kterou předávají molekuly okolí. V normálních podmínkách se uplatňuje 

13 
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asi z 1-3 %, vzduch totiž teplo vede špatně a oblečení ještě hůř. Význam má kondukce ve 

vodě, tam je tepelná výměna asi 23 x větší než ve vzduchu [15,16]. Jedná se o suchou 

výměnu tepla.  

   3.3.2 Konvekce (proudění)     

 Tepelný tok konvencí závisí na rozdílu povrchové teploty oděvu tp a teploty 

vzduchu ta, na součiniteli přestupu tepla konvencí k, na velikosti povrchu oděvu, proudění 

v krevním řečišti. Z činných orgánů se teplo rozvádí krví do ostatních částí těla. Odvodem 

tepla do kožních kapilár a potom dál do okolního prostředí se uskutečňuje asi 15 % tepelné 

výměny [15,16]. Význam tohoto mechanizmu stoupá například ve větru. Jedná se o suchou 

výměnu tepla. Vztahy 2 a 3 popisují výpočet povrchu oblečeného člověka a výpočet 

tepelného toku sdíleného konvekcí. 

  Sk = fcl * S                                                                                                        (2) 

      Qk = k *Sk *(tp - ta)                                                                       (3) 

Kde,   Qk  Tepelný tok sdílený konvekcí [W]                                                         

fcl               Je součinitel zvětšení povrchu oblečeného člověka                                                                

Sk           Povrch oblečeného člověka [m
2
]                                                                                                

S              Povrch lidského těla [m
2
]                                                                                                                

αk              Součinitel přestupu tepla konvekci [W.m-2.K-1]                                                                        

tp                    Teplota oděvu [
o
C]                                                                                                                                                  

ta              Teplota vzduchu [
o
C]                                                                          

 K proudění vzduchu kolem těla dochází dvěma různými způsoby v závislosti na 

rychlosti proudění.                   

Volná konvence, vyvolanou rozdílem teplot povrchu oděvu a vzduchu kdy rychlosti 

nepřesahují 0,15 m.s
-1 

[15,16].                                                                                                      

Nucená konvekce, působením vnitřní cirkulace vzduchu v prostoru. Při rychlosti w = 0,15 

- 2,6 m/s [15,16]. 

                         3.3.3 Radiace (sálání)               

 Každé těleso, které má teplotu větší než absolutní nula a tedy i člověk vydává do 

prostoru tepelné záření v podobě infračervených paprsků. Účinná plocha kůže se liší 

v závislosti na poloze. Při stání nebo sezení je účinná plocha pro radiaci asi 80 %, ve 
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schoulené poloze jen asi 50 %. Velikost radiace závisí na rozdílu teplot kůže a okolí. 

Radiací vydává asi 55 – 60 % vytvořeného tepla, lze ji stanovit pomocí rovnice 4 a Stefan-

Boltzmannova zákona [15,16]. Jedná se o suchou výměnu tepla. 

Qr =  ε * ϭo * Sr * (Tp
4
 – Tr

4
) = =  ε * ϭo * Sr * [(tp + 273,15)

4
 – ( tr – 273,15)

4
]                 (4) 

Kde,   Je poměrná zářivost mezi povrchem těla a okolními plochami       

  Stefanova-Boltzmannova konstanta  = 5,67.10
-8

 W.m
-2

.K
-4

                                            

Sr   Povrch lidského těla přenášející teplo radiaci [m2 ]                                                                 

Tr  Střední radiační teplota [K],                                                                                                                                       

tr  Střední radiační teplota [
o
C],                                               

Tp   Střední teplota povrchu oděvu [K],                                                                                         

tp  Střední teplota povrchu oděvu [
o
C]   

   3.3.4 Evaporace (vypařování)                                                   

  Jedná se o nejúčinnější a nejdůležitější mechanismus mokré tepelné výměny. Jedná 

se o jediný způsob tepelné výměny při teplotě okolí vyšší než je teplota organismu. 

Vyměšování potu může dosáhnout až 1,0 l/hod, max. denní množství je asi 12 l [15,16]. 

Evaporace závisí významně na vlhkosti okolního vzduchu, například v tropických 

pralesích, kde okolní vlhkost dosahuje hodnot, okolo 90 % se pot nemůže odpařovat. Při 

sušším vzduchu dochází k většímu výdeji a člověk snese vyšší teplotu. Optimální vlhkost 

pro organizmus se pohybuje od 30 do 70 %. Odpařením 1 l potu tělo vydá 2,4 MJ energie 

[15,16]. Tepelný tok  Qv [W] odváděny z povrchu těla vypařováním potu se skládá z 

tepelného toku odváděného suchým pocením Qvs [W] a mokrým vypařováním Qvm [W] a 

je dán vztahem 5 [15,16].         

                    Qv= Qvs+ Qvm                                                        (5) 

Tepelný tok odváděny z lidského těla suchým vypařováním, nevnímá člověk jako 

pocení, a proto nepodléhá termoregulačním mechanismům. Velikost difuze z jednotkové 

plochy pokožky je proporcionálně úměrná rozdílu, mezi tlakem nasycených vodních par pk  

na povrchu pokožky a parciálním tlakem vodních par v okolním vzduchu ppv a lze 

jivyjádřit rovnici 6 [16,17]. 

                                                  Qv= β *S* lo * (pk - ppv)                                                    (6) 
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Kde, β Součinitel difuzní propustnosti pokožky  β = 1,28. 10-9 [kg.m
-2

.s
-1

.Pa
-1

]                                                  

S  Plocha povrchu těla [m
2
]                                                                                                                        

lo  Výparné teplo vody lo = 2,4. 10
6 
[J.kg

-1
]                                                                                                                

pk  Parciální tlak sytých vodních par při teplotě pokožky tk [Pa]                                                             

ppv  Parciální tlak vodních par v okolním vzduchu [Pa]                                                                                                                

 Po dosazení uvedených hodnot do rovnice pro hustotu tepelného toku suchým 

vypařováním dostaneme vztah 7 [15,16]. 

Qvs = 3,07*S*(0,256*tk – 3,38 – ppv*10
-3

)                           (7) 

Tepelný tok odváděný z povrchu těla mokrým vypařováním (na povrchu kůže jsou 

zřetelné kapičky potu) řídi organismus pomoci termoregulace tak, aby udržoval stálou 

teplotu těla. Pro tepelný tok mokrým vypařováním platí rovnice (8) [15,16]. 

    Qvm= 0,42*Sw*(qm - 58,15)*S                                              (8) 

Kde,  Sw  Plocha povrchu těla omáčena potem [m2]                                                                 

qm Vnitřní produkce tepla z jednotkové plochy na povrchu těla [W.m
2
] 

                            3.3.5 Teplo sdílené dýcháním      

 Vdechovaný vzduch, jehož množství závisí na intenzitě fyzické činnosti. Tepelný 

tok, odváděny dýcháním, je roven součtu tepelného toku potřebného k ohřátí vzduchu a 

tepelného toku potřebného k odpaření vody v plicích. Tepelná ztráta dýcháním vzniká tím, 

že vdechovaný vzduch se v dýchacím ústrojí ohřeje a zvlhčí [4,13,16]. Na obrázku 3 je 

znázorněn výdej tepla organismu bez oděvu při různých teplotách prostředí. Je patrné, že 

při teplotách okolí 20 
o
C se na výdeji tepla podílí všechny mechanismy oproti teplotám 

okolí 36 
o
C kdy k odvodu tepla dochází pouze vypařováním.   

 

Obrázek 3: Ztráty tepla z lidského těla při různých teplotách [4,13] 
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3.4 Vysoké teploty okolí                                                                                                                        

 Při vysoké teplotě prostředí okolo 36 
o
C a při tělesné zátěži jsou tyto mechanismy 

neúčinné, a k odvodu tepla dochází jen pomocí evaporace neboli vypařováním. Jeden litr 

odpařené tekutiny odejme tělu 2428 kJ [4,13]. Problém nastává při teplotách okolí vyšších 

než 36 
o
C , protože organismus nedokáže vytvářené teplo odvádět a pomocí záření, vedení 

a sálání teplo přijímá. Aby se vyrovnal příjem, a výdej tepla, musí se výdej tepla 

odpařováním zvýšit. Při vysoké hodnotě relativní vlhkosti dochází ke snížení teploty okolí 

až na hodnotu 33 
o
C [13]. K prevenci přehřátí patří snížení intenzity zatížení, případně 

použití jednotlivých aktivních či pasivních chladicích prostředků. Důležité jsou 

samozřejmě i pauzy, během výkonu ve stínu popřípadě v místnosti při pokojových 

teplotách. Pokud to jde tak v teplém prostředí vykonávat fyzickou zátěž v ranních 

a večerních hodinách, kdy je nižší teplota okolí. Důležitá je volba vhodného oblečení pro 

vykonávání práce v horkém prostředí. Vhodný je vzdušný lehký oděv, který odvádí snáze 

pot z povrchu kůže.   

4 Termoregulační mechanismus člověka    

 Úkolem termoregulačního mechanismu je schopnost organismu udržovat stálou 

teplotu tělesného jádra i při kolísání příjmu, tvorby a výdeje tepla. Je řízena ze dvou center, 

uložených v přední a zadní části hypotalamu. Na teplotě závisí všechny biochemické 

pochody v organismu. Metabolické procesy se zrychlují nebo zpomalují podle toho, jestli 

se teplota zvyšuje, nebo snižuje [4]. Čím jsou organismy složitější, tím užší je pro ně 

rozmezí optimální teploty, a proto se snaží udržet si teplotu svého vnitřního prostředí 

relativně stálou. Člověk patří k homoiotermním neboli teplokrevným živočichům. Jeho 

tělesná teplota jádra je udržována na konstantní teplotě, i když se nachází v teplotně 

proměnlivém prostředí [4,5,13]. Pouze však v samotném nitru těla je tato teplota 

konstantní a je rovna přibližně 37 °C. Termoregulační centrum je velmi citlivé a reaguje již 

na změny teploty krve v řádu setin 
o
C. Teplota povrchu těla kolísá podle typu 

termoregulačních pochodů a je ovlivňována i teplotou okolí. V případě dostatečného 

odvodu přebytečného tepla z povrchu těla do okolí dochází k suché výměně tepla, pomocí 

vedení, proudění nebo sálání. V případě, že jsou tyto způsoby nedostatečné, začíná mokrá 

výměna tepla pomocí evaporace.   
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4.1 Úloha kůže v termoregulaci      

 Kůže je hraniční vrstva, pokrývající zevní povrch lidského těla a především 

představuje účinnou barieru mezi tělem a vnějším prostředím. Zároveň tělo ochraňuje před 

nejrůznějšími vnějšími vlivy. U dospělého člověka měří povrch kůže 1,6 – 2 m
2
 a její 

tloušťka je 1,5 – 4 mm [4,5,13]. Kůže, podkoží a podkožní tuk jsou tepelným izolátorem 

těla. Tuk je důležitým izolačním materiálem, který vede teplo oproti ostatním tkaním 

pouze z jedné třetiny. Každý milimetr podkožního tuku dovoluje člověku snášet chladnější 

teplotu okolí o 1 až 2 
o
C. Kůže se podílí na usměrňování a regulovaní výměny tepla mezi 

organismem a vnějším prostředím, pomoci neurovaskularních mechanismů. Důležitou roli 

v termoregulaci hraje i uspořádaní cév. Samotné uspořádaní cév v kůži má primárně 

termoregulační význam a umožňuje snížit výdej tepla do okolního prostředí při zachování 

průtoku. Průtok krve kůži se může pohybovat mezi hodnotami několika mililitrů v chladu 

až asi 7 litrů při potřebě zvýšeného výdeje tepla [4,13]. Termoregulační mechanismus plní 

tři základní nastaveni průtoku krve. Rozdělují se podle teploty okolního prostředí. V 

chladném prostředí a při malé produkci tepla je průtok krve kůži minimální. V horkém 

prostředí nebo při velké produkci tepla může samotné zúžení cév zvýšit průtok krve kůži 

několikanásobně [4,15]. Tepelný tok produkovaný lidským organismem se sdílí z povrchu 

těla do okolního prostředí. Rozdíly mezi produkovaným teplem a teplem odnímaným tělu 

okolím vyrovnávají termoregulační mechanismy těla tak, aby byla udržena konstantní 

vnitřní tělesná teplota. [4,15].                                                                                                     

chemická - změna tvorby metabolického tepla                                                                                   

fyzikální - změna fyzikálních toků tepla uvnitř těla člověka                                     

mechanická - změna toku tepla sdíleného oděvem člověka, což představuje svlečení nebo 

oblečení části oděvu a tedy závisí na chování člověka [15]. 

 4.2 Reakce lidského těla na mikroklimatické podmínky  

 Organismus při práci ve vysokých teplotách reaguje mnoha různými způsoby. Mezi 

základní patří těchto 5 projevů.         

 Zvýšení produkce potu – Závislost intenzity pocení na energetickém výdeji. Bez 

použití chladicí vesty došlo ke zvýšení energetického výdeje a k pocení došlo již v 6 

minutě od začátku cvičení. S použitím vesty došlo k oddálení pocitu pocení o 6 minut. 

 Zvýšení srdeční frekvence – Závisí rozdílně na pracovní a tepelné zátěži. Při 
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zátěži dochází k nárůstu srdeční frekvence.       

 Zvýšení teploty tělesného jádra – V oblasti termické zátěže dochází k mírnému 

nárůstu teploty tělesného jádra v závislosti na velikosti pracovní a tepelné zátěže.  

 Změnou krevního tlaku – Při namáhavé práci krevní tlak roste, avšak v důsledku 

selhávající termoregulace dochází k poklesu krevního tlaku.     

  Změnou teploty kůže – V oblasti tepelné pohody se průměrná teplota kůže 

pohybuje v rozmezí 31 - 34 
o
C. V případě teploty kůže 37 

o
C dochází k signalizaci vysoké 

tepelné zátěže a selhávání systému termoregulace.      

 Na teplé prostředí nebo stoupající produkci metabolického tepla, tělo člověka 

odpovídá reakcí zvanou vazodilatace a zvyšení zásobování pokožky krví. Je to teplota 

pokožky, která zvýší odvod tepla z těla. Jestliže zvýšení teploty pokožky nemůže obnovit 

tepelnou rovnováhu, jsou aktivovány potní žlázy a začíná probíhat chlazení odpařováním. 

V krátkém intervalu mohou být vyprodukovány až  litry potu za hodinu, ale mechanismus 

je "unavitelný". Udržitelná míra odpařování je teoreticky 1 litr za hodinu, přičemž při 

odpaření 1 litru potu je z těla odvedeno okolo 2,4 MJ tepla [4,5,15] Pokud tyto dva 

mechanismy nemohou obnovit tepelnou rovnováhu těla, následuje nevyhnutelné přehřívání 

organismu nazývané hypertermie. Prvními příznaky jsou slabost, bolest hlavy, ztráta chuti, 

nevolnost, krátký dech, zrychlený tep, lesklé oči, duševní nepokoj, apatie nebo naopak 

vznětlivost. Při tepelném šoku teplota těla rychle stoupá přes 41 
o
C, zastaví se pocení, 

začne kóma a nastává smrt. I když je člověk v této fázi zachráněn, mozek již může mít 

nevratná poškození [4,13,15].                          

Reakce lidského těla na studené prostředí       

 Na studené prostředí je reakcí lidského těla nejdříve snížení podkožní cirkulace 

krve, snížení teploty pokožky, což následně snižuje tepelné ztráty těla člověka. Tento 

proces bývá provázen vznikem "husí kůže". V případě neúčinnosti pomocí cirkulace 

nastoupí svalové napětí tzv. termogeneze, nejprve bez třesu, později s třesením, které 

zvyšuje tepelnou produkci těla. Třes může vyvolat až 10 ti násobné zvýšení tepelné 

produkce. Vnitřní teplota těla zůstává okolo 37
 o
C. Tělesné končetiny, prsty u rukou i u 

nohou, ušní lalůčky, mohou mít nedostatek krve a jejich teplota může poklesnout až pod 20
 

o
C. V některých případech mohou i omrznout, aniž by byla ohrožena vnitřní teplota těla. 

Jestliže tyto fyziologické reakce nezajistí tepelnou rovnováhu, nastane stav zvaný 

hypotermie nevyhnutelné podchlazení těla. Vnitřní teplota těla může klesnout až pod 35
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o
C. Začne-li klesat teplota tělesného jádra, klesá srdeční frekvence a dochází k selhání 

krevního oběhu. Smrt většinou nastává mezi 25 až 30 
 o
C [13,15].         

Přehřátí organismu          

 K přehřátí organismu dochází při zvýšení vnitřní teploty těla nad určitou mez. 

Může k němu dojít při velké tělesné zátěži organismu cvičením nebo těžkou prací v 

horkém počasí. Jedná se o stav nepoměru tvorby tepla v organismu a jeho ztrátami. Teplo 

těla se tvoří především svalovou činností a pomocí metabolismu. Tepelné ztráty jsou dány 

především teplotou okolí a oblečením. Při hypertermii dochází k poruchám mechanizmů 

zajišťujících termoregulaci těla. Ohrožení především u malých dětí, lidí vyššího věku nebo 

s kardiovaskulárním onemocněním. Základem léčby je ochlazení, podávání tekutin a péče 

o životně důležité funkce [13,15]. Opakem hypertermie je hypotermie, kdy naopak dochází 

k poklesu teploty pod optimální teplotu.                                                                                                                                                                               

Horečka           

 Je reakce organismu na změněné nastavení centra pro regulaci teploty v 

hypotalamu. Vlivem poškození mozku nebo vlivem vnitřních či bakteriálních pyrogenů 

začne termoregulační centrum rozeznávat normální teplotu jako příliš nízkou a zapojí 

mechanizmy vedoucí k jejímu zvýšení. Pacient cítí chlad a začne se třást. Po srovnání 

teplot  zimnice přestane a teplota zůstává zvýšena. Vysoká horečka ohrožuje pacienta 

vyčerpáním energetických zdrojů, dehydratací a horečka nad 42 
o
C dokonce denaturací 

bílkovin [13,15].                                                                        

Podchlazení           

 Nastane, když teplota jádra klesne pod 35 
o
C, na začátku tělo reaguje na hypotermii 

snahou zastavit pokles teploty pomocí třesu, vazokonstrikce a zrychlení tepové frekvence, 

kolem 30 
o
C upadá pacient do bezvědomí. Řízená hypotermie se využívá při operacích 

srdce a mozku [13,15]. 

5 Ochrana hasičů, záchranářů                                  

 Teplota vzduchu jedná se o jeden z mnoha faktorů, který by měl být považovány za 

důležitý při výběru ochranných oděvů pro hasiče. Mnoho publikací a článků popisuje 

jednotlivé ochranné oděvy pro hasiče. V horkém prostředí, nad 36 °C, tělo bude získávat 

teplo z okolního prostředí. Osobní ochranné oděvy jsou pro hasiče, bez použití 

individuálních prostředků, jediným zdrojem ochrany při hašení požáru. Ochranný oděv by 



17 

 

měl zajistit dostatečnou ochranu, stejně jako by měl být pohodlný při nošení. Požadavky na 

ochranu a pohodlí jsou často v rozporu se skutečností. Bylo provedeno několik výzkumů a 

pokusů na zlepšení výkonu a pohodlí hasičského ochranného oděvu. To bylo vodítko při 

vývoji a navrhování hasičského ochranného oděvu pro různé klimatické podmínky. Nošení 

ochranných oděvů je nezbytné pro ochranu hasičů z tepelných expozic a dalších rizik, 

ohrožujících život. Obecně platí, že standardní ochranný oděv je vícevrstvé konstrukce, je 

těžký a neskladný. To pak snižuje schopnost ochranného oděvu převést vnitřní teplo do 

okolní atmosféry a vytváří tepelnou zátěž pro hasiče. Ideální oblečení zajistí nezbytnou 

ochranu, jakož i minimalizaci metabolických teplotních stresů. Obecně platí, že pomocí tři 

různých aspektů, jako psychologické, fyziologické a ergonomické lze definovat komfort 

při nošení pro hasiče. Tepelná izolace, prodyšnost, tepelná přeprava z textilie ovlivňuje 

fyziologický komfort. Tento typ komfortu, je nesmírně důležitý, protože má zásadní vliv na 

hasiče, aby pracovali efektivitě a výkonně. Fyziologický komfort se týká pocitu tepla, nebo 

vlhkosti v oděvu a je obvykle spojen s oběma faktory životního prostředí, jako je teplo, 

vlhkost a rychlost proudění vzduchu a prodyšnost tkaniny. Přenos tepla a vlhkosti přes 

oděv zahrnuje složitý proces, a je spojen s vypařováním, kondenzací, absorpcí a desorpcí 

vlhkosti. Nebezpečí, s nimiž se setkávají hasiči, mohou být klasifikovány jako tepelné, 

mechanické, chemické, ergonomické a psychologické. Povaha a vlastnosti nebezpečí je 

těžké definovat, protože požáry se liší. Hlavním problémem pro hasiče je tepelná expozice, 

což má za následek tepelný stres. Teplo se přenáší z ohniska požáru vedením, prouděním 

nebo zářením, nebo vzájemnou kombinací. Bylo prokázáno, že působení sálavého tepla na 

úrovni 4 kW / m
2
, může způsobit druhý stupeň popálení na holé kůži během 30 

sekund. Hlavním požadavkem pro hasiče při hašení požáru, je, aby ochranné oděvy 

poskytovaly maximální tepelnou ochranu před ohněm, a zároveň minimalizovali 

metabolický tepelný stres. Při hašení požáru se rychlost výroby tepla zvyšuje. Způsob jak 

udržet tepelnou rovnováhu je ztratit teplo pocením při vysokých rychlostech 1-2 l / 

hod.  Různé přístupy mohou být přijaty pro snížení tepelného stresu, který zahrnuje pasivní 

obnovení používání odsavače, použití ventilátorů, ponoření ruky a předloktí ve vodě  či 

kombinované chlazení Kromě toho, použití ledových vest, studeného vzduchu a vesty se 

změnou fáze materiálu. Všechny tyto výše uvedené mechanismy mohou zlepšit 

mikroprostředí lidské pokožky a poskytují zmírnění tepelného stresu. Použití některých 

osobních chladicích zařízení bylo zjištěno, užitečně v několika případech.  Ochranu proti 



18 

 

tepelnému přetížení můžeme rozdělit na dvě základní oblasti a to prevenci a represi. 

V našem případě se zaměříme na ochranu proti tepelnému přetížení pomocí represe. 

Především na individuální prostředky protitepelné ochrany v podobě chladicích vest. 

Jednotlivé způsoby ochrany proti tepelnému přetížení znázorňují obrázky 4 a 5.  

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Způsoby ochrany proti tepelnému přetížení pomocí prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Způsoby ochrany proti tepelnému přetížení pomocí represe 

6 Rozdělení prostředků individuální protitepelné ochrany 

 Jak si vybrat správný prostředek? Každý člověk má odlišné potřeby, a ne každý 

dostane stejné individuální prostředky. Jednotlivé prostředky mohou mít omezený účinek 

například při vysoké vlhkosti, zatímco jiné mohou být v daných podmínkách výhodné. 

Chladící prostředky je nejdříve nutno rozdělit do dvou typů na aktivní a pasivní. 
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 6.1 Aktivní chladicí prostředky       

 Aktivní chladící vesty a chladicí prostředky vyžadují určitou formu energie ke 

správné funkčnosti. Energii může dodávat například baterie. Neustále poskytují maximální 

chlazení, snižují tělesnou teplotu jádra. Jsou přenosné a mohou být použity v autě, 

kanceláři či na jiných běžných místech. Nevýhodou těchto prostředků je jejich cena 

v porovnání s pasivními prostředky je nesrovnatelně vyšší. Příklady těchto prostředků jsou 

uvedeny níže.  

 6.2 Pasivní chladicí prostředky       

 Pasivní prostředky nevyžadují oproti aktivním prostředkům žádnou formu energie 

pro svoji správnou činnost. Nemají pracovní části a jsou snadno přenosné. Použít je lze 

v podstatě kdekoliv, můžete sportovat nebo pracovat ve vysokých teplotách. Jejich chladící 

výkon je však krátkodobý, pohybuje se v rozmezí 30 minut až 4 hodiny. Mají omezenou 

účinnost ve snižování tělesné teploty. Oproti aktivním jsou cenově dostupnější. Příklady 

těchto prostředků jsou uvedeny níže.   

 6.3 Chladící vesty         

 Chladící vesta je speciálně vyrobené oblečení, které je navrženo tak, aby snižovalo 

tělesnou teplotu ve vysokých teplotách okolí. Chladící vesty se využívají v mnoha 

odvětvích například u sportovců, záchranářů, stavebních dělníků, ale i ve zdravotnictví. 

Zaměříme se na chladicí vesty používané především u záchranářů a hasičů při práci ve 

vysokých teplotách. Existuje mnoho druhů chladicích vest, my si je však rozdělíme do čtyř 

hlavních skupin. Jednotlivé typy si popíšeme v další fázi. Ve skutečnosti přílišné chlazení 

nemusí být výhodou, ale spíše problém. Výrazné chlazení může skončit škrcením 

povrchových krevních cév v kůži jako přirozený obranný systém těla. Takže tělo začne 

vydávat méně tepla a může se začít přehřívat. A konečně, je nutno si uvědomit, že dražší 

vesty, nemusí vždy znamenat lepší volbu pro vaši konkrétní situaci. Je třeba zvážit, co je 

pro vás nejdůležitější z hlediska pohodlí a konstrukce.   

  6.3.1  Odpařovací vesty        

  Postačí namočit vestu ve studené vodě, potom vzít ručník nebo nechat vyždímat 

přebytečnou vodu v pračce a vesta je připravená k použití. Vestu na sobě budete mít trochu 

vlhkou, ale to se dalo očekávat, protože tyto vesty jsou v podstatě přenosné odpařovací 
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chladiče pro ochlazení lidského těla. Pro efektivní využití by vesta měla být nošena 

v prostředí s nízkou vlhkosti. Tyto pasivní vesty jsou cenově nejdostupnější, ale také 

typicky nejméně efektivní při vysokých vlhkostech.       

Chladicí vesta Cooline         

 Pro aktivaci chladicí vesty stačí namočit vestu po dobu přibližně 10 sekund ve 

studené vodě poté nechat okapat nebo otřít přebytečnou vodu a vesta je připravena pro 

okamžité použití aniž by došlo k propuštění vody z povrchu chladicí vesty. Princip vesty je 

založen na kondenzačním teplu a chladící účinek trvá až 60 hodin, což je poměrně dlouhá 

doba v porovnání s jinými typy vest, kde chladicí účinek trvá v řádu několika hodin. Při 

běžné údržbě a používání je životnost v podstatě neomezená. Stejně jako vesta Drager 

reguluje teplotu kůže v rozsahu 3 - 4 
o
C a napomáhá také snižovat zatížení srdečního 

systému a při vykonávání pracovního výkonu zvyšuje pozornost. Oproti ledovým vestám 

není zapotřebí mražení a díky tomu nedochází k prochladnutí v oblasti ledvin. Na obrázku 

6 vidíte příklad chladicí vesty, která má širokou oblast použití od sportu přes záchranné 

jednotky, hasiče, armádu až po různé druhy průmyslu z oblasti těžby čí pokládání asfaltu.   

 

Obrázek 6: Chladicí vesta Cooline [18]   

  6.3.2 Ledově vychlazené chladící vesty     

 Tyto vesty patří mezi nejpopulárnější, mají základní design a tendenci teoreticky 

poskytovat největší chladící výkon mezi pasivními vestami. Na obrázku 7 je znázorněn 

přílklad této chladicí vesty. Uživatel předem zamrazí jednotlivé části, které pak dá do 

kapes zabudovaných ve vestě. Testy však ukázaly, že mnohé z těchto vest mohou mít příliš 

silné chlazení při řádném zmražení. Při nošení vesty po dobu více než 20 minut v jedné 

ochranné vrstvě v podobě trička s krátkým rukávem může docházet k omrzlinám. Vesta 

obsahuje většinou několik chladicích části, které usnadňují vložení do vesty. Chladicí části 
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musí být před měřením zchlazeny v ledničce nebo mrazáku po dobu minimálně 2 hodin a 

poté jsou aplikovány do vesty a připraveny k použití. 

 

Obrázek 7: Ledově chlazená vesta [24]   

 6.3.3 Chladicí vesta se změnou fáze      

 Na rozdíl od ledových vest, které chladnou při umístění pod bodem mrazu, vesty se 

změnou fáze udržují mnohem vyšší teploty. Tyto fázově výměnné vesty obsahují balení 

často kapaliny (gelu), které ztuhnou obvykle při teplotách 5 až 6 
o
C a v testech spolehlivě 

zajišťují chladící výkon déle, jak hodinu. Tyto vesty jsou velmi pohodlné i pro nošení na 

samotné pokožce. Chladicí baličky lze jednoduše dobíjet mnoha způsoby mezi nejčastější 

patří dobíjení v lednici, mrazáku, ledové vodě ale dokonce i při pokojové teplotě. Obvyklá 

hmotnost vesty s chladicími balíčky je 1,5-2,5 kg. 

Drager comfort vest 5220        

 Jedná se o chladící vestu, používanou pro práci ve vysokých teplotách. V případě 

použití dochází k nárůstu výkonu až o 4 hodiny bez nutnosti komplikované přípravy. Při 

tepelně náročné práci je vždy připravena k použití, protože nepotřebuje chlazení. To 

znamená, že není potřeba žádné zmrazení předem, žádné namáčení do vody, žádné riziko 

v důsledku nebezpečně cirkulujícího vzduchu, žádná ztráta času. Vesta pomáhá 

absorbovat nadměrné tělesné teplo a nabízí pohodlí pro nositele při práci ve vysokých 

teplotách prostředí nebo při plnění fyzicky náročných úkolů, které způsobují nadměrné 
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pocení. Chladící vesty jsou složeny z 20 jednotlivých PCM prvků, které jsou integrované 

do vnitřního obložení. Když uživatelova tělesná teplota dosahuje 28 °C například při 

plnění fyzicky náročných úkolů, které způsobují nadměrné pocení nebo při práci ve vysoké 

teplotě okolí, obsah PCM prvků se postupně stává kapalinou a absorbuje nadměrné teplo. 

To snižuje teplotu pokožky přibližně o 3-4 °C. V závislosti na úrovni fyzické práce a 

okolní teploty může chladící výhoda pro uživatele této vesty trvat až 4 hodiny. PCM prvky 

jsou vyrobené ze solné směsi zabalené v polyesteru nebo polyamidu. Vesta je vyrobena 

z polyesteru. Když je vesta uložena při teplotě nižší než 22 °C, chladící prvky budou 

regenerovat v rozmezí 30 minut až 4 hodin, v závislosti na okolní teplotě. Při nižších 

teplotách než 22 °C bude vesta dříve připravena na další použití. Uspořádání PCM prvků 

poskytuje vysokou volnost pohybu díky flexibilní schopnosti. Vesta může být nošena pod 

ochranným oděvem, nebo dle volby, pod kombinézami, chemickými ochrannými oděvy. 

Široký spojovací suchý zip zajistí těsnost a její váha včetně všech chladicích prvků činí 2,1 

kg. Účinnost chladicí vesty je vysoká avšak cena není také zrovna nejnižší vesty se 

prodávají za necelých 9000 kč. Na obrázku 8 je znázorněn příklad chladicí vesty Drager i 

s PCM prvky. 

 

Obrázek 8: Chladicí vesta Drager [20]  

                           6.3.4 Průtoková chladicí vesta      

 Toto aktivní chladící zařízení slouží především pro klimatizaci dělníků pracujících 

v extrémních teplotách. Používá filtrovaný stlačený vzduch o různých kapacitách dodávání 

vzduchu v l/min a princip vírové trubice pro vytvoření komfortního prostředí [19]. Na 

rozdíl od předešlých pasivních chladicích zařízení se toto může použít pro vytvoření 
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komfortu v extrémních teplých, ale i studených podmínkách. Používají je například dělníci 

při pokládání asfaltu.                    

Personal air conditoners        

 Toto aktivní chladící zařízení slouží především pro klimatizaci dělníků pracujících 

v extrémních teplotách. Používá filtrovaný stlačený vzduch a princip vírové trubice pro 

vytvoření komfortního prostředí [19]. Na rozdíl od předešlých dvou pasivních chladicích 

zařízení se toto může použít pro vytvoření komfortu v extrémně teplých nebo studených 

podmínkách. Součástí chladícího zařízení je vírová trubice, díky níž dochází k jednoduché 

tepelné výměně a rozděluje stlačený vzduch do horkého a studeného proudu. Vírová 

trubice je zavěšena na opasku, připevněna k vestě a vyfukuje ochlazený nebo ohřátý 

vzduch. Teplota se snadno seřizuje v rozmezí 33 °C v závislosti na ochlazení nebo ohřátí 

jedince. Na rozdíl od ledových vest nabízí chladící zařízení na principu vírové trubice 

konzistentní, kontinuální a seřiditelné chlazení pro minimalizaci tepelného stresu a zvýšení 

produktivity práce v horkých prostředích. Další výhodou této vesty je její použití, může být 

nošena pod ochranným oděvem a jedinec se může pohybovat bez omezení. Každá chladící 

vesta obsahuje límec, který může chladit nebo ohřívat krk a tvář. Existují chladící modely 

o kapacitě 425, 708 a 991 l/min. Na obrázku 9 je znázorněn tento typ vesty.  

 

Obrázek 9: Chladicí vesta s vírovou trubicí [19] 

Vírové trubice         

 Použitím pouze filtrovaného stlačeného vzduchu o tlaku 5,5 - 7 bar jako zdroje 

energie je možné vytvořit  dva vzduchové proudy, jeden studený až - 46 °C a jeden horký 

až +120 °C bez použití elektrické energie [19]. Vírové trubice řeší tisíce průmyslových 
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problémů při chlazení nebo ohřívání použitím pouze stlačeného vzduchu jako zdroje síly. 

Na obrázku 10 je znázorněn příklad vírové trubice. Používá se do chladicích vest případně 

do chladicích přetlakových komor. Pro použití ve vysokých teplotách se bude používat 

studený proud vzduchu.  

 

Obrázek 10: Vírová trubice [19]        

 Přetlakové chladicí komory se používají při bezpečnostních přestávkách na 

pracovištích především pro ochlazení pracovníků, ale brání i před povýbuchovými 

zplodinami. Pobyt v chladicí komoře je omezen na 30 minut. Příklad přetlakové chladící 

komory je znázorněn na obrázku 11. Vyrábí se z nehořlavého a antistatického materiálu. 

 

Obrázek 11: Chladicí komora Miflex   
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6.4 Ostatní prostředky individuální protitepelné ochrany  

 Mimo těchto chladicích prostředků v podobě různých druhů vest existují další, 

které jsou zaměřeny na ochlazování hlavy, popřípadě krku.  Při chlazení hlavy může dojít 

k problému, neboť centrum termoregulace je umístěno v hlavě a v případě chlazení hlavy 

může lidské tělo reagovat na ochlazování hlavy, i když zbytek těla se může přehřívat a 

může docházet ke zvyšování teploty tělesného jádra. Účinky chlazení hlavy na snížení 

teploty organismu je předmětem dalšího měření a bádání při práci ve vysokých teplotách. 

Na chlazení hlavy popřípadě krku slouží stejně jako u vest se změnou fáze stejné PCM 

prvky umístěné do šátku případně do ochranné helmy. Oproti vestám jsou výrazně levnější, 

ale zaměřují se jen na ochlazení hlavy a oblasti krku. Příklady můžete vidět na 

následujícím obrázku. Jedná se o pasivní chladicí prostředky zaměřené na ochlazování 

oblasti hlavy a krku. Jednotlivé příklady těchto individuálních chladicích prostředků jsou 

znázorněny na obrázku 12. 

 

Obrázek 12: Chladící prostředky na chlazení hlavy případně krku [28] 

7 Tepelná zátěž záchranářů při práci ve vysokých teplotách a její 

stanovení 

Jakákoliv činnost v prostředí nad pásmem tepelné pohody zvyšuje celkové zatížení 

organismu, vlivem termoregulačních pochodů. Výsledné zatížení organismu je tedy 

součtem pracovní a tepelné zátěže. K posouzení tepelné zátěže se používají dva druhy 

hodnocení [3]. Fyziologické hodnocení je založeno na změně fyziologických ukazatelů, 

zejména pak teploty tělesného jádra, teploty kůže, srdeční frekvence a ztráty tělesné 
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hmotnosti. Naproti tomu, druhý způsob, predikční hodnocení využívá různých monogramů 

k určení tepelného stavu organismu. V současné době je toto hodnocení založeno na 

rovnici tepelné bilance, která byla popsána v kapitole 3.     

Hodnocení tepelného stavu organismu měřením                  

 Na základě měření jednotlivých parametrů, jako je teplota tělesného jádra, teplota 

kůže, srdeční frekvence a ztráty tělesné hmotnosti následkem pocení můžeme určit 

dlouhodobě a krátkodobě únosné mikroklimatické podmínky. Je nutné uvážit fakt, že 

účinnost termoregulačních pochodů závisí na individuálních dispozicích každého jedince. 

Obecně platí, že schopnost adaptace na teplo a tepelná snášenlivost s věkem klesá [2]. 

Tepelná snášenlivost jedince je ovlivňována především těmito faktory: nemoc, zvýšená 

tělesná teplota, tělesná únava, nemoc, dehydratace.                                                

Vliv mikroklimatu na člověka a meze tepelné zátěže     

 Lidský organismus je zdrojem tepla. Energie, kterou produkuje lidský organismus 

je závislá především na vykonané práci. Energie je podstatně vyšší, než energie vykonané 

práce. To je způsobené nízkou energetickou účinností lidského organismu. Účinnost 

organismu se pohybuje zřídka kdy na hranici 30 %. Pro zjednodušení výpočtu se počítá 

s hodnotou 20 %. Účinnost lidského organismu závisí na mnoho faktorech [2].                 

Vliv vlhkosti vzduchu na organismus      

 Vlhkost vzduchu je důležitý fyzikální faktor pro organismus. Na vlhkosti závisí 

termoregulace organismu. Při malé vlhkosti se tepelný režim upravuje pomocí odpařování 

potu. Současně se ztrátou vody dochází i ke ztrátě NaCl. Je-li teplota vzduchu větší, než 

teplota těla, organismus přijímá teplo. Aby nedošlo k jeho přehřátí, vydává přebytečné 

teplo pocením. Provází-li horko vysoká vlhkost, jsou podmínky pro odpařování potu horší. 

Na kůži máme pocit stálé vlhkosti, termoregulační mechanismus selhává. Důsledkem je 

úpal. Optimální vlhkost pro organismus je 30 – 70 %.  

8 Návrh postupů ke srovnání chladicích prostředků  

 Jelikož cílem práce bylo porovnání individuálních prostředků protitepelné ochrany, 

z hlediska jejich účinnosti a dostupnosti, zvolil jsem pro jejich porovnání několik 

základních parametrů uvedených v tabulce 1 podle, kterých vybereme nejvhodnější 

variantu chladicího prostředku. Pro porovnání nejdostupnějšího a nejúčinnějšího 
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chladicího prostředku jsem zvolil 3 různé chladicí vesty, jak popisuje tabulka 1. Jednotlivé 

údaje vyplívají zpravidla od výrobců daných prostředků, popřípadě ze studií prováděných 

v zahraničí. Vybral jsem chladicí vestu Cooline kvůli dostupným výsledkům z měření při 

použití této vesty. Dále personal air conditoners vzhledem k použití vírových trubic, které 

se využívají i v chladicích přetlakových komorách a vestu se změnou fáze z důvodů 

praktických měření. Pro návrh postupů,  je důležité, při jakých hodnotách RV budou 

používány, neboť ve vysokých vlhkostech okolí fungují prostředky rozdílně. 

Tabulka 1: Kritéria pro výběr vhodné chladicí vesty 

Kritéria výběru 
Chladící vesta 

Cooline 

Personal air 

conditoners 

DrgerComfort vest 

CVP 5220 

Chlazení organismu Hrudník/záda Hrudník/záda Hrudník/záda 

Klimatické podmínky 
Problém ve 

vysokých vlhk. 
Vysoká 

Problém ve 

vysokých vlhk. 

Náklady/dostupnost 4200 13000 9200 

Účinnost chlazení 3-4 
o
C 3-4 

o
C 3-4 

o
C 

Použitelnost Po 10 s Ihned Ihned 

Obnovitelnost Po 10 s Ihned 0,5 – 4 hod 

Ovlivnění práce Flexibilní Flexibilní Flexibilní 

Ohrožení zdraví Nehrozí Nehrozí Nehrozí 

Hmotnost [kg] 2 2,5 1,5-2,5 

Životnost Neomezená Neomezená 1000x 

Z vybraných kritérií vyplívá, že teoreticky nejvhodnější chladicí vesta se jeví 

chladicí vesta Cooline, která vzhledem k její cenové dostupnosti je z vybraných prostředků 

nejlevnější a poskytuje srovnatelné účinky chlazení jako ostatní vybrané chladicí 

prostředky. Další výhodou chladicí vesty Cooline je její obnovitelnost, protože naproti 

ostatním vestam stačí namočit vestu pouze 10 vteřin ve studené vodě a je připravená znovu 

k použití. Pro praktické použití a srovnání jednotlivých chladicích vest je potřeba další 

doplňujicí měření. V případě použití ve vysokých vlhkostech může být nahrazena 

chladicím prostředkem Personal air conditoners, který používá stlačený vzduch. 
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9 Realizace experimentálních testů.  

Pro doplnění výše uvedených informací o chladicích vestách jsem navrhnul a poté 

realizoval doplňujicí měření s pasivní chladící vestou. Porovnával jsem účinky na lidský 

organismus při zátěži s použitím a bez použití chladící vesty. S ohledem na technickou a 

finanční proveditelnost měření. Vlastní realizace testů proběhla v profesionálním fitcentru 

v Ostravě-Porubě při okolní teplotě 20,5 
o
C a relativní vlhkosti 40 %. Měření bylo 

realizováno ve dvou dnech z důvodů odpočinku a vyloučení možné únavy organismu. 

Měření proběhlo na osobě ve věku 27 let, s dobrou fyzickou kondicí, vážící 85 kg a měřící 

175 cm. V průběhu měření jsem měřil teplotu kůže na hrudníku, teplotu kůže na zádech, 

srdeční frekvenci a ztrátu tělesné hmotnosti při chůzi na běžícím páse po dobu 60 minut při 

rychlosti 5 km/h a s 0 % převýšením. Obě měření proběhly za stejných klimatických 

podmínek.                                                                                                                                      

První měření proběhlo za použití pasivní chladící vesty    

 Měření bylo provedeno při okolní teplotě 20,5 
o
C a relativní vlhkosti 40 %. Při 

chůzi na běžícím páse při rychlosti 5 km/h a s 0 % převýšení po dobu 25 minut pro zahřátí 

organismu následovala 5 minutová pauza na nasazení chladicí vesty. Poté se dalších 40 

minut pokračovalo v chůzi za stejných klimatických podmínek. K měření byly použity dva 

přístroje, které zaznamenávaly teplotu jednotlivých bodů na těle a teplotu tělesného jádra 

měřenou v zevním zvukovodu.                    

Vesta použitá pro realizaci doplňujícího měření      

 Pro měření byla použita chladicí vesta termal wear cool TW II. Jedná se o chladicí 

vestu se změnou fáze. Pro nejrychlejší přípravu vesty jsem vyjmul chladicí náplně 

z chladicí vesty a vložil jsem je vyskládané do lednice při teplotě 4 
o
C  po dobu 2 hodin. 

Chladicí náplň se v průběhu chlazení měnila z gelovité, až po tuhou látku.  Pro nachlazení 

náplně můžete použít také mrazničku, kde dojde ke ztvrdnutí náplně v podstatně kratším 

čase. Výrobce udává, že by mělo stačit 30 minut pro úplné ztvrdnutí chladicí náplně.  Po 

nachlazení jsem vložil náplně zpět do vesty. Vesta byla připravena k použití. Po nasazení a 

správném upevnění na těle jsem cítil chladivý pocit a doba pocení se oproti měření bez 

vesty zdvojnásobila. Během prvních 15 minut byla vesta tuhá a špatně se přizpůsobovala 

organismu. Po uplynutí této doby začínala chladicí náplň pomalu měknout a přizpůsobovat 

se tělu. Po hodinovém cvičení byla chladicí náplň měkká a oproti začátku cvičení mnohem 
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teplejší. Pro další použití stačí znovu vyjmout chladicí náplň a ochladit ji stejným 

způsobem. Vestu můžete takto obnovit a připravit na použití tisíckrát. Nevýhodou je delší 

doba pro nachlazení jednotlivých částí.      

 Teplota zvukovodu - Metoda se zaměřuje na měření teploty zvukovopdu pomocí 

tepelného čidla, které se umístí ke stěně zvukovodu. Kontakt čidla s ušním bubínkem je 

bolestivý umísťuje se tepelné čidlo co nejblíže k bubínku podle pocitu osoby. Před 

vlastním měření musí být ucho řádně vyčištěno, aby nezůstal na stěnách žádný maz.  

 Teplota kůže – V tomto případě jsem neměřil podle metody v normě, ale zaměřil 

jsem se na měření 4 bodů na těle oproti měření podle normy, kde se měří na těle více bodů. 

V našem případě byly dva umístěné na prsou a další dva na lopatkách. Teplotu jsem měřil 

tepelným čidlem, který zaznamenával do měřícího přístroje data o teplotě každých 30 

vteřin. Obrázek 13 znázorňuje umístění jednotlivých čidel znázorněných pomocí 

červených bodů. 

 

Obrázek 13: Čidla umístěné na lidském těle při měření teploty kůže 

Srdeční frekvence – je počet srdečních pulsů pozorovaných během časového intervalu 

v našem případě jsem měřil frekvenci pomocí běžícího pásu při kontaktu s měřicími čidly a 

energetický výdej každých 5 minut.                                                

Ztráta tělesné hmotnosti - během časového intervalu dojde k rozdílu mezi hmotností před 

měřením a hmotností po měření. Vážil jsem se ve spodním prádle na digitální váze 

s přesností 0,1 kg.                                                    

Druhé měření proběhlo bez použití pasivní chladicí vesty    

 Měření bylo provedeno, při okolní teplotě 20,5 
o
C a RV 40 % takže ve stejných 

klimatických podmínkách jako předchozí měření. Jediný rozdíl oproti prvnímu měření 
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nastal v nepoužití chladící vesty. Jednotlivé měřící postupy byly zachovány. Opět jsme 

měřili stejné parametry, tedy teplotu tělesného jádra pomocí teploty zvukovodu, teplotu 

stejně umístěných bodů na hrudníku a zádech, srdeční frekvenci a ztrátu tělesné hmotnosti. 

Výsledky jednotlivých naměřených hodnot jsou zaznamenány v tabulkách 3, 4, 5, 7.             

Limitní hodnoty fyziologických parametrů tepelné zátěže v horkém prostředí dle [29]

 Maximální teplota 38,5 
o
C nebo přírůstek o 1,4 

o
C. Limitní hodnoty teploty kůže 

jsou dány prahovou bolestí na 43 
o
C v horkých podmínkách a 15 

o
C ve chladných 

podmínkách. Podle [27] nesmí být překročena trvalá srdeční frekvence podle vztahu HR = 

180 - věk. A při ztrátě tělesné hmotnosti nesmí dojít k vyšší rychlosti pocení než 1,0 l/h. 

Podle výsledků měření zjistíme, zda jsme nepřekročili jednotlivé limitní hodnoty. 

10 Vyhodnocení a porovnání získaných dat    

 Výsledky měření za použití a bez použití chladicí vesty. Následující tabulka 2 

znázorňuje závislost srdeční frekvence v závislosti na čase měřené v pěti minutových 

intervalech po celou dobu měření. Počáteční srdeční frekvence v období před vykonáním 

měření byla 86 tepů/min respektive 80 tepů/min v případě druhého měření. 

Tabulka 2: Změna tepové frekvence v průběhu zkoušky  

  

S použitím chladicí vesty Bez použití chladiví vesty 

Čas 
[min] 

Srdeční frekvence [tep/min] Srdeční frekvence [tep/min] 

Začátek 86 80 

5 129 125 

10 138 130 

15 140 138 

20 135 142 

25 138 145 

Pauza  105 94 

30 133 138 

35 140 138 

40 138 142 

45 143 146 

50 146 145 

55 148 150 

60 142 151 

65 145 150 
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V tabulce 2 jsou tučně zvýrazněny maximální hodnoty srdeční frekvence v průběhu 

měření. Při použití vesty byla maximální srdeční frekvence 148 tepů/min dosažena v 55 

minutě od začátku měření. Oproti měření bez použití vesty kdy byla maximální tepová 

frekvence 151 tepů/min dosažena v 60 minutě od začátku měření. Z těchto tabulek je 

možné usuzovat, že v případě použití vest bude srdeční frekvence vždy nižší než srdeční 

frekvence bez použití vest. Při dlouhodobější zátěži je potřeba hlídat srdeční frekvenci, aby 

nedošlo k překročení limitních hodnot v průběhu zátěže podle [29]. Závislost znázorňuje 

take bodový graf 1. 

 

Graf 1: Závislost srdeční frekvence na čase s použitím a bez použití vesty 

Z grafu 1 je patrné, že při použití chladicí vesty se změnou fáze došlo při záteži 

k nepatrnému snížení srdeční frekvence. V 15 minutě nevykazuje použití chladicí vesty 

žádný rozdíl oproti měření bez vesty. Po uplynutí 30 minut je situace stejná jako v 15 

minutě a srdeční frekvence se pohybuje na hodnotě 145 tepů/min. V tomto bodě nastává 

zlom a vliv chladicí vesty na srdeční frekvenci se projevuje snížením srdeční frekvence. 

V 65 minutě od začátku měření při použití vesty je rozdíl maximální a to 10 tepů/min. 

Následujicí tabulka 3 popisuje energetický výdej v průběhu měření.                                

Tabulka 3: Energetický výdej v průběhu měření 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Sr
d

e
čn

í f
re

kv
e

n
ce

 [
te

p
/m

in
] 

Čas [min] 

Závislost srdeční frekvence na čase 

S použitím vesty

Bez použití vesty



32 

 

  Bez použití vesty  S vestou 
Čas [min] Energetický výdej[kcal/kJ] Energetický výdej [kcal/kJ] 
Začátek 0/0 0 

5 20/83,7 20/83,7 
10 41/171,7 41/171,7 
15 62/259,6 62/259,6 
20 84/351,8 82/342,8 
25 107/448,1 102/426,4 
- 110/460,6 105/438,9 

30 127/502,5 122/510,2 
35 149/589,6 143/597,7 
40 171/676,6 164/685,5 
45 193/763,7 185/773,3 
50 215/898,7 206/861,1 
55 237/990,7 227/948,9 
60 260/1086,8 248/1036,8 
65 282/1178,8 272/1137,1 

Tabulka 3 popisuje energetický výdej v průběhu měření za použití a bez použití 

chladicí vesty. Tučně zvýrazněná je hodnota energetického výdeje z 60 minuty, kdy je 

rozdíl naměřených hodnot nejvyšší a činí 50 kJ.        

 

Graf 2: Závislost energetického výdeje na čase s použitím a bez použití vesty 

 Z grafu 2 je patrné, že při použití chladicí vesty docházi k mírnému snížení 

energetického výdeje v průběhu měření. Během měření byl zaznamenáván energetický 

výdej, který byl měřen v kcal a dále přepočítáván na kJ. Měření energetického výdeje bylo 

zaznamenáváno každých 5 minut a podle grafu byl energetický výdej v prvních 25 

minutách zátěže srovnatelný u obou případů. Po nasazení chladicí vesty dochází k poklesu 

energetického výdeje v řádu jednotek kJ. Až do 35 minuty měření kdy je rozdíl 
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energetického výdeje s použitím chladicí vesty o 50 kJ nižší, než bez použití chladicí vesty. 

Všechny naměřené hodnoty byly porovnány s limitními hodnotami, těchto hodnot by 

nemělo být v průběhu měření dosaženo. Limitní hodnoty byly převzány z [29]. 

 Tabulky 4 a 5 popisují teplotu tělesného jádra měřenou v zevním zvukovodu 

pomocí čidla v průběhu zátěže. Tabulka 4 udává hodnoty teplot tělesného jádra při 25 

minutové zátěži. Tabulka 5 udává hodnoty teploty tělesného jádra při použití a bez použití 

chladicí vesty.                

Tabulka 4: Teplota tělesného jádra měřená v zevním zvukovodu 

  1 měření 2 měření 
čas [min] Teplota ucha [oC] Teplota ucha [oC] 

1 37,1 36,3 
2 37,2 36,6 
3 37,2 36,8 
4 37,2 36,8 
5 37,2 36,8 
6 37,2 36,8 
7 37,2 36,8 
8 37,2 36,8 
9 37,0 36,8 

10 37,0 36,7 
11 36,9 36,7 
12 36,8 36,6 
13 36,8 36,4 
14 36,9 36,4 
15 36,8 36,3 
16 36,8 36,3 
17 36,9 36,2 
18 36,8 36,2 
19 36,9 36,2 
20 36,8 36,1 
21 36,9 36,3 
22 37,0 36,2 
23 37,0 36,3 
24 37,1 36,4 
25 37,1 36,3 

Teplota tělesného jádra měřená v zevním zvukovodu je zobrazena pomocí tabulky 

4. Tučně jsou zvýrazněny počáteční a konečné teploty měření. Z naměřených údajů 

vyplívá, že v průběhu měření došlo, ke zvýšení teplota tělesného jádra měřenou v zevním 



34 

 

zvukovodu o 0,7 
o
C bez použití chladicí vesty, v opačném případě dochází ke snížení 

teploty tělesného jádra měřené v zevním zvukovodu o 0,3 
o
C podle tabulky 5.              

Tabulka 5: Teplota tělesného jádra měřená v zevním zvukovodu 

  Měření s vestou Měření bez vesty 
Čas [min] Teplota ucha [oC] Teplota ucha [oC] 

1,0 37,1 36,2 
2,0 37,1 36,3 
3,0 37,2 36,4 
4,0 37,2 36,5 
5,0 37,2 36,8 
6,0 37,2 36,6 
7,0 37,2 36,4 
8,0 37,2 36,4 
9,0 36,6 36,7 

10,0 36,6 36,3 
11,0 36,6 36,3 
12,0 36,7 36,4 
13,0 36,7 36,4 
14,0 36,8 36,3 
15,0 36,7 36,8 
16,0 36,6 36,4 
17,0 36,7 36,5 
18,0 36,7 36,8 
20,0 36,6 36,6 
21,0 36,8 36,6 
22,0 36,7 36,6 
23,0 36,7 36,6 
24,0 36,8 36,6 
25,0 36,7 36,2 
26,0 36,8 36,6 
27,0 36,7 36,3 
28,0 36,8 36,4 
29,0 36,9 36,5 
30,0 36,8 36,8 
31,0 36,8 36,6 
32,0 36,9 36,4 
34,0 36,8 36,7 
35,0 36,9 36,3 
36,0 36,7 36,3 
37,0 36,8 36,4 
38,0 36,9 36,4 
39,0 36,7 36,3 
40,0 36,8 36,8 
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Tabulka 5 poskytuje přehled měřených teplot při použití a bez použití pasivní 

chladicí vesty. Tučně jsou zvýrazněny počáteční a konečné hodnoty. Přehlednější řešení 

poskytují grafy 3 a 4. 

 

Graf 3: Závislost teploty bubínku na čase bez vesty po 25 minutách zátěže 

Grafy 3,4 popisují závislost teploty tělesného jádra, měřenou v zevním zvukovodu 

při zátěži po dobu 40 minut při použití a bez použití pasivní chladicí vesty. Z grafu 3 je 

možné vyčíst průběh teploty tělesného jádra měřené v zevním zvukovodu při obou měření. 

Z grafu 4 je možné vyčíst průběh teploty tělesného jádra měřené v zevním zvukovodu při 

obou měření. Při pokračování měření by pravděpodobně došlo k nárůstu teploty o více než 

0,7 
o
C v případě měření bez chladicí vesty naproti tomu je pravděpodobné, že by mohlo 

dojít k dalšímu poklesu teploty při použití vesty. 
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Graf 4: Závislost teploty bubínku na čase bez vesty a s vestou po 40 minutách zátěže.

 Tabulka 6 poskytuje přehled teplot měřených bodů těla na hrudníku a lopatkách 

v 
o
C v průběhu 25 minutové zátěže bez použití pasivní chladicí vesty. Tabulka 7 poskytuje 

přehled teplot měřených bodů těla na hrudníku a lopatkách v 
o
C v průběhu dalších 40 

minut bez použití pasivní chladicí vesty naproti tomu tabulka 8 popisuje teploty měřených 

bodů v průběhu zátěže s použitím chladicí vesty.   

 Tabulka 6: Teplota měřených bodů těla na hrudníku a lopatkách 

Čas [min] 1. čidlo hrudník 2. čidlo hrudník 3. čidlo záda 4. čidlo záda 
1 34,4 33,4 33,1 33,4 
2 34,3 32,8 32,8 32,3 
3 34,4 32,8 33,2 32,8 
4 34,6 33,2 32,7 33,1 
5 34,9 33,2 33,7 34,2 
6 35,1 33,7 34,2 34,5 
7 35,1 33,8 34,3 34,6 
8 35,1 34,2 34,6 34,8 

10 35,3 33,4 34,5 34,9 
12 35,4 34,6 34,6 34,9 
14 34,5 34,5 33,5 35,1 
15 34,9 34,5 34,9 34,7 
17 33,6 33,8 34,5 35,1 
18 34,2 34,1 34,9 35,3 
20 34,6 34,6 34,9 36,1 
22 34,5 34,4 34,9 36,4 
24 35,3 35,2 34,7 36,4 
25 35,1 35,1 35,5 36,5 
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Po 25 minutách chůze pro zahřátí organismu následovalo dalších 40 minut chůze na 

páse pro zjištění vlivu pasivní chladicí vesty na teplotu kůže. Tabulky 6 a 7 znázorňují 

teploty jednotlivých čidel připevněných na hrudníku a zádech. 

Tabulka 7: Teplota měřených bodů na těle po 40 minutách zátěže bez vesty 

Čas [min] 
1. čidlo 
hrudník 

2. čidlo hrudník 3. čidlo záda 4. čidlo záda 

1 35,3 35,3 35,3 35,6 

3 35,2 35,1 35,3 35,6 

5 35,4 35,3 34,8 35,4 

7 35,5 35,4 35,9 36,1 

9 35,2 35,2 36,1 36,2 

11 35,1 35,1 35,9 36,2 

13 34,7 34,8 35,9 36,1 

15 34,7 34,7 35,5 35,5 

17 34,6 34,7 34,1 35,5 

19 34,9 34,9 34,7 35,2 

21 34,8 34,8 35,2 34,9 

23 34,6 34,5 34,6 35,4 

25 35 34,9 35,1 35,3 

26 35,4 34,9 34,9 35,1 

27 34,8 35,1 34,9 35,1 

28 35,3 35,2 34,9 35 

29 35,6 35,4 35,2 35,5 

30 35,3 35,3 35,3 35,4 

31 35,5 35,4 35,5 35,5 

32 35,6 35,4 35,2 35,3 

33 35,7 35,6 34,7 34,7 

34 35,7 35,5 34,9 35,1 

35 35,5 35,4 35,5 35,2 

36 35 34,9 35,8 35,1 

37 35,1 34,8 35,6 34,7 

38 35 34,9 35,8 34,6 

39 35,5 35,3 35,8 35,5 

40 35,2 35,3 34,5 33,8 
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Tabulky 7 a 8 poskytují celkový přehled naměřených teplot v průběhu cvičení na 4 

bodech lidského těla. Tučně jsou zvýrazněny maximální teploty naměřené v průběhu 

měření. Oproti počátečním teplotám došlo ke snížení teploty všech měřených míst.  

Tabulka 8: Teplota měřených bodu na těle po 40 minutách zátěže při použití chladicí vesty. 

Čas [min] 1. čidlo hrudník 
2. čidlo 
hrudník 

3. čidlo záda 4. čidlo záda 

1 35,2 35,2 35,2 35,4 

3 35,1 35,1 35,1 35,4 

5 35,3 35,3 34,9 35,2 

7 35,4 35,3 35,8 35,9 

9 35,1 35,1 36,2 36,2 

11 34,9 35,1 35,7 36,2 

13 34,5 34,6 35,7 35,9 

15 34,5 34,5 35,3 35,4 

17 34,5 34,6 34,8 35,4 

19 34,7 34,8 34,8 34,7 

21 34,6 34,8 35,3 34,7 

22 34,8 35,1 34,8 35,3 

23 34,2 34,4 34,7 35,4 

24 34,8 35,1 34,5 35,2 

25 34,7 34,9 34,8 35,3 

26 35,1 34,9 34,7 35,1 

27 34,5 34,9 34,7 35,1 

28 35,2 34,1 34,6 35,1 

29 35,2 34,2 35,1 34,5 

30 35,1 34,3 34,8 34,4 

31 34,5 34,3 34,5 34,5 

32 34,3 34,2 34,2 34,3 

33 34,4 34,5 34,7 34,7 

34 34,4 34,4 33,9 34,1 

35 34,2 34,2 34,5 34,2 

36 34,9 33,7 34,8 34,1 

37 33,9 33,9 34,6 34,7 

38 33,9 33,9 34,8 34,6 

39 34,1 34,1 34,8 34,5 

40 33,9 34,1 33,5 33,8 

Tučně jsou zvýrazněny maximální a minimální hodnoty naměřených hodnot. 
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Graf 5: Teploty měřených míst na těle v průběhu zátěže bez vesty 

 

Graf 6: Teploty měřených míst na těle v průběhu zátěže bez vesty 

Grafy 5 a 6 znázorňují závislost teploty měřených míst na hrudníku a zádech 

v průběhu zátěže bez použití pasivní chladicí vesty. Graf 5 popisuje závislost teploty na 

čase čidlel připevněných na hrudniku bez použití vesty. Naměřené hodnoty se nepatrně liší. 

Graf 6 popisuje závislost teploty na čase čidlel připevněných na hrudniku bez použití 

vesty. 
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Graf 7: Teploty měřených míst na těle v průběhu zátěže s vestou 

 

Graf 8: Teploty měřených míst na těle v průběhu zátěže s použitím vesty.  

 Z grafů 7 a 8 je patrné, že při použití chladicí vesty v průběhu měření došlo ke 

snížení teploty měřených míst. Čidla 1 a 2 byly připevněny na hrudníku a čidla 3 a 4 na 

lopatkách. Při použití vesty došlo ke snížení teploty. Graf má klesajicí tendenci, a dá se 

předpokládat další snižování teploty v průběhu zátěže, při použití vesty. 
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Graf 9: Teplota měřených bodů na hrudníku s použitím chladicí vesty   

 Z grafu 9 je patrné, že rozdíl teplot měřených bodů na hrudníku byl do 25 minuty 

nepatrný, a od tohoto okamžiku dochází k narůstání teplotního rozdílu až do 40 minuty, 

kdy teplotní rozdíl dosáhne maxima. 

 

Graf 10: Teplota měřených bodů na lopatkách s použitím a bez použití vesty 
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Při měření dalších dvou teplot byly čidla umístěny na lopatkách. Výsledky jsou 

znázorněny na grafu 10. Během prvních 20 minut došlo k nepatrnému snížení teploty 

měřených míst v řádu 
o
C jako při měření teplot na hrudníku. Po uplynutí 25 minut dochází 

k poklesu měřené teploty o 0,9
 o 

C, až do 35 minuty kdy je rozdíl teplot měřených míst na 

lopatkách nejvyšší a rozdíl hodnot činí 1,2 
o 
C. Pro přehlednost jsem zvolil porovnání dvou 

teplot.                       

Ztráta tělesné hmotnosti         

 Před jednotlivými měřeními byki realizováno vážení na digitální váze jen ve 

spodním prádle. Následující tabulka 9 popisuje jednotlivé hmotnosti a ztráty tělesné 

hmotnosti v průběhu měření za použití a bez použití chladicí vesty. Podle naměřených 

hodnot došlo k vyšší ztrátě tělesné hmotnosti bez použití chladicí vesty. Rozdíl činil 0,4 

kg/ hod. 

Tabulka 9: Ztráta tělesné hmotnosti během měření 

Datum Váha před měřením[kg] Váha po měření[kg] Rozdíl [kg] 

Měření s vestou 85,9 85,3 0,6 

Měření bez vesty 84,9 83,9 1,0 

 Tabulka 9 poskytuje přehled ztráty tělesné hmotnosti v průběhu měření. K měření 

došlo ve dvou různých dnech, aby byla vyloučena možnost únavy. Při měření bez chladicí 

vesty došlo ke ztrátě 1,0 kg/ hod, což je v porovnání s měřením s chladicí vestou o 0,4 

kg/hod a je dost pravděpodobné, že při delším měření by tento rozdíl dále narůstal. Větší 

ztráta hmotnosti může být způsobena zvyšující se zátěží a zvýšením pocitu pocení bez 

použití individuálního chladicího prostředku. Bez použití vesty došlo k pocení již v 6 

minutě měření, ale při použití chladicí vesty se tato doba zdvojnásobila. Což má za 

následek nižší ztrátu tělesné hmotnosti. 
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Tabulka 10: Porovnání měření s limitními hodnotami [29] 

 Limitní hodnoty Měření bez vesty Měření s vestou 

Maximální teplota / 

maximální přírůstek 

38,5 
o
C / 1,4 

o
C 37,0

 o
C / 0,7

 o
C 37,2

 o
C 

Srdeční frekvence 153 tepů/min Max 151 Max 148 

Ztráta tělesné 

hmotnosti 

1,0 l/hod 1,0 l/hod 0,6 l/hod 

Tabulka 10 nám poskytuje porovnání dosažených hodnot, během obou měření 

s limitními hodnotami, kterých by nemělo být v průběhu zátěže dosaženo. Bylo dosaženo 

maximální teploty 37,2
 o

C za použití vesty respektive 37,0 
o
C bez použití vesty. V prvním 

případě došlo k poklesu tělesné teploty o několik desetin 
o
C a ve druhém případě došlo 

k nárůstu teploty o 0,7 
o
C, což zdaleka nedosahuje limitních hodnot. Při měření srdeční 

frekvence jsme se v obou případech blížili k limitní hranici 153 tepů/min ale ani v tomto 

případě jsme nedosáhli na limitní hodnotu, i když při dlouhodobější zátěži by mohlo dojít 

k vyrovnání či dokonce navýšení srdeční frekvence nad limitní hodnotu. Jediný problém 

nastal při ztrátě tělesné hmotnosti, která bez použití chladicí vesty dosáhla limitní hodnoty 

1,0 l/hod. V těchto případech je využití chladicí vesty praktické, protože snižuje ztrátu 

tělesné hmotnosti během zátěže o 0,4 l/hod. Chladicí vesta měla nepatrný vliv i na 

energetický výdej v průběhu měření, kdy došlo ke snížení o jednotky až desítky kJ 

v průběhu cvičení. 
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11 Závěr 

 Cílem práce bylo porovnání prostředků individuální protitepelné ochrany. 

Používání chladicích vest a všeobecně prostředků individuální protitepelné ochrany je 

dlouhodobě diskutované téma. Každý prostředek má své výhody i nevýhody. Ve ŠV bylo 

od roku 2005 provedeno mnoho měření při práci ve vysokých teplotách v tepelných 

komorách při různých teplotách okolí na skupinách hasičů. Při měření kladou důraz na 

používaní vesty se změnou fáze. Oproti našemu doplňujícímu měření studie provedené 

v zahraničí porovnávají jednotlivé prostředky, při použití v tepelné komoře při vysokých 

teplotách a né při teplotách okolí 20
 o
C. Dle prováděných studií došlo při použití tohoto 

druhu vest při práci ve vysokých teplotách k výraznému snížení teploty kůže, ztráty tělesné 

hmotnosti, teploty ušního bubínku i srdeční frekvence. Vzhledem k používání 

individuálních prostředků protitepelné ochrany při práci ve vysokých teplotách dochází ke 

snížení nejen výše uvedených parametrů, ale i ke snížení pocitu pocení a prodloužení doby 

pro práci ve vysokých teplotách.         

 Při použití chladicí vesty se změnou fáze při doplňujícím měření došlo ke snížení 

ztráty tělesné hmotnosti o 0,4 kg / hod. Srdeční frekvence se po 30 minutách používání 

snížila v průměru o 5 tepů/min. Teplota tělesného jádra měřená zvukovodem se během 

měření s použitím vesty snížila o 0,8 
o
C a v případě měření jednotlivých bodu na těle došlo 

ke snížení teploty o 1,1 
o
C v oblasti hrudníku a o 1,2 

o
C v oblasti lopatek. Z naměřených 

údajů vyplívá, že použití pasivní chladicí vesty se změnou fáze má pozitivní vliv na 

všechny měřené hodnoty, i když měření probíhalo za teplot kolem 20 
o
C. Kdy odvod tepla 

z těla organismu je možný všemi známými mechanismy. V případě vysokých teplot 36
 o
C 

dochází k odvodu tepla z těla jen pomocí vypařování a v těchto případech je zapotřebí 

ochlazování organismu, protože jinak hrozí přehřáti organismu. V těchto klimatických 

podmínkách může použití těchto prostředků mít mnohem větší vliv na měřené parametry 

než v pokojových teplotách.  V případě praktického měření byla použita chladíci vesta se 

změnou fáze a je třeba dále pokračovat a porovnávat jednotlivé individuální prostředky při 

použití při práci ve vysokých teplotách na větší skupině lidí a v jiných než pokojových 

teplotách a za použití různých individuálních chladicích prostředků. Měření bylo 

realizováno jako doplňující a poskytuje informace o jednotlivých parametrech, které nesmí 

být překročeny při měření. 
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Jako nejúčinnější individuální chladicí prostředky se jeví chladicí vesta se změnou 

fáze bohužel je v porovnání s chladicí vestou Cooline dvakrát dražší a její obnovitelnost 

která činí minimálně 30 minut je mnohonásobně vyšší. Stálo by minimálně za úvahu 

porovnání těchto dvou vest, protože podle studií vesta Cooline poskytuje podobný komfort 

jako vesta se změnou fáze. Rozhodně vidím budoucnost individuálních chladicích 

prostředků při práci ve vysokých teplotách. Poskytují zlepšení všech limitních parametrů 

pro ochranu zdraví před přehřátím organismu. Vzhledem k dostupnosti a účinnosti se jeví 

jako nejlepší varianta chladicí vesta Cooline, která je ze všech chladicích vest nejlevnější a 

poskytuje ochlazení kůže o 3- 4 
o
C. Problém může nastat v případě použití při vysokých 

vlhkostech, kdy vesta nemusí plnit svoji funkci správně, neboť je založena na principu 

evaporace. V těchto případech může být nahrazena jiným prostředkem individuální 

protitepelné ochrany.       
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