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ANOTACE 

Předložená diplomová práce se zabývá porovnáním odezvy organizmu záchranáře při práci 

v extrémních klimatických podmínkách bez použití chladící vesty a s použitím chladící 

vesty. V úvodní části je obecně rozebrán proces termoregulace lidského organizmu. Dále 

jsou popsány tepelně vlhkostní podmínky a způsob jejich měření a hodnocení. Na tuto část 

navazuje výčet nebezpečí pro záchranáře působením těchto podmínek a popis způsobu 

ochrany. Je proveden rozbor aktivních ochranných prostředků proti teplu. Jsou zde 

popsány samotné chladící vesty a jejich účinky. Závěrečnou část práce tvoří 

experimentální část, kde je popsán celý průběh testování, následné vyhodnocení a shrnutí 

experimentu. 

Klíčová slova: termoregulace, mikroklimatické podmínky, pracovně tepelná zátěž, 

nebezpečí pro záchranáře, aktivní ochranné prostředky proti teplu, chladící vesty 

 

ABSTRACT 

This master thesis deals with comparing the response of the organism rescuers working in 

extreme climatic conditions without the use of cooling vests and using a cooling vest. In 

the introductory part is discussed the process of thermoregulation of the human body. Next 

there is described the thermal and moisture conditions and their measurement and 

evaluation. This part is followed enumeration danger for rescue treatment with these 

circumstances, and a description of protection. It analyzed the active protective equipment 

against heat. Here they are described cooling vests and their effects. The final part consists 

of an experimental part, which describes the whole process of testing, evaluation and 

follow-up summary of the experiment. 

Keywords: thermoregulation, climatic conditions, labor thermal load, danger to rescuers, 

active protection against heat, cooling vests  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ATP   adenosintrifosfát 

CNS   centrální nervová soustava 

ČIA   Český institut pro akreditaci, o.p.s. 

EN   Evropská norma 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

PCM   materiál s měnitelnou fází (phase change material)  

RT   rektální teplota 

SF   srdeční frekvence 

SI   soustava fyzikálních jednotek 

SPBI   Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství 
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ÚVOD 

 V posledních letech, důsledkem globálního oteplování na naší planetě, dochází 

k výrazným změnám teplot v průběhu jednotlivých ročních období. Tuhé a mrazivé zimy 

se spoustou sněhu, jak jsme na ně byli zvyklí, před 10 - 20 lety, pomalu mizí a léta bývají 

horká a suchá, což neulehčuje výkon povolání hasiče ani záchranáře. 

 Nejen, že dochází k většímu počtu mimořádných událostí v letním období – jako 

jsou rozsáhlé lesní požáry, nedostatek vody k hašení z důvodů vysychajících zdrojů vody, 

častější kolapsy osob apod., ale především dochází k většímu zatěžování organismu 

zasahujících vlivem vysokých (tropických) teplot. Ochranné oděvy hasiče chrání pouze 

před účinky sálavého tepla, či působení nebezpečných látek, chemikálií, radioaktivních 

látek apod., neochrání však organismus před možným fyzickým vyčerpáním či přehřátím 

s následnými zdravotními potížemi. Proto jsem svou práci zaměřila na výzkum, týkající se 

způsobu chlazení organismu během tepelné zátěže v ochranném oděvu, s vizí zjistit možné 

prodloužení doby práce v těchto podmínkách. 

 V teoretické části práce je podrobně rozebrán princip regulace teploty lidského těla 

s návazností na tvorbu tepla i následné tepelné ztráty. Další kapitola pojednává o tepelně 

vlhkostních (mikroklimatických) podmínkách. Nejdůležitější podmínky z hlediska 

působení na člověka jsou teplota vzduchu, vlhkost vzduchu vnitřního prostředí a rychlost 

proudění vzduchu. Dále je zde popsáno měření, metody hodnocení již zmiňovaných 

podmínek a možné způsoby ochrany zdraví před těmito podmínkami. V další části máme 

shrnuto nebezpečí fyzického vyčerpání a nebezpečí přehřátí z hlediska zasahujících hasičů 

s určením předpokládaného výskytu těchto nežádoucích stavů a způsobem ochrany 

a předcházení jim. Poslední teoretická kapitola je rešerší aktivních ochranných prostředků 

proti teplu, která řeší podrobnějším rozborem ochranné prostředky proti teplu. Dále jsou 

v práci popsány některé druhy ochranných oděvů proti sálavému teplu s výčtem norem, 

týkajících se problematiky zkoušení a požadavků na ochranné oděvy pro hasiče. 

V poslední teoretické části máme rozebránu problematiku chladících vest s podrobnějším 

popisem vybraných typů. 

 Praktická – experimentální část je stěžejní částí této práce. První polovina je spíše 

teoretická, seznamuje čtenáře s popisem klimatické komory – laboratoře pro testování osob 



3 

 

v extrémních podmínkách s výčtem přístrojového vybavení. Následuje výběr testovací 

metody, popis jejího průběhu a popis sledovaných funkcí. Dále následuje část přibližující 

vstupní vyšetření probandů. V další kapitole máme rozebrány využité testované oděvy. 

Druhá polovina experimentální části zahrnuje samotné měření. Nejprve testování 

bez ochranných prostředků proti teplu a poté s ochrannými prostředky proti teplu 

– chladícími vestami. V obou kapitolách jsou popsány podrobné postupy měření. 

 V závěru práce jsou porovnány a zhodnoceny výsledky jednotlivých měření. Cílem 

práce bylo zjistit odezvu organismu na pracovně tepelnou zátěž při použití ochranných 

prostředků proti teplu a porovnání účinnosti ochlazování. 
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REŠERŠE 

 Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných či vědeckých prací zaměřených 

na termoregulaci lidského organismu, rozbor tepelně vlhkostních (neboli 

mikroklimatických) podmínek s podrobnějším popisem metod hodnocení expozice 

mikroklimatem, výčet nebezpečí pro záchranáře, způsobených vlivem extrémních 

mikroklimatických podmínek a rozbor aktivních prostředků proti teplu a chladících vest. 

Priorita byla kladena především na výpočetní a měřící principy, možnost dosažení 

limitních hodnot jednotlivých fyziologických parametrů a výběr nejvhodnějších chladících 

prvků. 

 Pro účely této rešerše bylo prostudováno celkem 29 pramenů, jak tištěných 

monografií a článků, tak internetových zdrojů. Publikace byly především vyhledávány 

na doporučení vedoucí práce pomocí portálu Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava. 

 Způsob regulace teploty lidského organismu s možností tvorby tepla a jeho ztrátami 

je k pochopení dostatečně popsán v učebním textu [12] a v učebnicích [18] a [22], 

k podrobnějšímu prostudování způsobů vedení tepla byla nejpřínosnější učebnice z dílny 

SPBI [1]. Tepelně vlhkostní (mikroklimatické) podmínky jsou popsány v učebních 

materiálech [14] a [15], přijatelné podmínky pro pocit tepelné hodnoty jsou uvedeny 

v normě [5] a metody hodnocení jsou nastaveny další normou, která obsahuje i parametry 

tepelných vlastností oděvů [6] spolu se zahraničním zdrojem [2], který definuje především 

měření tepelné energie dosažené pod zásahovým ochranným oděvem a tím i pocit pohody 

či nepohody. Možná nebezpečí fyzického vyčerpání hasičů a také přehřátí organismu 

zasahujících osob jsou stručně a jasně popsána v metodických listech, které jsou součástí 

Bojového řádu jednotek požární ochrany [16] a [17]. Parametry aktivních ochranných 

prostředků proti teplu jsou nastaveny výčtem norem [27], další informace týkající se těchto 

oděvů lze vyčíst na stránkách jednotlivých výrobců a prodejců [21], [25] a [28]. Nabídku 

chladících vest na českém trhu obsahují zdroje [3], [4], [8] a podrobné informace 

o testované vestě nalezneme na tomto internetovém odkaze [26]. Zahraniční studie 

popisující testování účinků chlazení, dle počtu chladících prvků, je podrobně rozepsána 

v publikacích [9] a [10]. V experimentální části byl využit soubor norem ke stanovení 

podmínek a výpočtů, vedoucích k co nejpřesnějšímu měření. Norma [6] obsahuje 

analytické hodnocení a interpretaci tepelného stresu, kterému je člověk v horkém prostředí 
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vystaven a stanovuje dobu expozice v tomto prostředí. Rozmístění teplotních čidel 

pro měření kůže, posouzení tepelné zátěže na základě srdeční frekvence a limitní hodnoty 

fyziologických parametrů tepelné zátěže jsou definovány normou [7].  
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1 TERMOREGULACE 

Lidský organizmus udržuje svou stálou teplotu především změnou příjmu a výdeje 

tepla. Pro termoregulaci má největší význam kůže, která svým povrchem (asi 2 m
2
) může 

působit na jednu stranu obdobně jako ohřívač, na druhou stranu jako chladič. Teplo 

přicházející do kůže z jádra, reguluje centrální nervová soustava (CNS) pomocí krevního 

oběhu. Přísun tepla krevním oběhem je závislý jak na množství krve (tj. množství 

vlásečnic otevřených pro oběh), tak na rychlosti oběhu. 

 Centrum pro regulaci tělesné teploty je umístěno v hypotalamu – je to 

tzv. termoregulační centrum. U zdravého člověka je nastaveno na teplotu kolem 36,5 °C 

[12, 22]. 

1.1 Regulace teploty lidského těla 

 Teplota je fyzikální veličina, která charakterizuje stav tělesa. Základní jednotkou 

teploty v soustavě SI je 1 Kelvin (K). V lékařské praxi se však nejčastěji setkáváme 

s měřením teploty ve stupních Celsia (°C). 

 Kelvin je 273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody. Pro vzájemný 

vztah mezi oběma jednotkami platí: 

𝑇(°𝐶) = 𝑇(𝐾) −  273,15          (1) 

 Teplo je určeno částí vnitřní energie, kterou odevzdá při tepelné výměně teplejší 

těleso chladnějšímu. Jednotkou tepla je 1 joule (J). 

 Tělesná teplota je dána stavem rovnováhy mezi tvorbou tepla organizmem, 

příjmem tepla z vnějšího prostředí a výdejem tepla z organizmu (termoregulace). Člověk 

patří k teplokrevným (homoiotermním) živočichům, jejichž teplota je udržována 

v dostatečně širokém rozsahu teploty vnějšího prostředí na konstantní úrovni (obrázek 1) 

[22]. 
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Obrázek 1 - Teplota těla teplokrevných a studenokrevných živočichů v závislosti na teplotě okolí [22] 

 

 Podrobnější studium distribuce tepla v organismu ukázalo, že na stálé teplotě je 

udržována jen určitá centrální část těla, nazvaná také tepelné jádro organizmu. Tkáně 

na periferii, například končetiny a kůže, nazýváme tepelným obalem. Obal má nestálou a 

obvykle nižší teplotu než jádro. Chová se v jistém smyslu jako studenokrevný 

(poikilotermní) organizmus. Rozdílnost teploty v různých částech obalu je podmíněna 

především různým prokrvením. Končetiny zejména prsty, vykazují větší výkyvy prokrvení, 

a tedy i velké kolísání své teploty. 

 Příklad teplotních zón těla při 20 °C a při 35 °C máme znázorněn na obrázku 2 

[22]. 



8 

 

 

Obrázek 2 - Teplotní zóny těla [22] 

  

 Veličina, která určuje zvýšení (resp. snížení) teploty je tepelná kapacita C (J.K
-1

), 

kterou definujeme, jako množství tepla potřebného k ohřátí tělesa o 1 K. Tepelnou 

kapacitu spočítáme následovně: 

 Teplo které musíme dodat tělesu o hmotnosti m (kg) při ohřátí o ∆t (rozdíl teplot) 

spočteme: 

𝑄 = 𝑚. 𝑐. Δ𝑡            (2) 

kde c je měrná tepelná kapacita (J.kg
-1

.K
-1

), vyjadřující množství tepla potřebné k ohřátí 

1 kg látky o 1 K. (Měrná tepelná kapacita je látkovou konstantou, která je však různá 

i u stejné látky v různých skupenstvích, je také teplotně závislá). 
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Tepelná kapacita je potom dána vztahem: 

𝐶 =
𝑄

Δ𝑡
            (3) 

 Pro tepelnou výměnu mezi dvěma tělesy s rozdílnou teplotou platí známá 

kalorimetrická rovnice: 

𝑚1. 𝑐1. (𝑡 − 𝑡1) = 𝑚2. 𝑐2. (𝑡2 − 𝑡)         (4) 

 V této rovnici jsou m1 a c1 hmotnost a měrná tepelná kapacita chladnějšího tělesa 

a m2 a c2 jsou hmotnost a měrná tepelná kapacita teplejšího tělesa. Při tepelné výměně se 

teplota chladnějšího tělesa t1 zvýší na konečnou teplotu t a teplota teplejšího tělesa t2 se 

na tuto konečnou teplotu t sníží. 

 Tepelnou regulaci lidského organismu lze shrnout takto: Poměrně stálá teplota 

většiny orgánů (bezpodmínečně však všech orgánů důležitých pro život), tzv. jádra, je 

docílena tepelnou izolací (obalem) od okolí a nezbytnou tepelnou výměnou. 

 Růst tělesné teploty může být důsledkem kombinace přehřátí (vlivem tělesného 

pohybu, vystavení vysokým teplotám, vlhkému prostředí nebo nevhodnému oblečení) 

a nedostatečného příjmu tekutin [12, 22]. 

1.2 Stálá tělesná teplota 

 Udržování stálé tělesné teploty je velmi důležitou vlastností savčích organizmů 

(homoiotermů). Stálá teplota vnitřního prostředí patří mezi tzv. esenciální hodnoty 

(podobně jako pH, obsah kyslíku, glukózy či dioxidu uhlíku) a to znamená, že i malá 

odchylka od fyziologických hodnot představuje výrazné ohrožení (nebo změny) stability 

např. metabolických a funkčních procesů v tak složitých orgánech, jako je mozek apod. 

 Fyziologickou (normální) tělesnou teplotu měříme tzv. lékařskými teploměry. 

V dřívějších dobách se převážně používaly teploměry rtuťové, v dnešní době jsou z velké 

části nahrazeny infračervenými bezdotykovými či digitálními teploměry. 

 Fyziologická teplota u člověka je od 36 °C do 37 °C. Teplota 37,1 °C až 37,9 °C 

je subfebrilie, nad 38 °C jde o horečku (febrilii) a nad 40 °C o hyperpyrexii. 
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 I když mluvíme o stabilitě tělesné teploty, je nutné tento pojem upřesnit. Především 

rozlišujeme teplotu hlubokou (teplotu tělesného jádra) a teplotu povrchovou (např. 

v podpaží). Teplota měřená v rektu nebo ve vagině je o 0,5 °C vyšší než v podpaží. Teplota 

naměřená pod jazykem je přibližně o 0,2 °C vyšší než v podpaží. 

 Tělesná teplota vykazuje určité kolísání, a to především v závislosti na denním 

rytmu (tzv. cirkadiánní rytmus). Nejnižších hodnot dosahuje v časných ranních hodinách, 

nejvyšší pak v hodinách odpoledních. Obecně to odpovídá intenzitě metabolických 

pochodů v organizmu, závisejících např. na pracovním rytmu. 

 U žen ve fertilním (plodném) věku můžeme identifikovat další rytmus spojený 

s průběhem menstruačního cyklu a ovulací. 

 Existují i určité rozdíly závislé na věku. U malých dětí, u kterých ještě není vlastní 

řízení tělesné teploty tak dokonalé, můžeme nalézt teplotu o něco málo vyšší než je norma. 

U starých velmi starých lidí je zase teplota nižší než je fyziologická norma, což odpovídá 

celkově nižší úrovni metabolizmu [12, 18, 22]. 

1.3 Tvorba tepla – termogeneze 

 V lidském organizmu je produkováno teplo, což je naprosto nezbytný proces 

a produkt metabolických dějů. Jedná se o de facto část energie, kterou přijímáme v potravě 

(energetické substráty) a která je pak v organizmu (buňkách) využita jednak na tvorbu 

biologicky využitelné energie v makrogenních vazbách (ATP) a na teplo. Zvyšováním 

metabolických aktivit (např. svalovou činností) tak zvyšujeme nejen spotřebu substrátů, ale 

i produkci tepla. Svalový třes (chladový třes) je u dospělých organismů velmi důležitým 

mechanizmem zvýšení produkce tepla a ochrany před hypotermií. Mimoto existuje ještě 

další možnost produkce tepla, a to vlivem kalorigenních hormonů (adrenalin, noradrenalin, 

tyroxin). Adrenalin a noradrenalin zvyšují buněčný metabolizmus bezprostředně a tedy 

rychle, tyroxin (hormon štítné žlázy) působí pomaleji a dlouhodobě. 

 Mezi mechanizmy, které udržují tělesnou teplotu, musíme ještě počítat další 

důležité faktory: především je to vrstva tělesného podkožního tuku (všechny organizmy 

žijící za polárním kruhem mají mohutnou tukovou vrstvu, která je chrání 

před podchlazením – tuk je špatný vodič tepla). Dále je to tzv. termoregulační chování, 
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kdy zvířata před chladem vyhledávají teplejší místa, vystýlají nory suchou trávou atd., 

člověk se obléká, hřeje se u ohně a má finálně ústřední topení [18, 22]. 

1.4 Ztráty tepla – termolýza 

 Šíře termoregulace je určena dolní a horní kritickou teplotou okolí, při které ještě 

organismus dokáže udržet tepelnou rovnováhu. Termoregulace se uskutečňuje chováním 

(volba vhodného prostředí a činnosti, zaujetí optimální polohy těla), změnami metabolizmu 

(u některých živočichů ve velkém rozsahu, např. u zimních spáčů) a fyzikálně (zvýšením 

izolační schopnosti nebo naopak tepelné vodivosti povrchu těla a odpařováním vody). 

Odpařování z povrchové vrstvy (kapaliny) znamená, že se z ní uvolňují molekuly, které 

mají největší rychlost, tedy největší kinetickou energii tepelného pohybu. Proto 

se v důsledku vypařování kapalina ochlazuje. 

 Překročí-li teplota vzduchu teplotu kůže, dochází k tepelné výměně: Organizmus 

přijímá teplo ze vzduchu (např. sluneční sálání, sálání z přehřátých objektů). V našich 

podmínkách je však významnou většinou teplota vzduchu nižší, kdy organizmus teplo 

nepřijímá, ale naopak dochází k výdeji tepla z organizmu. Při něm se uplatňují čtyři 

fyzikální mechanizmy: kondukce, konvekce, radiace a evaporace [18, 22]. 

Kondukce (vedení) 

 Kondukce je výměna tepla při styku těles s rozdílnou teplotou. Je to předávání 

kinetické energie molekul jednoho objektu prostřednictvím vzájemných srážek molekulám 

druhého objektu (prostředí). Částice se přitom nepřemísťují, ale kmitají kolem svých 

rovnovážných poloh. Tepelná vodivost různých látek je přímo úměrná jejich vodivosti 

elektrické. Dobře vedou teplo kovy, nekovy (např. textil) se používají jako tepelné 

izolátory. Tepelná výměna vedením je u člověka malá a nepřesahuje 1% z celkového 

výdeje tepla. Je to dáno jednak malou tepelnou vodivostí vzduchu, jednak tím, že většina 

předmětů, s jejichž větší plochou přicházíme do styku, špatně vede teplo (dřevo, textil). 

Významně se uplatňuje vedení ve vodě, kde je tepelná výměna asi 23krát větší než vzduch. 

 Podle Fourierova zákona pro přenos tepla vedením (kondukcí) platí: 

𝑄 = 𝜆.
𝑇1−𝑇2

𝛿
. 𝑆. 𝜏           (5) 
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kde Q je množství tepla (J), které projde kolmo na plochu S (m
2
), za dobu τ (s),  

λ je součinitel tepelné vodivosti soustavy (W.m
-2

.K
-1

), T1, T2 jsou teploty sousedních vrstev 

(sousedících prostředí) (K), δ je tloušťka soustavy vrstev (m) [1, 18]. 

Konvekce (proudění) 

 Prouděním je teplo sdíleno mezi proudící tekutinou a povrchem obtékaného tělesa. 

Při proudění na rozdíl od předchozího způsobu odvodu tepla dochází kromě přenosu 

energie i k přenosu látky. Šíření tepla prouděním tedy není možné u pevných látek, 

uplatňuje se pouze u tekutin (kapalin a plynů). Pohybem hmoty dochází k vzájemnému 

pohybu jednotlivých částí, které mají odlišnou teplotu, a tedy různou hustotu vnitřní 

energie, čímž dochází k přenosu tepla. Přirozená konvekce je vyvolána vztlakovými silami, 

studenější tekutina má větší hustotu, a proto klesá v tíhovém poli směrem dolů. Vytlačuje 

tím teplejší tekutinu vzhůru. 

 V organizmu se teplo tímto způsobem odvádí proudem krve. Z činných orgánů 

(játra, svaly) se rozvádí do ostatních částí těla. Důležitým mechanizmem je odvádění tepla 

do kožních kapilár a odtud do okolního prostředí. Konvekcí vydává člověk asi 15 % 

z celkové tepelné výměny. 

 Sdílení tepla prouděním lze určit na základě Newtonova zákona ochlazován těles 

podle rovnice: 

�̇� = 𝛼. 𝑆. (𝑇0 − 𝑇𝑣)           (6) 

kde �̇� je množství tepelného toku sdíleného prouděním (W), α je součinitel sdílení tepla 

prouděním, součinitel konvekce (W.m
-2

.K
-1

), S je plocha (povrch těla - m
2
), T0 je teplota 

povrchu těla, Tv je teplota vzduchu (K). Stejný vztah platí pro sdílení tepla mezi proudící 

krví v cévách a stěnou cévy [1, 22]. 

 

Radiace (sálání) 

 Radiace je fyzikální proces, při kterém látka emituje do prostoru tepelnou energii 

ve formě elektromagnetického záření. Vzhledem k charakteru emitovaného záření se může 

(na rozdíl od přenosu tepla vedením nebo prouděním) prostřednictvím sálání teplo přenášet 
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i ve vakuu, tzn. bez zprostředkování přenosu látkovým prostředím. Energie, která je 

sáláním vyzařována, závisí na teplotě tělesa, na barvě povrchu (barva dána vlnovou délkou 

λ určuje schopnost tělesa záření vysílat i pohlcovat) a na velikosti vyzařující plochy tělesa. 

Důležitými zákony popisujícími radiaci tepla jsou zejména: 

Planckův vyzařovací zákon, který vyjadřuje závislost intenzity záření absolutně 

černého tělesa v závislosti na vlnové délce. 

Kirchhoffův zákon tepelného vyzařování, který uvádí, že zářivost tělesa při dané 

frekvenci záření je úměrná jeho absorpční frekvenci. Podle uvedeného zákona platí, že 

spojité spektrum (obsahuje elektromagnetické vlny všech vlnových délek), které vyzařují 

reálná tělesa, závisí jak na jejich teplotě, tak i na jejich absorpční schopnosti. Proto 

k popisu vyzařování zavádíme fyzikální model tzv. absolutně černého tělesa, které 

pohlcuje veškeré elektromagnetické záření dopadající na jeho povrch nezávisle na vlnové 

délce. Absolutně černé těleso žádné záření neodráží ani nepropouští. Vyzařování černého 

tělesa pak závisí na jeho termodynamické teplotě. Množství pohlceného záření závisí 

na barvě (černá tělesa pohlcují nejlépe) a na kvalitě povrchu (od lesklých těles se záření 

odráží, kdežto matná tělesa více pohlcují záření). 

 Wienův posunovací zákon, ze kterého vyplývá, že vlnová délka, při které je 

vyzařovaná energie tělesem maximální, se s rostoucí absolutní teplotou zkracuje (tj. čím 

teplejší je těleso, tím vyzařuje na kratších vlnových délkách). 

 Stefanův-Boltzmannův zákon popisuje celkovou intenzitu záření absolutně 

černého tělesa v závislosti na teplotě. Tento zákon říká, že intenzita vyzařování roste se 

čtvrtou mocninou termodynamické teploty zářícího tělesa. 

 Každé těleso vydává do okolí tepelné záření, které je podmíněno tepelným 

pohybem částic. Účinná radiační plocha kůže je kolem 80 % skutečného povrchu 

při poloze vsedě nebo vestoje, ve schoulené poloze kolem 50 %. Velikost radiace závisí 

na rozdílu teploty mezi kůží a okolními předměty (proto lze cítit zimu v teplé místnosti se 

studenými stěnami). Dopadá-li tepelné záření na těleso, část tohoto záření se odráží, číst 

záření tělesem prochází a zbytek tepelného záření těleso pohlcuje. U člověka v klidu činí 

ztráta sáláním v našich podmínkách 55 - 60 % vytvořeného tepla [1, 22]. 
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Evaporace (vypařování) 

 Evaporace je velmi účinným mechanizmem tepelné výměny. Je to jediný 

mechanizmus tepelné výměny, který zbývá, když je okolí teplejší než kůže (ostatními 

mechanizmy organizmus teplo naopak přijímá. Nejvýznamnějším evaporačním 

mechanizmem je pocení. Vyměšování potu může dosáhnout za hodinu až 1,7 litru. 

Maximální denní množství je asi 12 litrů. Evaporace velmi závisí na vlhkosti okolního 

vzduchu, ve vlhkém prostředí se podstatně snižuje. Například v sauně snáší člověk teplotu 

vzduchu až 120 °C (při relativní vlhkosti 3 - 5 %) bez zvýšení tělesné teploty, zatímco 

krátkodobý pobyt ve vlhké místnosti vede ke zvýšení tělesné teploty (v parní lázni 

při 50 °C za patnáct minut o 1 °C) [1, 22]. 

 Pot je produkt ekrinních potních žláz. Je to hypotonická tekutina obsahující vodu, 

sůl, kyselinu mléčnou a další komponenty. Produkce potu je řízena vegetativním nervovým 

systémem. Při velké produkci potu (např. v horkých provozech, jako jsou sklárny, 

železárny, ale i v horkém klimatu) ztráty tekutin a soli představují značné hodnoty a proto 

musí být doplňovány nejen tekutinami (vodou), ale i minerály (NaCl). 

 Všechny uvedené mechanizmy souvisejí se základním faktem: Přenos tepla je 

zajištěn proudem krve od jádra k periferii, tedy až na povrch těla a sliznic, a proto jejich 

prokrvení hraje v procesech ztrát tepla zásadní roli. Vazodilatace, tj. rozšíření cév 

a zvýšený průtok krve povrchovou kapilární sítí představuje současně zvýšenou nabídku 

tepla a tedy zvýšené možnosti ztrát. Naopak vazokonstrikce představuje zúžení arteriol 

(tepének) v periferii s tím se ztráty tepla do okolí zmenšují. Uvedená vazomotorika je 

řízena vegetativním nervovým systémem, který je pod vlivem hypotalamických 

regulačních center. 

 Vzájemný poměr mezi jednotlivými mechanizmy, které realizují ztráty tepla, je 

variabilní, a to podle teploty prostředí. Při nižších teplotách prostředí se uplatňuje 

především radiace, při vyšších a vysokých teplotách pak evaporace (viz. obrázek 3). 
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Obrázek 3 - Schématické znázornění změny prokrvení a změny mechanizmů ztrát teploty při okolní stoupající 

teplotě [18] 

 Rektální, tj. hluboká teplota zůstává nezměněna, prokrvení kůže výrazně stoupá. 

Tomuto faktu odpovídá klesající odpor kožních tepének (vazodilatace) [12, 18, 22].  
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2 TEPELNĚ VLHKOSTNÍ (MIKROKLIMATICKÉ) PODMÍNKY 

 Tepelně vlhkostní podmínky označované též jako mikroklimatické podmínky jsou 

určeny teplotou, vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu. Uvedeny jsou zejména s ohledem 

na potřebu hodnocení zátěže teplem a chladem. Uvedené veličiny jsou navzájem závislé, 

změna jedné z nich má za následek i změnu dalších dvou [15, 29]. 

2.1 Působení mikroklimatu na člověka 

 V organismu je nutné udržovat teplotu jádra v úzkém tepelném rozmezí – s tím 

souvisí nepříznivé účinky působení tepla či chladu na organismus. Buňka je poškozována 

při teplotě menší než -1 °C a vyšší než 45 °C a teplotu nad 41 °C snáší jen poměrně 

krátkou dobu. Pokud při teplotě, jíž je organismus člověka vystaven, selžou termoregulační 

mechanismy organismu, dochází k jeho poškození, které může být dočasné i trvalé. 

 Uvedené fyzikální veličiny (teplota, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu) 

vymezují subjektivní pocit pohody či nepohody, v extrémních případech je lze posuzovat 

jako škodliviny s negativním vlivem zdraví na člověka. Rozhodující pro tepelný stav 

člověka je jeho tepelná bilance, tj. vztah mezi množstvím tepla jím produkovaného 

a množstvím tepla odváděného z organismu do okolního prostředí. Tepelné podmínky mají 

mnohem větší vliv na subjektivní pocit nepohody člověka, míru odpočinku i skutečnou 

produktivitu práce než nežádoucí škodliviny či obtěžující hluk. Vlhkost je sice člověkem 

mnohem méně pociťována než teplota, ale i tak může být nepříznivě ovlivněn stav 

jednotlivce. Tepelná pohoda je ovlivněna rovněž rychlostí proudění vzduchu. 

Teplota vzduchu 

 Vypovídá o tepelné zátěži nebo subjektivním pocitu tepelné pohody člověka, která 

je jedním z faktorů zajišťujících optimální prostředí pro pobyt člověka. Lze ji 

charakterizovat jako stav rovnováhy mezi subjektem a okolí bez zatěžování 

termoregulačního systému. Při pocitu tepelné pohody je zachována rovnováha 

metabolického tepelného toku (celková tepelná produkce člověka) a toku tepla odváděného 

z těla při optimálních hodnotách fyziologických parametrů. Mechanická úprava toku tepla 

z povrchu těla spočívá ve změně tepelného odporu oděvu a změně činnosti člověka. 

 Je možné odlišit dlouhodobě a krátkodobě únosnou pracovně tepelnou zátěž. 

Dlouhodobá zátěž je limitována množstvím vody ztracené potem a dýcháním, krátkodobá 
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je dána množstvím akumulovaného tepla v organismu, které nesmí pro všechny osoby 

překročit 180 kJ.m
-2

. Této hodnotě odpovídá vzestup teploty tělesného jádra o 0,8 °C (K) 

a vzestup srdeční frekvence maximálně na 150 min
-1

. S přihlédnutím k energetickým 

náročnostem prací a mikroklimatickým podmínkám jsou pro aklimatizované 

a neaklimatizované osoby zpracovány dlouhodobě i krátkodobě únosné doby práce 

v tabulkách, obdobně jsou k dispozici podklady pro chladné prostředí. Ze znalosti 

energetické náročnosti práce a tepelného odporu oděvu lze výpočtem stanovit odezvu 

organismu na uvažované tepelně vlhkostní podmínky a také optimální režim práce 

a odpočinku (nesmí dojít k překročení limitních hodnot ani krátkodobé, ani dlouhodobé 

tepelné zátěže v průběhu pracovní směny). 

 Člověk snese teplotu kolem 50 °C po dobu asi 4 hodin, avšak při vzrůstající 

vlhkosti vzduchu a fyzické aktivitě doba snesitelnosti značně klesá. Vysoké teploty 

způsobují nadměrnou únavu a nesoustředěnost vedoucí až k nebezpečným úrazům. 

Při déletrvajících vysokých teplotách se mohou projevit příznaky akutních poruch zdraví 

z horka jako nevolnost až zvracení, průjmy, krvácení z nosu a úst, náhlé a vůlí 

nekontrolovatelné zrychlení a prohloubení dechu, prudké snížení pocení nebo 

diastolického krevního tlaku, změny barvy obličeje, mravenčení a brnění, bolesti hlavy, 

ve svalech, u srdce, křeče a často neadekvátní, víceméně nekontrolovatelné chování. Při 

práci v chladu vede celkové působení chladu k omezení průtoku krve kůží, vzestupu 

krevního tlaku a zrychlení srdeční frekvence, rovněž ke zvýšení spotřeby kyslíku. Lze 

očekávat pokles teploty tělesného jádra, oslabené dýchání, zpomalování srdeční frekvence. 

Snížením aktivity ústředního nervstva dochází k ospalosti, při dalším snížení teploty 

nastává smrt selháním krevního oběhu. 

 Zvláštním případem je časově i prostorově nerovnoměrná tepelná zátěž 

a jednostranná kontaktní (dotyková) tepelná zátěž – vystavení teplu či chladu při dotyku 

s předměty. 

 

Vlhkost vzduchu vnitřního prostředí 

 Závisí na venkovní vlhkosti, technologických nebo jiných zdrojích a množství lidí. 

V zimním období dochází při vytápění k poklesu relativní vlhkosti na 20 % i méně. Tehdy  
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i u zdravých jedinců dochází k intenzivnějšímu vysoušení sliznice horních cest dýchacích, 

poklesu jejich ochranné funkce a zvyšování možnosti průniku některých škodlivých látek 

až do dolních cest dýchacích. V těchto případech je v zimě vhodné uměle vlhkost zvyšovat 

zvlhčovači vzduchu, ale pouze na hodnoty kolem cca 40 %. 

Rychlost proudění vzduchu 

 Člověk vnímá každé proudění vzduchu, to však může být zdrojem pocitu nepohody 

(diskomfortu). Vyšší rychlosti proudění zpravidla zlepšují tepelnou pohodu při vyšších 

teplotách, zároveň však již mohou vést až ke zdravotním potížím. Pokud se povrch těla 

vlivem proudícího vzduchu nadměrně ochlazuje rychlým odpařováním potu, dochází 

k prochladnutí organismu (nadměrné ochlazování zpocené pokožky při používání stolního 

ventilátoru v letním období, vzduchová sprcha v provozech se zdroji tepla). Kůže se 

rovněž významně ochlazuje tím, jak „pulzace“ proudícího vzduchu dráždí nervové kožní 

buňky citlivé na teplotu. Pocit chladu se zvětšuje. Tenká mezní vrstva ohřátého vzduchu na 

povrchu těla nebrání pronikání vířících částic chladného vzduchu až na kůži, zvyšuje se 

přestup tepla konvekcí a dochází k dalšímu ochlazení. 

 Velmi nepříjemně bývá pociťován proud chladného vzduchu (průvan) i jen 

na některou část těla. K takové situaci dochází nejen při otevřeném okně či dveřích, ale 

i v klimatizovaných prostorech (přívod vzduchu zespodu podlahou způsobuje pocit chladu 

na nohy, stejný důsledek má proud vzduchu v blízkosti oblasti hlavy nebo jiné částí těla). 

Není-li možné odstranit nerovnoměrnost proudění, je třeba zajistit možnost odpočinku 

v denní místnosti s jiným způsobem větrání, případně změnu pracovního místa [12, 15, 

29]. 

2.2 Expozice mikroklimatu - měření 

 Z parametrů charakterizujících mikroklima se měří teplota a výsledná teplota 

kulového teploměru, radiační teploty, povrchové teploty těles a stavebních konstrukcí, 

rozdíl teplot v úrovni hlavy a kotníků pracovníka, dále relativní vlhkost vzduchu a rychlost 

proudění vzduchu. 
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Teplota vzduchu 

 Zjišťuje se teploměry, při měření teploty vzduchu nesmí být naměřená hodnota 

ovlivněna sálavou složkou z okolních ploch. 

Výsledná teplota 

 Měří se kulovým teploměrem a výsledná hodnota zahrnuje i vliv rychlosti proudění 

vzduchu i sálavých zdrojů na teplotu vzduchu. 

Radiační teploty (prostorová, rovinná) 

 V provozech se zdroji sálavého tepla se měří radiometry, při nízké rychlosti 

proudění vzduchu (do 0,2 m.s
-1

) se radiační teplota může přímo nahradit výslednou 

teplotou kulového teploměru, jinak ji lze stanovit výpočtem. 

Povrchové teploty 

 Měří se kontaktními teploměry nebo bezkontaktními přístroji. Povrchové teploty se 

měří, hlavně pokud jde o zjištění teplot povrchů, kterých se pracovník přímo dotýká nebo 

při existenci horkých nebo chladných povrchů na pracovištích. Teplotní veličiny se udávají 

ve stupních Celsia (°C), při stanovení teplotního rozdílu, se hodnota udává buď 

v Kelvinech (K), nebo °C. 

Relativní vlhkost vzduchu 

 Je to poměr absolutní vlhkosti (množství vodních par ve vzduchu vyjádřené 

v mg.m
-3

) a maximální vlhkosti (největšího množství vodní páry v g, které může pojmout 

1 m
3
 vzduchu při dané teplotě a tlaku) vyjádřený v %. Měří se vlhkoměry, je to veličina 

sloužící i ke stanovení teploty rosného bodu (při této teplotě dochází ke kondenzaci vodní 

páry ze vzduchu). 

Rychlost proudění vzduchu 

 Měří se anemometry, udává se v m.s
-1

. Mikroklimatické veličiny se objektivizují 

měřením vždy na pracovních místech a současně ve venkovním prostoru (měřené místo 

ve venkovním prostoru nesmí být ovlivněno žádným tepelným zdrojem a musí být 
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ve stínu), Na pracovních místech se měří obvykle ve výši hlavy (standardně 105 cm pro 

sedící osoby a 165 cm pro stojící) a ve výši kotníků (15 cm). 

 Existují doporučené hodnoty teplot vzduchu pro pracovní prostředí v závislosti 

na třídách práce, tj. energetickém výdeji vzhledem k druhu činnosti a oděvu, které by měly 

zajistit vhodné tepelné podmínky pro většinu osob. Vždy však musíme počítat s určitým 

počtem nespokojených s těmito tepelně vlhkostními podmínkami (při nejvýše 10 % 

nespokojených z celkového počtu pracovníků je prostředí považováno za vyhovující). 

 Doporučené hodnoty vlhkosti vzduchu v rozmezí 30 – 60 % relativní vlhkosti. 

 Rychlosti proudní vzduchu doporučované pro pracovní prostředí jsou celoročně 

v rozmezí 0,1 – 0,3 m.s
-1

 v závislosti na druhu činnosti a použitém oděvu (pro 

administrativní budovy, drobné provozy aj. je pro zimní období doporučená hodnota 

nejvýše 0,15 m.s
-1

, pro letní období nejvýše 0,25 m.s
-1

 [12, 15, 29]. 

2.3 Expozice mikroklimatu – hodnocení 

 Jednoznačné hodnocení mikroklimatických podmínek je značně složité, 

zjednodušeně lze metody hodnocení mikroklimatu rozdělit na dvě skupiny – na metody 

subjektivní a objektivní. Metody subjektivní jsou založeny na zjišťování subjektivních 

názorů uživatelů na stav prostředí, ve kterém pobývají. Metody objektivní vycházejí 

z výsledků měření fyzikálních faktorů určujících stav prostředí. 

Pro zhodnocení mikroklimatu může být subjektivní metoda vyšetření postačující. 

Pro rozhodnutí o nutnosti objektivního vyšetření je důležité, kolik % pracovníků 

z celkového počtu je nespokojeno se stávajícími mikroklimatickými podmínkami, zda 

počet nespokojených (uvádějících pocit nepohody) je větší než 20 % (u osob v lehkém 

oděvu), popřípadě 10 % (u osob v těžším oděvu). 

Důležité je prověření, zda někteří z nespokojených nejsou v mimořádně 

nepříznivých místech (studené tahy od oken, negativní sálání chladné stěny, podlahy 

či naopak místní přehřátí od zdrojů sálavého tepla apod.) – na nich je pak nezbytné provést 

objektivní zjištění. 

Subjektivní zjišťování je použitelné pouze tehdy, je-li počet osob dotazovaných 

dostatečný ke statistickému hodnocení (minimálně 20 osob). V úvahu je potřeba brát další 
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vlivy, které vnímání kvality mikroklimatu ovlivňují (k mikroklimatickým podmínkám jsou 

tolerantnější lidé se zajímavou pracovní náplní, odpovědnější prací, lépe odměňovaní 

apod.). V subjektivních názorech na mikroklima se projeví také úroveň mezilidských 

vztahů na pracovišti [5, 12, 15, 29]. 

2.3.1 Subjektivní metody 

 Subjektivní metody hodnocení mikroklimatických podmínek umožňují rozhodnout: 

1) zda je nutné provádět další – objektivní šetření, 

2) která místa pobytu lidí jsou z hlediska diskomfortu a dalších podmínek 

nejzávažnější. 

Při posuzování stavu prostředí je navržena řada stupnic popisujících pocity 

vyšetřených osob, např. podle ČSN EN ISO 7730: 

 Pohoda (0), resp. tepelně neutrální pocity člověka nastávají tehdy, jestliže není 

pociťováno ani teplo, ani chlad, není pociťováno proudění vzduchu, oděv není 

nepříjemně pociťován, vzduch v místnosti připadá jako vyhovující, tj. ani 

suchý, ani vlhký. 

 Mírná nepohoda (1), resp. mírně chladno nebo teplo, jsou provázeny obvykle 

nevýrazným pocitem chladu nebo tepla, proudění vzduchu je pociťováno, oděv 

je pociťován, avšak není snaha jej změnit, některé osoby udávají směrem 

k chladnu pocit vlhka, směrem k teplu pocit sucha. 

 Nepohoda (2), resp. chladno nebo teplo, je provázena obvykle výrazným 

pocitem chladu nebo tepla s mírným pocením, proudění vzduchu v chladnu 

je vnímáno jako průvan, v teple je naopak vnímáno velmi příjemně, oděv 

je pociťován buď jako příliš lehký (v chladnu), nebo příliš těžký (v teple) 

a je snaha ho změnit, podle relativní vlhkosti vzduchu dochází většinou 

k pocitům vlhka (v chladnu) či naopak sucha či dusna (v teple). 

 Značná nepohoda (3), resp. zima nebo horko, je provázena výrazným pocitem 

zimy (často s třesem) nebo horka s pocením, proudění vzduchu je pociťováno 

jako závan zimy nebo v horku také nepříjemně, neboť způsobuje nadměrné 

ochlazování částí těla s propoceným oděvem. Oděv je většinou pociťován jako 
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zcela nevyhovující, podle relativní vlhkosti vzduchu dochází k pocitům vlhka 

v zimě nebo značného sucha či tíživého dusna v horku. 

Při vyšetřování uvedených údajů je třeba dotazy upřesnit i další související faktory 

(charakter pracovní činnosti, skladba oděvu, možnost individuální regulace teploty, 

základní údaje o dotazované osobě, tj. věk, hmotnost, výška, pracovní zařazení, stav, údaje 

o pracovišti dotazovaného aj.) [5]. 

2.3.2 Objektivní metody 

 Objektivní metody hodnocení mikroklimatických podmínek spočívají v měření 

fyzikálních veličin určujících mikroklima. Naměřen hodnoty se porovnávají s kritérii buď 

na základě více či méně zjednodušeného šetření rovnice tepelné bilance nebo s kritérii 

získanými z řady subjektivních vyšetření, popřípadě kombinací obou způsobů. Měřené 

fyzikální veličiny, které určují mikroklimatické podmínky, jsou teplota vzduchu, výsledná 

nebo radiační teplota, rychlost proudění vzduchu a jeho relativní vlhkost. Hodnotícím 

kritériem je na základě těchto veličin stanovená operativní teplota vzduchu. Pro posouzení 

tepelné bilance člověka je třeba dále znát tepelnou produkci člověka a přenosové vlastnosti 

oděvu. Tepelná produkce člověka závisí na vykonávané mechanické práci, přenosové 

vlastnosti oděvu jsou charakterizovány tepelným odporem oděvu (vyjadřuje se v závislosti 

na počtu vrstev oděvu a rychlostí proudění okolního vzduchu). Jednotkou tepelně 

izolačních vlastností oděvu je clo (1 clo odpovídá třívrstvému oděvu). 

 Na pracovištích, kde je vykonávána trvalá práce (předpokládaná doba práce 

zaměstnance na těchto pracovištích je delší než 4 hodiny za pracovní dobu) s výjimkou 

pracovišť vyžadujících zvláštní tepelné podmínky a pracovišť, na nichž nelze technickými 

prostředky odstranit tepelnou zátěž z technologie, musí být zajištěno dodržování 

přípustných mikroklimatických podmínek s výjimkou mimořádně chladných a mimořádně 

teplých dnů. Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního 

vzduchu dosáhla hodnoty nižší než -15°C. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy 

nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30°C. 

 Na pracovištích, kde jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických 

podmínek v důsledku tepelné zátěže z technologických zdrojů, a na ostatních pracovištích 

za mimořádně teplých dnů musí být doba výkonu práce upravena tak, aby nebyly 
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překračovány hodnoty dlouhodobě a krátkodobě únosné pracovně tepelné zátěže [5, 12, 15, 

29]. 

2.4 Působení tepla 

 Celkové působení tepla vede k rozšíření cév v kůži, ke zvýšení průtoku krve kůží 

a k vytváření potu (pocení) nejprve na dolních končetinách, pak na hrudníku a nejpozději 

na hlavě a pažích. Existují velké individuální rozdíly v množství produkovaného potu, 

při práci v horkém prostředí dochází ke ztrátě tekutin pocením kolem 6 litrů za směnu 

(snižování obsahu iontů sodíku a chlóru v organismu). Při nadměrné vlhkosti prostředí se 

pot hůře odpařuje, stéká po těle a přebytečné teplo se z těla odstraňuje nedostatečně 

– v poměrně krátké době může dojít k selhání oběhu. Přehřátí organismu lze za určitých 

podmínek považovat za pracovní úraz [29].  
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3 NEBEZPEČÍ PRO ZÁCHRANÁŘE 

 Při použití ochranných oděvů, jak klasických zásahových, tak zejména 

protichemických či protižárových atp., často v kombinaci s dýchací technikou, hrozí 

zasahujícím hasičům či záchranářům nejčastěji nebezpečí fyzického vyčerpání a přehřátí. 

3.1 Nebezpečí fyzického vyčerpání 

 Hranice fyzického vyčerpání je stanovena schopností využívat kyslík přiváděný 

do organismu dýcháním, pro přeměnu svalových tuků na energii potřebnou k fyzickému 

výkonu (práci). Při nedostatku kyslíku pro spalování tuků dochází k využívání dalšího 

zdroje energie v organismu, tj. cukru (glykogen) uloženého ve svalech a játrech. Jeho 

zásoby jsou ve srovnání se zásobami tukovými podstatně menší. Při nedostatečné 

trénovanosti organismu (aerobní kapacitě) dochází tedy k vyčerpání sil při menší zátěži, 

resp. po kratší době zatížení organismu. 

 Pro organismus je nebezpečné vyčerpání zásob glykogenu, které vede k poruchám 

mozkové činnosti, neboť mozek je na nedostatku cukru závislý. Akutní nedostatek 

krevního cukru (hypoglykémie) se může projevit u přetíženého organismu (málo 

trénovaného nebo extrémně zatíženého) zpočátku slabostí, hladem, třesem, studeným 

potem, později zmateností, ztrátou koordinace pohybů, bolestmi hlavy, poruchami 

artikulace apod. Může dojít ke ztrátě vědomí doprovázené křečemi. Takové vyčerpání 

je závažným zdravotním stavem vyžadujícím lékařskou pomoc. 

 Nebezpečí fyzického vyčerpání hasiče při zásahu hrozí s ohledem na jeho fyzickou 

kondici při extrémním jednorázovém výkonu nebo při dlouhodobém zatížení 

bez dostatečného doplňování zdrojů energie do organismu. 

 Okolnosti, které mají vliv na podstatné zvyšování úrovně zátěže při zásahu, jsou 

zejména: 

a) použití ochranných oděvů pro hasiče a dýchací techniky, 

b) psychické vypětí a stres (úzkost, strach), 

c) okolní teplota, popř. vlhkost prostředí. 

 Ochranou proti možnému vyčerpání je především trénovanost v oblasti vytrvalosti 

(aerobní trénink). Důležitým prvkem je správná výživa a optimální tělesná hmotnost. 
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V průběhu zátěže je potřebné zajistit organismu dostatek zdrojů energie, krátkodobě 

nejlépe ve formě sladkých pokrmů a rovněž dostatek tekutin. 

 Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 

nebezpečím fyzického vyčerpání v následujících zásadách: 

a) při dlouhotrvajícím zásahu sledovat nasazení hasičů, zajistit jejich střídání 

a odpočinek pokud se projeví příznaky únavy, 

b) dodržovat režim práce a odpočinku, doporučuje se střídání po 6 až 8 hodinách 

nepřetržitého nasazení, 

c) velitel zásahu „vytváří podmínky pro obnovu fyzických sil hasičů na místě zásahu 

zajištění minimálních podmínek péče o zasahující hasiče a osoby poskytující 

osobní a věcnou pomoc“, „minimálními podmínkami péče se rozumí zajištění: 

a. ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných 

prostředků v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah za 

extrémních povětrnostních podmínek po dobu nejméně 2 hodin, 

b. stravování, jde-li o práci při zásahu trvajícím nepřetržitě po dobu nejméně 

4 a půl hodiny, 

c. vhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při zásahu 

déle než 12 hodin. 

Osobám, které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci a provádějí práci 

v místech ohrožení jejich zdraví nebo života, se poskytuje odborný dohled 

a zapůjčují se jim odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky 

pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.“ 

Ochranné prostředky a další zařízení: 

a) ochranné nápoje, strava, 

b) s ohledem na používání osobních ochranných prostředků hasiče při zásahu 

(zejména ochranných oděvů pro hasiče) je nutno brát vždy v úvahu, že odolnost 

proti fyzické zátěži nesouvisí s odolností proti tepelné zátěži a tedy, že 

i jedinec fyzicky zdatný je ohrožen nebezpečím přehřátí, 

c) zařízení pro odpočinek (např. týlový kontejner) [16]. 
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3.2 Nebezpečí přehřátí 

 Přehřátím (hypertermií) se rozumí překročení maximální teploty těla (vnitřní 

teploty tzv. teploty jádra), při které již organismus není schopen efektivního odvodu tepla 

z těla ochlazováním, dochází k rozšíření cév a zadržení velkého množství krve z oběhu, 

čímž vzniká riziko kolapsu organismu. 

 Přehřátí se projevuje výrazným snížením schopnosti jakékoliv činnosti, nárůstem 

tepové frekvence, případně stavem absolutní vyčerpanosti. 

K přehřátí organismu hasiče může dojít zejména při použití ochranného oděvu pro 

hasiče (obrázek 4), obleků proti sálavému teplu (obrázek 5) a protichemických obleků 

(obrázek 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - GoodPRO HR2 FireFly 

– oblek proti sálavému teplu [11] 
Obrázek 4 - DEVA PATRIOT PLUS 

– třívrstvý zásahový oděv [21] 
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 K akutnímu riziku přehřátí u zásahu dochází v závislosti na typu používaného 

oděvu, době a velikosti energetické zátěže (namáhavostí činnosti) a teplotě okolního 

prostředí. Přehřátí hrozí zejména při vyšší teplotě okolního prostředí, způsobené 

např. sálavým teplem, přímým slunečním zářením. 

 Při nasazení hasičů používajících, s ohledem na rizika spojená se zásahem, 

ochranné oděvy pro hasiče, je nezbytné reagovat na faktory související s nebezpečím 

přehřátí, tj. namáhavost činnosti, teplota okolního prostředí a doba nasazení. Nasazeni 

v ochranných oblecích mohou být pouze hasiči zdravotně způsobilí a připravení pro jejich 

používání výcvikem k termické odolnosti. 

Obrázek 6 - OPCH-90 PO – protichemický oděv [19] 
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 Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů 

před nebezpečím přehřátí v následujících zásadách: 

a) je nutné sledovat dobu nasazení hasičů a vyhodnocovat možnost nebezpečí přehřátí 

hasičů v závislosti na faktorech souvisejících s tímto nebezpečím, 

b) včas zajistit pravidelné střídání hasičů, dodržovat doby nasazení a dobu regenerace 

sil, 

c) vytvořit podmínky pro regeneraci sil a volit vhodné způsoby regenerace, velitel 

zásahu „vytváří podmínky pro obnovu fyzických sil hasičů na místě zásahu, 

zajištění minimálních podmínek péče o zasahující hasiče a osoby poskytující 

osobní a věcnou pomoc“, „minimálními podmínkami péče“ – viz. kapitola 3.1, 

d) dodržovat pitný režim nasazených hasičů. 

Ochranné prostředky a další zařízení: 

a) ochranné nápoje, 

b) ochranné prostředky pro hasiče přizpůsobit charakteru rizika u zásahu (zásah 

v přírodním prostředí, bytový požár, zásah na nebezpečné látky), 

c) zařízení pro odpočinek (např. týlový kontejner) [17].  
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4 AKTIVNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PROTI TEPLU 

Organismus hasičů i záchranářů je při zásazích vystaven spoustě nepříznivých 

vnějších vlivů, ať už je to působení chemických látek, radioaktivních látek, působení 

sálavého tepla či nepříznivých klimatických podmínek atd. Vzhledem k této skutečnosti je 

třeba organismus náležitě chránit příslušnými ochrannými prostředky. 

Jednou z nejčastějších hrozeb bývá působení tepla na organismus. Nejedná se 

pouze o vystavení organismu záchranáře sálavému teplu (v případě zasahujícího hasiče při 

požáru), ale i působení okolní teploty (např. v parných létech, kdy venkovní teploty 

ve stínu dosahují hodnot přes 30 °C ve stínu). Práce v ochranných oblecích má velkou 

nevýhodu, 

a to nedostatečný odvod tepla a vlhkosti z povrchu pokožky (uzavření uživatele v obleku), 

což způsobuje přehřívání organismu – tzv. hypertermii. Díky přehřívání dochází k celkové 

fyzické vyčerpanosti organismu s následnou psychickou zátěží uživatele. Z tohoto důvodu 

je důležité myslet na ochranu a snížení teploty organismu, a tím i možnosti prodloužení 

doby práce zasahujícího. Běžné ochranné oděvy pro hasiče nám tuto funkci nezajistí, proto 

se hledají možnosti, jak tento ochlazovací komfort zajistit a dochází k použití 

tzv. „chladících vest“ pod ochranným oděvem. 

4.1 Ochranné obleky proti sálavému teplu 

 Při krátkodobém kontaktu s ohněm se využívají ochranné obleky proti sálavému 

teplu, neboli obleky reflexní. Tepelný odpor oděvu závisí na počtu vrstev oděvu 

a materiálu, z kterého jsou zhotoveny. Reflexní součinitelé pro různé speciální materiály 

pokryté hliníkem jsou uvedeny v tabulce D.3 - ČSN EN ISO 7933. Speciální ochranné 

oděvy pro přímý styk s ohněm mají velmi sníženou propustnost páry. Následkem toho 

je výrazně sníženo nebo zcela znemožněno odpařování potu a je proto vysoké nebezpečí 

přehřátí organismu [6, 14]. 

 Ochranné obleky proti sálavému teplu dělíme na: 

a) lehké provedení, 

b) střední provedení (např. SPO 2D-K370, B 4 Dräger), 

c) těžké provedení (např. Isotemp 2000, B 3b Dräger). 
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Ochranné obleky protitepelné slouží k ochraně uživatele proti vysoké teplotě nebo 

krátkodobě i styk s plamenem u obleků těžkého provedení. Dále máme uveden příklad 

středního a těžkého provedení obleku proti sálavému teplu [25, 28]. 

SPO 2D-K370 

 Oblek středního provedení, chránící před tepelnou radiací. Tomuto typu předcházel 

oděv OL2 pro přiblížení k ohni. Ochrana spočívá v reflexivnosti (odrazivosti) radiace. 

Komplet tvoří: blůza s integrovanou kuklou, kalhoty, převleky obuvi a rukavic. 

Materiál a složení: svrchní vrstva 100 % p-aramid (455 g/m
2
) vakuově pokovovaný 

vrstvou hliníku, podšití 100 % NOMEX III (260 g/m
2
), zlacený průzor je usazen 

v rámečku z teplotně odolné slitiny, protišokové přesky dovolují okamžité rozepnutí oděvu 

(EN 469, EN 531). 

Velikosti: do výšky postavy 185 cm. Cena cca 45 000 Kč. Oblek je znázorněn na 

obrázku 7 [25]. 

 

Obrázek 7 - SPO 2D – K370 [25] 
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ISOTEMP 2000 

 Oblek ISOTEMP 2000 se řadí mezi těžké protižárové obleky. 

 Oblek je v bezazbestovém provedení, tvořen pětivrstvým sendvičem s parotěsnou 

membránou. Kukla je volitelná dle druhu přilby, zorník je možné měnit. Bunda má 

postranní ohnivzdorný zip, kalhoty jsou dodávány včetně šlí. Pětiprsté rukavice mají 

protižárový hřbet, část dlaní je tvořena kůží/KEVLAREM. Holínky jsou s protižárovými 

návleky. 

Komplet obsahuje: bundu s kuklou, kalhoty, pětiprsté rukavice a holínky. 

Hmotnost obleku: 9,7 kg. Cena cca 70 000 Kč. 

Ochrana do teploty asi 700 – 899°C, možnost krátkodobého kontaktu s plamenem 

[28]. 

4.2 Technická dokumentace 

 V Evropě máme několik normových předpisů, které upřesňují technické požadavky 

a metody zkoušení ochranných oděvů pro hasiče, včetně rukavic. 

 EN 1486 Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky a zkušební metody pro 

reflexní oděvy pro speciální hašení ohně. 

 EN 469 Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné 

oděvy pro hasiče. 

 EN 15614 Ochranné oděvy pro hasiče – Laboratorní metody zkoušení 

a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném 

terénu. 

 EN 13911 Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky a metody zkoušení kukly 

pro hasiče. 

 EN 659 Ochranné rukavice pro hasiče [27]. 

Ve Spojených státech amerických se využívají například tyto předpisy: 

 ISO/DIS 13506 Zkušební metoda pro kompletní oděvy. 
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 ISO 6943 Oděvy pro ochranu proti teplu a ohni – Hodnocení tepelného 

chování materiálů a kombinací materiálů, když jsou vystaveny zdroji sálavého 

tepla. 

 ISO 9151 Ochranné oděvy proti teplu a ohni – Stanovení prostupu tepla při 

vystavení účinkům plamene, aj. [2].  
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5 CHLADÍCÍ VESTY 

 V následující kapitole je popsáno několik vybraných chladících vest dostupných 

na českém trhu, dále zahraniční studie popisující zkoušení chladících vest s různou 

aktivační teplotou chladících prvků a zvolená testovaná chladící vesta. 

5.1 Chladící vesty dostupné na českém trhu 

 Po průzkumu nabídek na českém trhu (převážně internetové zdroje) se zaměřením 

na prodej a distribuci ochranných prostředků proti teplu - chladících vest, bych ráda uvedla 

pár příkladů s různými druhy chladicích systémů, a zároveň porovnala jejich technické 

údaje uvedené výrobcem. 

Chladící vesta ZAHAS (firma ZAHAS spol., s.r.o.) 

Chladící vesta je určena pro ochlazení organismu při práci a pohybu v horkém 

prostředí jako např. při akutních situacích v dolech, opravách pecí atd. Účinek ochlazení 

organismu je závislý na okolní teplotě a činnosti, kterou osoba vykonává. Přibližná doba 

účinku činí 30 minut. Vesta je opatřena přední a zadní kapsou, do které se vkládá vložka 

obsahující sáčky s chladícím gelem. Universální velikost. Minimální počet chladících 

cyklů 100. Cena cca 2000 Kč. Fotografie vesty je na obrázku 8 [4]. 

 

Obrázek 8 - Chladící vesta ZAHAS [4] 
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Dräger CVP 5220 (firma Dräger Safety s.r.o.) 

 Komfortní vesta nabízí chladivý efekt při vysokých teplotách a fyzické práci, která 

vede k pocení (vestu můžeme vidět na obrázku 9). 

 Chladivý efekt vyvolá 22 prvků PCM (materiál s měnitelnou fází), které jsou 

do komfortní vesty integrovány. Primárním materiálem chladících prvků je dekahydrát 

síranu sodného, který zůstává při teplotách do 22 °C v pevném skupenství. Pokud 

povrchová teplota přesáhne 28 °C, obsah PCM prvků absorbuje tepelnou energii 

a skupenství změní na tekuté. V tomto stavu může vesta zvýšenou teplotu těla uživatele 

snížit o 3 až 4 °C. 

 Pokud okolní teplota klesne pod 22 °C, dojde ke změně fáze. Obsah PCM prvků 

během 30 minut až dvou hodin znovu ztuhne a vestu bude možné použít znovu. 

 Vestu lze jednoduše nosit pod ochranným oděvem, jako je například hasičská 

služební výstroj nebo plynotěsné chemické ochranné obleky řady TeamMaster. Dobré 

utěsnění zaručuje široký suchý zip. 

 Chladící efekt komfortní vesty vydrží v závislosti na fyzické námaze a okolní 

teplotě až 3 hodiny [8]. 

 

Obrázek 9 - Chladící vesta Dräger CVP 5220 [8] 
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Chladící vesta COOLINE (firma Ziegler Hasičská Technika s.r.o.) 

 COOLINE – systém inovačních funkčních textilií, které stabilizují a kontrolují 

tělesnou teplotu při vysoké okolní teplotě po dobu až 48 hodin, přímo na těle nezávislý 

klimatický systém („přirozená klimatizace“). Použití je všude tam, kde jsou osoby 

vystaveny dlouhodobé teplotní zátěži, např. pořádkové, zásahové a bezpečnostní složky 

nebo především v létě jako preventivní ochrana zdraví. Výsledkem je zvýšená pozornost 

a výkonnost, na druhé straně snížení tělesné zátěže vyvolávající agresivní chování 

a vyčerpanost. 

 COOLINE působí přirozeně. Reaguje podobně jako lidské tělo, které stabilizuje 

svoji teplotu pomocí výparného tepla, vznikajícího odpařením potu z pokožky. Účinek 

a doba působení je však s COOLINE mnohem vyšší. Vysoce kvalitní duté vlákno 

COOLINE – vesty může pojmout až 1,5 litrů vody, která může vzniknout odpařením, 

přičemž se tvoří výparné teplo, které ochlazuje tělo. Vodu nelze vyždímat tlakem, proto se 

povrch vesty nesmáčí ani netvoří kapky. Vestu lze nosit jednoduše přes košili nebo tričko. 

 V momentě, kdy se tělesná teplota stabilizuje, projevuje se i nadále jen příjemný 

klimatizační pocit a nemůže dojít k nežádoucímu podchlazení. Doba použití bez dalšího 

namočení vesty je v závislosti na tělesné a okolní teplotě 2 - 3 dny. Aktivace pouze vodou, 

na 10 sekund namočit. Podstata: princip kondenzačního tepla [3]. 

Tabulka 1: Porovnání vybraných chladících vest dostupných na českém trhu 

Typ 

vesty/technické 

údaje 

DOBA 

CHLAZENÍ 

(minuty) 

CHLADÍCÍ 

MÉDIUM 
VELIKOST 

ZAHAS 30 sáčky s gelem universální 

Dräger CVP 5220 180 
dekahydrát síranu 

sodného 

S/M – 

XXXXL/XXXXXL 

COOLINE 3600 voda universální 
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V tabulce 1 máme porovnány některé parametry vybraných chladících vest. Dle 

vybraných parametrů lze provést zhodnocení. Dle délky doby chlazení nám jako 

nejnevhodnější připadá vesta firmy ZAHAS. Nejdelší dobu naopak dokáže chladit vesta 

COOLINE. Dle chladícího média, by práci záchranářů nejspíše nevyhovovala častá 

výměna sáčků s gelem u vesty ZAHAS, ani namáčení z důvodů diskomfortu této praktiky 

u vesty COOLINE. Vesta ZAHAS i COOLINE jsou pouze v univerzální velikosti, oproti 

tomu vesta firmy Dräeger se vyrábí od velikosti S/M až do velikosti XXXXL/XXXXXL, 

čímž bude podpořen chladící účinek, jelikož vesta bude pasovat přímo na tělo daného 

uživatele. 

Dle jednotlivých parametrů lze předpokládat, že vesta Dräeger CVP 5220 by splnila 

požadavky při práci hasičů a záchranářů. Pro naše testování byla vybrána vesta Basic 

Swede Cooling Vest, která pracuje na stejném principu jako již zmiňovaná vesta firmy 

Dräeger. 

5.2 Zahraniční studie – chladící efekt 

 Dle prostudované problematiky chladících efektů využitých v chladících vestách 

v zahraničí lze pro názornost přiblížit testování podobné, ne-li shodné s experimentem 

popsaným v této diplomové práci. 

 Trojice autorů [9, 10] Gao C., Kuklane K. a Holmér I. provedla následující 

testování. Na vyhřívané figuríně ukázaly, že chladící účinky pomocí fázové přeměny, jsou 

závislé na teplotním spádu, hmotnosti vesty a pokryté oblasti těla. Cílem této studie bylo 

zjistit, zda by chladící účinky pozorovaného teplotního gradientu na tepelně vyhřívané 

figuríně mohly být ověřeny i na lidských subjektech v extrémně vysokých teplotách. 

Subjekty nosili chladící vesty s PCM prvky na dvou tavících teplotách (24 a 28 °C) pod 

zásahovým oděvem a vybavením. Byly vytvořeny tři kontrolní skupiny (vesta 24, vesta 28 

a kontrolní skupina bez vesty). Všechny testované osoby šli na běžícím pásu rychlostí 

5 km/h v klimatické komoře (teplota vzduchu 55 °C, relativní vlhkost 30 % a rychlost 

proudění vzduchu 0,4 m/s). Výsledky ukázaly, že chladící vesta s PCM prvky s nižší 

teplotou tání (24 °C) má silnější chladící účinek v oblasti trupu, než vesta s prvky s vyšší 

teplotou tání. Obě vesty zmírnily nárůst teploty jádra během období rekonvalescence a 

odpočinku. Obě testované vesty však neměly žádný významný účinek na zmírnění nárůstu 

teploty jádra při fyzické námaze v horkém prostředí. 
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5.3 Testovaná chladící vesta 

 Při našem testování byla využita chladící vesta s názvem Basic Swede Cooling 

Vest. 

 Swede Cooling Vest je speciální chladící vesta, jejíž náplní jsou vyjímatelné 

aluminiové pakety, obsahující směs různých solí (PhaseCore). Sůl absorbuje tělesné teplo, 

a tím se mění její skupenství na kapalné. – snížením teploty se kapalina přemění opět v sůl. 

Ochlazovací schopnost vest je cca 4 hodiny, v závislosti na fyzické aktivitě, typu těla 

a na podmínkách okolního prostředí. Záleží na teplotě těla, okolní teplotě apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesta je vybavena 22 – 28 nebo 32 chladícími prvky (viz. obrázek 12) – vestu 

s 32 prvky můžeme vidět na obrázku 10 (označení PhaseCore, počet dle typu vesty), které 

mají aktivační teplotu 28 °C (82,4 °F) nebo 32 °C (89,6 °F). Pokud tělesná teplota stoupne 

nad tuto hranici, prvky začnou absorbovat tělesné teplo. Prvky PhaseCore poskytují 

komfortní a uklidňující chladící účinek. Chladící vesty mají prvky umístěny blízko k tělu, 

Obrázek 10 - Chladící vesta – BASIC Swede Cooling Vest, 

autor: Veronika Borůvková 
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což jim umožňuje co nejefektivněji absorbovat teplo. Rozmístění chladících prvků máme 

znázorněno na obrázku 11. 

 

Obrázek 11 - Umístění chladících prvků, autor: Veronika Borůvková 

 

Obrázek 12 - Detail chladícího prvku, autor: Veronika Borůvková 
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 Z testů v horkém prostředí vyplynulo, že u jedince, který použil vestu PhaseCore28 

došlo ke zvýšení teploty povrchu těla pouze o 2 °C (3,6 °F). Jedinec bez chladící vesty 

zaznamenal zvýšení teploty o 7 °C (12,6 °F). 

 Znovuobnovení chladící funkce je možné, pokud umístíte vestu do prostředí, kde je 

nižší teplota, než aktivační teplota jednotlivých prvků chlazení. V chladnějším prostředí 

dojde k obnovení rychleji. Důležité je, aby vesta seděla na tělo uživatele a nebyla moc 

velká či volná. V případě, že vesta nepřiléhá, chladící účinek se rapidně snižuje. 

 Cena: 400$ (cca 9456 Kč). 

Výrobce: SWEDE – Swedish Emergency Disaster Equipment, Švédsko [26]. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Uskutečněná měření a testování popsaná v této diplomové práci proběhla 

v Laboratoři pro sledování osob v extrémních podmínkách akreditované Českým 

institutem pro akreditaci, o. p. s. v prostorách Státního ústavu jaderné, chemické 

a biologické ochrany, v. v. i. ve městě Příbram. 

Druhy měření a testování prováděné v této laboratoři: 

 komplexní měření a hodnocení mikroklimatických podmínek pracovišť, 

 stanovení pracovně-tepelné zátěže včetně měření energetického výdeje, 

 stanovení potních ztrát a následného režimu práce a odpočinku, 

 posuzování prostředků individuální ochrany z fyziologického a ergonomického 

hlediska a jejich praktické zkoušky nošením v laboratoři i v terénu, 

 funkční vyšetření osob – klidová a zátěžová ergometrie, spirometrická vyšetření, 

zátěžová spiroergometrie, 

 testy fyzické zdatnosti osob v laboratoři i v terénu [24]. 

6.1 Klimatická komora 

 Provoz testovací klimatické komory je možný v běžném teplotním režimu, 

a to v rozsahu teplot od -35 °C až do 60 °C s možností dalších úprav dle individuálních 

požadavků. Relativní vlhkost je možné nastavit až do 100 % a rychlost proudění vzduchu 

do 3,5 m.s
-1

. 

 Základní technické parametry komory: šířka 300 cm, hloubka 400 cm, výška 

250 cm. Schéma komory je znázorněno na obrázku 13. V klimatické komoře jsou umístěny 

dva chodící pásy s možností nastavení rychlosti a sklonu, pro nastavení fyzické zátěže, 

židle kvůli aklimatizaci a odpočinku testovaných osob. V prostoru sezení a chodících pásů 

jsou vyvedeny vodiče k propojení teplotních čidel na těle testovaných osob 

se záznamovým zařízením [24]. 

 Před každým druhem měření (testování) se provádí výběr způsobilých jedinců 

pro výkon zvláště namáhavých prací v extrémních klimatických podmínkách včetně 

adaptace osob na tyto podmínky v klimatické komoře. 
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Přístrojové vybavení komory 

Při měření byly použity tyto přístroje a měřící záznamová zařízení: 

Pásový ergometr 

 Laboratoř používá pro simulaci fyziologické zátěže dva pásové ergometry firmy 

Jäeger, typ LE 3000 a typ LE 3. Ergometry umožňují nastavení rychlosti 

od 0,1 do 19,9 km.h
-1

 (0,1 – 5,5 m.s
-1

) a nastavení sklonu 0 – 19,5 %. 

Sondy a nahrávací jednotka pro snímání rektální teploty a srdeční frekvence 

 Záznam srdeční frekvence a rektální teploty v průběhu testů umožňuje systém 

VIRIDIA. 

Sondy a záznamová jednotka pro snímání kožní teploty 

 Pro sledování a záznam kožní teploty se používá přístroj ALMENO 3290 firmy 

AHLBORN. Tento přístroj umožňuje snímání a zaznamenávání devíti měřených veličin. 

Čidla pro kožní teplotu jsou zhotovena z materiálu NiCr – Ni(K), kontakt s kůží je zajištěn 

pomocí plastového adaptéru a oboustranně lepících koleček. 
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Obrázek 13 - Schéma klimatické komory 
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Záznamová jednotka pro snímání relativní vlhkosti vzduchu a teploty 

 Teploměr – vlhkoměr Comet R3120, R3121 bez displeje je určen k záznamu 

relativní vlhkosti vzduchu a teploty. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé 

elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, 

TS232, Ethernet nebo GSM modem pro další zpracování [24]. 

6.2 Metoda simulace pracovní zátěže 

Práce v protichemickém ochranném obleku je pro zasahujícího hasiče velmi 

namáhavá a vyčerpávající. Celou dobu výkonu práce (např. s nebezpečnou látkou) 

je izolován od okolního prostředí, což je pro organismus vysoce fyzicky i psychicky 

náročné. Při této činnosti na něj působí mnoho okolních nepříznivých vlivů, a to převážně 

stres, riziko poškození zdraví, zhoršený odvod tepla, izolované prostředí a pohyb 

v neznámém prostředí s přímým ohrožením života. Na tyto faktory reaguje organismus 

zvýšením tělesné teploty. 

Tepelnou zátěž při práci v ochranných oděvech je možno stanovit pomocí 

výpočetního programu (ČSN ISO 7933) nebo na základě experimentálních měření 

za modelových podmínek nebo přímo v provozních podmínkách. Nepříjemné pocity 

spojené s prací v horku mohou částečně zmírnit chladící vesty. Chladící vesty zlepšují 

významně subjektivní pocit horka, neovlivňují však tepelnou zátěž zaměstnanců, takže 

maskují varovné příznaky a může dojít k přehřátí organismu [6, 14]. 

Činnosti prováděné v protichemických ochranných oblecích patří z fyzického 

i psychického hlediska k jedněm z nejnáročnějších v oblasti výkonu hasičského povolání. 

Proto jsme se při testování zaměřili na testování v těchto oděvech. 

Pro naše testování byla vybrána metoda simulace pracovní zátěže. 

Fyzická zátěž probandů byla při všech testech simulována chůzí na pásovém 

ergometru. Rychlost posunu pásu odpovídala rychlosti chůze 4 km.h
-1

. Sklon ergometru 

činil 10 %. Délka testů byla dána fyzickou zdatností jednotlivých probandů. Testy byly 

ukončeny buď překročením limitu rektální teploty, srdeční frekvence nebo na vlastní 

žádost probanda. Fyzická zátěž je rozdělena na fázi úvodní, kdy proband na začátku testu 
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sedí 5 minut. Poté následují intervaly, kdy proband 20 minut jde na pásovém ergometru 

a 10 minut proband odpočívá. 

 Pro ukončení testu jsou stanoveny limitní hodnoty sledovaných fyziologických 

funkcí. Ty jsou stanoveny následovně: maximální hodnota srdeční frekvence vztažená 

k věku probanda (vypočítaná ze vztahu 220 – věk probanda) nebo rektální teplota 38,5 °C. 

Proband mohl test přerušit také kdykoliv v průběhu testu na vlastní žádost, např. nevolnost, 

špatné dýchání či celková fyzická slabost. 

 Během testu byly sledovány tyto fyziologické hodnoty: srdeční frekvence, rektální 

teplota, potní ztráty, kožní teplota. Probandi vyplňovali dotazník subjektivních pocitů 

na začátku testu a po ukončení testu. 

6.3 Probandi 

Měření se zúčastnila 4 děvčata, studentky Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity v Ostravě, Fakulty bezpečnostního inženýrství. Předpokladem pro účast 

při měřeních bylo vyšetření pomocí zátěžového testu na Lékařské fakultě Ostravské 

univerzity v Ostravě. 

 V minulých letech byli v ochranných protichemických oblecích testováni pouze 

muži, proto byly tentokrát k testování zvoleny zástupkyně žen, aby doplnily testovaný 

soubor. Před započetím testu byly dívky seznámeny s průběhem zátěžového testování, 

dýchací technikou i s průběhem pobytu v klimatické komoře. 

6.3.1 Vyšetření zdravotního stavu 

Vyšetření sestává ze základního tělesného vyšetření (hmotnost, výška, procento 

tělesných tuků), rozboru anamnézy z vyplněného dotazníku, který je pro vyšetření 

nezbytný. Po rozboru dotazníku lékařem je sportovec (proband) komplexně lékařsky 

vyšetřen se zaměřením na srdečně cévní a dýchací aparát a základní vyloučení svalových 

disbalancí. Následuje klidové EKG vyšetření a klidové spirometrické vyšetření. Zátěžová 

fáze vyšetření spočívá ve spiroergometrickém vyšetření na bicyklovém ergometru 

– po úvodní zátěži na rozcvičení následuje postupně zvyšující se zátěž do maximální 

tolerované zátěže. Samozřejmě, že pokud by došlo v průběhu zátěžového testu 

ke zdravotním problémům, tak se vyšetření přeruší. Hlavní smysl vyšetření spočívá 
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ve vyloučení takových skrytých odchylek zdravotního stavu, které by mohly vést 

ke zhoršení zdravotního stavu (včetně náhlé smrti) sportovce. 

Zátěžové testy slouží jednak ke zjištění trénovanosti (výkonnosti) organismu 

probanda a jednak ke zjištění reakce (reakce fyziologické i patologické) organizmu 

na zátěž. Zatímco určování výkonnosti slouží spíše pro objektivizaci tréninkového procesu, 

tak reakce organizmu na zátěž může odhalit některé skryté chorobné stavy (poruchy 

srdečního rytmu, poruchy elektrického vedení v srdci, chorobné reakce průdušek na zátěž 

atd.). Zátěžový test tedy může odhalit většinu rizikových faktorů, které se mohou podílet 

na poškození (i náhlé smrti) zdraví při aktivním sportu, zátěžový test odhaluje EKG změny 

a tím i podezření na ischemickou chorobu srdeční [23]. 

6.4 Výstroj probandů 

 Při prvním testování, byl pro testování použit přetlakový ochranný protichemický 

oblek OPCH 90, nejpoužívanější protichemický oblek u jednotek Hasičského záchranného 

sboru ČR. 

 Při druhém testování byl využit rovnotlaký protichemický oblek firmy DuPont 

s označením Tychem F, zároveň byla pod tímto oděvem použita chladící vesta Basic 

Swede Cooling Vest – typ PhaseCore32. 

OPCH 90 PO – přetlakový protichemický oblek 

 OPCH 90 je jednodílná kombinéza s kapucí, v níž je zabudovaný panoramatický 

zorník, opatřená vakem pro tlakové láhve, uzavíraná podélným plynotěsným zipem. 

Kombinéza je ukončená tzv. dupačkami, které se nazouvají do vysokých holínek a tak je 

zajištěna zdvojená ochrana nohou. Přes holínky se přetahuje vnější manžeta nohavice 

s pružným ukončením. Pětiprsté pryžové rukavice jsou oddělitelné a navlékají se 

na podvlékací rukavice. Jsou jištěny přetažením přes rukávový kroužek. 

Technické údaje: 

 hmotnost obleku: 3,5 kg (bez dýchacího přístroje a holinek), 

 přetlak:  max. 0,4 kPa, 

 materiál:  butylkaučuk s retardérem hoření, 

o zorník:  polymethylmetakrylát, 
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o holínky: PVC s ochranou proti propíchnutí, 

o rukavice: butylkaučuk, 

 velikost:  univerzální pro osoby do 190 cm výšky a 100 kg váhy, 

 barva:   signální žlutá, 

 ochrana:  plně plynotěsný, 

 odolnost:  minimálně 3 hodiny – proti kyselinám a zásadám (louhům), 

plynům, parám a aerosolům většiny organických látek, 

   maximálně 30 minut – proti organickým rozpouštědlům 

a aminům [19]. 

Tychem F – rovnotlaký protichemický oblek 

 Oblek firmy DuPont, vyrobený z materiálu Tychem F poskytuje při své nízké 

hmotnosti silnou ochranu proti potřísnění pro ozbrojené složky, záchranáře a vojáky 

zasahující na místě mimořádné události s chemickými, biologickými, nebo radioaktivními 

látkami. 

 Obleky z materiálu Tychem F se snadno používají a snadno nosí, jsou lehké 

a flexibilní, a jsou poskládány do malých balíků pro snadné skladování a manipulaci 

(znázorněno na obrázku 14). 

 

Obrázek 14 - Tychem F, balení 

 Tychem F je ochranný materiál firmy DuPont, na evropském trhu je od roku 1994. 

Obleky z tohoto materiálu pomáhají chránit proti bojovým otravným látkám a řadě 
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průmyslových chemikálií. Obleky mají následující přednosti: utěsněné švy, kuklu přes 

ochrannou masku, protipovětrnostní kryt oboustranně překrytého zipu. Obleky jsou šedé, 

aby byly méně vidět, a jsou určeny pro připravenost na situace s možným výskytem 

chemických, biologických nebo radioaktivních látek. 

 Výrobky Tychem byly testovány SBCCOM (Soldier and Biological Chemical 

Command) v Aberdeenu, Maryland, USA, a v laboratořích TNO v Nizozemí. Obleky jsou 

uvedeny v seznamu „Příručka pro výběr osobních ochranných prostředků pro nouzové 

přežití“, kterou vydává National Institute of Justice atd. 

 Oblek se dodává ve dvou variantách – nohavice kombinézy jsou dole otevřené, 

s pružnou manžetou, nebo nohavice kombinézy pokračují jako ponožky (nejsou 

v neklouzavé úpravě). Materiál Tychem F není ohnivzdorný a neměl by být používán 

v blízkosti zdrojů tepla, ohně, jisker, nebo v potencionálně hořlavém nebo výbušném 

prostředí. Oblek je těsný vůči kapalinám, aerosolům a rozptýleným částicím, má 

limitovanou odolnost vůči potřísnění určitými chemikáliemi. Oblek se nemyje, nepere, 

nežehlí a nečistí chemicky – je na jedno použití. Zipy obleku jsou po zapnutí překryty 

samolepícími „flepy“. Mytím obleku se snižují jeho ochranné vlastnosti, oblek přestává být 

antistatický. Materiál obleku se rozpouští při teplotě: 135 °C. Velikostí kategorie obleku: 

S – XXL [13, 20]. 

6.5 Průběh měření 

 První měření bez použití ochranných prostředků proti teplu proběhlo ve dnech 

20. - 21. února 2014. Následné (porovnávací) měření, s využitím ochranných prostředků 

proti teplu, proběhlo od 6. do 7. října 2015. Pro porovnání účinnosti chlazení a tím 

i přesnější výsledky se měření zúčastnila stejná 4 děvčata. 

Měření proběhla v Laboratoři pro sledování osob v extrémních podmínkách 

akreditované ČIA v prostorách Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, 

v. v. i. ve městě Příbram, v rámci řešení projektu MV ČR „VF20112015013“ – Výzkum 

moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metod 

snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany 

osob a prvků kritické infrastruktury. 
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 Před samotným měřením se každá z dívek nejprve zvážila nahá, pro porovnání 

úbytku hmotnosti před a po měření díky pocení. Následně se oblékla do suchého spodního 

prádla a vyplnila pocitový dotazník. Po vyplnění dotazníku dívce bylo zavedeno čidlo 

na měření rektální teploty, a na tělo byla nalepena čidla pro měření kožní teploty a srdeční 

frekvence. Při našem měření byl použit systém měření kožní teploty s osmi měrnými body 

(čelo, lopatka vpravo, hrudník vlevo, paže vpravo, paže vlevo, ruka vlevo, stehno vpravo 

a lýtko vlevo) dle ČSN EN ISO 9886 [7]. Po umístění všech čidel byla dívka oblečena 

do funkčního prádla z bambusového vlákna (triko s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty). 

Hodnoty mikroklimatických podmínek v komoře a zátěže při testování máme 

shrnuty v tabulce 2. 

Tabulka 2: Mikroklimatické podmínky a zátěž v průběhu měření 

MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY 

Teplota 40°C 

Vlhkost 16 - 20 % 

Proudění vzduchu 0,2 m.s
-1

 

ZÁTĚŽ 

Rychlost chůze 4 km.h
-1

 

Sklon chodícího pásu 10 % 

 

6.5.1 Měření bez ochranných prostředků proti teplu 

Dívce oblečené do funkčního prádla byl nasazen a upevněn dýchací přístroj, 

zároveň bylo překontrolováno upevnění čidel. Následovalo nasazení ochranné masky 

s připojením na dýchací přístroj a zavěšení snímače teploty a vlhkosti pod oděvem. 

V závěru byla dívce nasazena zásahová hasičská přilba a byla oblečena do ochranného 

protichemického obleku – v našem případě OPCH 90. Všechna kabeláž z čidel byla 

vyvedena mimo oblek z důvodů následného připojení k měřicím přístrojům. Pověřený 

pracovník dívku odvedl do klimatické komory a kabely připojil k záznamovému zařízení. 

 Měření začalo prvními pěti minutami, které dívka absolvovala sezením 

na odpočinkové židli z důvodu aklimatizace a adaptace na prostředí a podmínky v komoře. 

Po pěti minutách pokračovalo testování na chodícím pasu po dobu 20 minut, kdy byla 



48 

 

dívka v plné zátěži. Po chodící fázi následoval po dobu 10 minut odpočinek. Fáze zátěže 

a odpočinku byly opakovány až do ukončení měření. 

 Měření bylo ukončeno po dosažení jedné z následujících podmínek: 

 při dosažení maximální tepové frekvence testované osoby, 

 při dosažení hraniční rektální teploty (38,5 °C) [7], 

 při zaznění varovného signálu dýchacího přístroje, 

 na žádost testované osoby. 

Po ukončení měření byla dívka svlečena z ochranného protichemického obleku 

a funkčního bambusového prádla. Byla jí odstraněna všechna čidla. Následně se šla opět 

nahá zvážit a znovu vyplnila pocitový dotazník. 

6.5.2 Měření s ochrannými prostředky proti teplu 

 Postup měření byl obdobný jako v kapitole č. 6.5.1. 

Na funkční spodní prádlo byla dívce oblečena, a pomocí regulace velikosti díky 

suchým zipům, upevněna chladící vesta PhaseCore32. Poté byla dívka oblečena 

do rovnotlakého protichemického obleku Tychem F. Na nohy si oblékla tenisky, na které 

byly nasazeny gumové návleky. Na ruce byly navlečeny bavlněné rukavice a na ně 

rukavice gumové. V závěru byla dívce na obličej upevněna polomaska Beta Oxycon 

a ochranné brýle. Kompletně vystrojenou dívku před odchodem do komory můžeme vidět 

na obrázku 15. 

Všechna kabeláž z čidel byla vyvedena mimo oblek z důvodů následného připojení 

k měřicím přístrojům. Pověřený pracovník dívku odvedl do klimatické komory a kabely 

připojil k záznamovému zařízení. 

 



49 

 

 

Obrázek 15 - Kompletně oblečená dívka připravená na testování, autor: Veronika Borůvková 

  

Měření začalo prvními pěti minutami, které dívka absolvovala sezením 

na odpočinkové židli z důvodu aklimatizace a adaptace na prostředí a podmínky v komoře. 

Po pěti minutách pokračovalo testování na chodícím pasu po dobu 20 minut, kdy byla 

dívka v plné zátěži. Po chodící fázi následoval po dobu 10 minut odpočinek. Fáze zátěže 

a odpočinku byly opakovány až do ukončení měření. Obrázek 16 znázorňuje testování 

na chodícím pásu v klimatické komoře. 

 Měření bylo ukončeno po dosažení jedné z následujících podmínek: 

 při dosažení maximální tepové frekvence testované osoby, 
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 při dosažení hraniční rektální teploty (38,5°C), 

 na žádost testované osoby. 

Po ukončení měření byla dívka svlečena z ochranného protichemického obleku 

a funkčního bambusového prádla. Byla jí odstraněna všechna čidla. Následně se šla opět 

nahá zvážit a znovu vyplnila pocitový dotazník. 

 

 

Obrázek 16 - Dívka při pracovně tepelné zátěži na chodícím páse, autor: Veronika Borůvková 

 

6.6 Sledované parametry 

 Hlavními sledovanými parametry byla změna teploty tělesného jádra a změna 

srdeční frekvence, dále potní ztráty a povrchová kožní teplota. 
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TEPLOTA TĚLESNÉHO JÁDRA 

Nejdůležitějším fyziologickým parametrem, který vypovídá o reakci organismu 

na tepelnou zátěž, je změna teploty tělesného jádra. Ta byla při testech měřena sondou 

zavedenou do rekta probanda. Teplota byla zaznamenávána kontinuálně a současně byla 

po celou dobu testu také sledována na kontrolním monitoru. To umožňovalo v případě 

dosažení limitních hodnot (38,5 °C) test včas ukončit. 

SRDEČNÍ FREKVENCE 

Srdeční frekvence [počet tepů · min
-1

] v časovém intervalu t [min] je definována 

jako SF = n/t (7), kde n je počet srdečních pulsů pozorovaných během tohoto časového 

intervalu. Je vyjádřená v pulsech za minutu [puls · min
-1

]. Tato hodnota se obvykle 

vypočítává pro časové intervaly 1 minuty. 

V jakékoliv určené době se může srdeční frekvence SF považovat za součet 

několika složek, které jsou navzájem nezávislé: 

𝑆𝐹 = 𝑆𝐹0 + ∆𝑆𝐹𝑀 + ∆𝑆𝐹𝑆 + ∆𝑆𝐹𝑇 + ∆𝑆𝐹𝑁 + ∆𝑆𝐹𝐸     (8) 

kde 

SFO … průměrná srdeční frekvence (pulsy . min
-l
) klidně sedící osoby v běžných 

podmínkách, 

ΔSFM … zvýšení srdeční frekvence (pulsy . min
-l
) v důsledku metabolismu při práci, 

ΔSFS … zvýšení srdeční frekvence (pulsy . min
-l
) v důsledku statické námahy, 

ΔSFT … zvýšení srdeční frekvence (pulsy . min
-
') spojené s tepelnou zátěží zkoušené 

osoby, 

ΔSFN … zvýšení srdeční frekvence (pulsy . min
-l
) způsobené psychologickými činiteli, 

ΔSFF … zbývající složky srdeční frekvence (pulsy . min
-l
) spojené s rytmem dýchání, 

cirkadiálním rytmem atd. 



52 

 

Zvýšení srdeční frekvence tepelného původu ΔSFT velmi silně souvisí se zvýšením 

teploty tělesného jádra (tcr). Při hodnocení je třeba brát v úvahu odlišné individuální změny 

tepelné reaktivity. Pro stejnou osobu se mění podle typu námahy (zapojené skupiny svalů) 

a podle toho, zda je tepelná zátěž exogenní (způsobená klimatem) nebo endogenní 

(způsobená v podstatě metabolismem). 

Průběh srdeční frekvence byl během testů průběžně sledován na monitoru. Byla 

sledována jak křivka EKG, tak i okamžitá hodnota srdeční frekvence dosažená probandem 

při každém testu a v každém okamžiku probíhající zátěže, tak i v době odpočinkové fáze 

[7]. 

7 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 

 Obě měření (bez chladících vest a s chladícími vestami) byla rozdělena na dva 

testovací dny. Všech čtyř měřících dnů se zúčastnila stejná 4 děvčata, studentky Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství.

 V tabulce 3 a máme zaznamenány základní antropometrické údaje o jednotlivých 

dívkách, které byly naměřeny, příp. vypočteny, bezprostředně před začátkem testování 

při prvním měření počátkem roku 2014. Z tabulky také můžeme vypočíst průměrný věk 

testovaných dívek, a to 21,25 roku. 

Tabulka 3: Vstupní údaje o testovaných osobách, 2014 

OZNAČENÍ 

PROBANDA* 

VÁHA 

[kg] 

VÝŠKA 

[m] 

VĚK 

[-] 

Max. SF 

[tepů/min] 

1 PO 70,2 1,64 22 198 

2 KO 84,4 1,72 21 199 

3 KA 69,0 1,68 20 200 

4 NO 73,1 1,66 22 197 

(* zkratky pro označení probandů byly použity na základě pořadí při testování a dle příjmení testovaných 

osob)  

 

Vstupní hodnoty pro měření v roce 2015 jsou uvedeny v tabulce 4. Zde činil 

průměrný věk testovaných dívek 22,75 roku. 
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Tabulka 4: Vstupní údaje o testovaných osobách, 2015 

OZNAČENÍ 

PROBANDA 

VÁHA 

[kg] 

VÝŠKA 

[m] 

VĚK 

[-] 

Max. SF 

[tepů/min] 

1 PO 62,7 1,64 23 197 

2 KO 76,1 1,72 23 197 

3 KA 67,1 1,68 22 198 

4 NO 68,3 1,66 23 197 

 

 Výsledky prvních měřících dnů prokázaly, jak fyzicky i psychicky náročná je zátěž 

v klimatické komoře. Především práce s využitím dýchací techniky, působení okolního 

prostředí, neznámé osoby atd., proto výsledky z prvního dne vykazovaly kratší časové 

úseky měření, než ze dne druhého, kdy si již děvčata na testovací podmínky přivykla. 

7.1 Výsledky měření rektální teploty 

 Jak již bylo zmíněno, výsledky mírně ovlivnila psychika děvčat v první dny měření. 

Toto je zřejmé na výsledných grafech z měření. Rektální teplota byla zaznamenávána 

každou minutu. 

 Na obrázku 17 je znázorněn průběh rektální teploty probandky č. 1 – PO. Průběh 

zaznamenané rektální teploty ostatních testovaných děvčat je znázorněn v přílohách C, F 

a I. Grafy porovnávající všechny probandky jsou v příloze N a O. Z obrázku vyplývá, 

že maximální rektální teploty při prvním měření bylo dosaženo v 22. minutě a nárůst 

je velmi strmý. Druhý den byla dívka již psychicky připravena na průběh měření 

a k dosažení limitní rektální teploty nedošlo. Celkový nárůst RT byl pozvolný. Druhý den 

test probíhal 35 minut. 

 Limitní hodnota rektální teploty byla stanovena dle ČSN ISO 9886 [7] na hodnotu 

38,5°C. 
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Obrázek 17 - Průběh rektální teploty, proband č. 1, 2014 

 Výsledné hodnoty rektální teploty při testu s chladící vestou jsou znázorněny na 

obrázku 18. Již z prvního pohledu je zřejmé, že dívka vydržela pracovně tepelnou zátěž 

absolvovat po delší časový úsek a nárůst RT byl prvních 40 minut zanedbatelný. Limitní 

hodnoty bylo dosaženo pouze první den, a to v 58. minutě měření. 

 

Obrázek 18 - Průběh rektální teploty, proband č. 1, 2015 
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 Celkové shrnutí všech naměřených hodnot rektální teploty je uvedeno v tabulce 5 

a v tabulce 6. Z naměřených hodnot vyplývá, že limitní hodnoty rektální teploty, dosáhla 

při měření bez použití chladící vesty v roce 2014 při prvním dni měření 3 děvčata 

a v druhém dni měření pouze děvče jedno. V roce 2015 této teploty při prvním měření 

dosáhla 4 děvčata, v druhém dni také pouze jedno. Největší rozdíl můžeme vidět v době 

pobytu v klimatické komoře. Měření s použitím chladící vesty ve většině případů dosahuje 

nebo i převyšuje dvojnásobek délky doby pobytu bez použití chladící vesty. 

 

 

Tabulka 5: Shrnutí naměřených hodnot RT, 2014 

2
0
1
4

 

DEN PROBAND 

TEPLOTA TĚL. JÁDRA 
NÁRŮST 

TEPLOTY 

[°C] 

DOBA 

POBYTU 

[min] 

DŮVOD 

UKONČENÍ 

NA 

POČÁTKU 

[°C] 

NA 

KONCI 

[°C] 

1 

1 PO 37,8 38,5 0,7 22 Limit. hodnota RT 

2 KO 38,0 38,3 0,3 16 Žádost probanda 

3 KA 38,2 38,5 0,3 18 Limit. hodnota RT 

4 NO 38,2 38,5 0,3 24 Limit. hodnota RT 

2 

1 PO 37,7 38,1 0,4 35 Max. doba měření 

2 KO 37,5 38,3 0,8 24 Žádost probanda 

3 KA 38,1 38,5 0,4 21 Limit. hodnota RT 

4 NO 37,6 38,1 0,5 35 Max. doba měření 

 

 

Tabulka 6: Shrnutí naměřených hodnot RT, 2015 

2
0
1
5

 

DEN PROBAND 

TEPLOTA TĚL. JÁDRA 
NÁRŮST 

TEPLOTY 

[°C] 

DOBA 

POBYTU 

[min] 

DŮVOD 

UKONČENÍ 

NA 

POČÁTKU 

[°C] 

NA 

KONCI 

[°C] 

1 

1 PO 37,9 38,5 0,6 58 Limit. hodnota RT 

2 KO 37,4 38,5 1,1 55 Limit. hodnota RT 

3 KA 38,0 38,5 0,5 40 Limit. hodnota RT 

4 NO 37,4 38,5 1,1 65 Limit. hodnota RT 
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2 

1 PO 37,7 37,8 0,1 60 Max. doba měření 

2 KO 37,3 38,1 0,8 60 Max. doba měření 

3 KA 37,9 38,5 0,6 48 Limit. hodnota RT 

4 NO 37,3 37,7 0,4 60 Max. doba měření 

 

 Děvčata byla po celou dobu měření vizuálně i skrz měřící zařízení monitorována, 

aby nedošlo následkem překročení limitních hodnot k poškození organismu. Na obrázku 

19 můžeme vidět varovnou signalizaci na monitoru v případě překročení limitní hodnoty 

rektální teploty. 

 

Obrázek 19 - Signalizace limitní hodnoty rektální teploty, autor: Veronika Borůvková 

 

7.2 Výsledky měření srdeční frekvence 

 Druhým měřeným fyziologickým parametrem byla srdeční frekvence. Výstupní 

hodnoty jsou v tepech za minutu. Limitní srdeční frekvence byla vypočtena ze vztahu: 

𝑆𝐹𝑚𝑎𝑥 = 220 − 𝑣ě𝑘          (9) 
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 Na obrázku 20 máme znázorněn průběh změn srdeční frekvence probandky 

číslo1 při testování v roce 2014. Průběhy naměřených hodnot ostatních děvčat (z obou 

měření) jsou znázorněny v přílohách A, B, D, E, G, H a porovnány jsou v přílohách J, K, L 

a M. Obě křivky představují téměř shodný nárůst srdeční frekvence, v případě druhého dne 

měření je křivka cca o 10 tepů minutově nižší. Po prvních pěti minutách (aklimatizace, 

sezení na židli), můžeme sledovat strmý nárůst srdeční frekvence – z důvodů počátku 

vykonávání fyzické zátěže, a po desáté minutě již dochází pouze k pozvolnému stoupání. 

V případě druhého dne měření následuje po 25. minutě strmý pokles, v době, 

kdy přešla testovaná osoba z fáze fyzické zátěže do fáze odpočinku na židli. Ani v jednom 

měření nebylo u této testované osoby dosaženo limitní tepové frekvence. 

 

Obrázek 20 - Průběh srdeční frekvence, proband č. 1, 2014 
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 Na obrázku 21 je zaznamenán průběh měření s chladící vestou. Opět zde máme 

znázorněny klidové fáze (odpočinkové) sezení na židli a to v prvních pěti minutách měření 

a poté mezi 30. a 35. minutou, kde se pohybuje tepová hranice v rozmezí mezi 

70 a 75 tepy. Při první fázi zátěže vykazují hodnoty srdeční frekvence nižší hodnoty než 

při druhé fází zátěže. V jednotlivých měřeních nebyla dosažena maximální hodnota srdeční 

tepové frekvence. 

 

 

Obrázek 21 - Průběh srdeční frekvence, proband č. 1, 2015 
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V tabulce 7 a 8 máme znázorněny hodnoty srdeční frekvence při započetí testování, 

maximální hodnotu srdeční frekvence naměřenou v průběhu testování a limitní hodnotu 

srdeční frekvence všech testovaných osob. 

Tabulka 7: Hodnoty srdeční frekvence, 2014 

2
0
1
4

 

DEN PROBAND 

SRDEČNÍ FREKVENCE 

LIMITNÍ SF 

[tepy/min] 

NA 

POČÁTKU 

[tepy/min] 

MAX. 

[tepy/min] 

NÁRŮST 

[tepy] 

1 

1 PO 88 186 98 198 

2 KO 104 172 68 199 

3 KA 112 190 78 200 

4 NO 104 165 61 197 

2 

1 PO 79 176 97 198 

2 KO 110 179 69 199 

3 KA 99 198 99 200 

4 NO 82 180 98 197 

  

Tabulka 8: Hodnoty srdeční frekvence, 2015 

2
0
1
5

 

DEN PROBAND 

SRDEČNÍ FREKVENCE 

LIMITNÍ SF 

[tepy/min] 

NA 

POČÁTKU 

[tepy/min] 

MAX. 

[tepy/min] 

NÁRŮST 

[tepy] 

1 

1 PO 77 169 92 197 

2 KO 90 166 76 197 

3 KA 89 190 101 198 

4 NO 76 138 62 197 

2 

1 PO 73 136 63 197 

2 KO 91 150 59 197 

3 KA 90 185 95 198 

4 NO 71 121 50 197 
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Z uvedených hodnot je zřejmé, že žádná z probandek, v průběhu testování 

nedovršila ani nepřekročila hranici své limitní srdeční frekvence. 

7.3 Shrnutí 

MĚŘENÍ BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI TEPLU, 2014 

 V prvním dni bylo měření ukončeno 3x z důvodů dosažení limitní hodnoty rektální 

teploty a to 38,5 °C. Jedna probandka ukončila měření na vlastní žádost z důvodu pocitu 

velkého tepla. Průměrná doba pobytu v komoře byla 20 minut. Maximální doba pobytu 

byla stanovena na 35 minut. 

 Druhý den dosáhla limitní rektální teploty pouze jedna probandka. Jedna testovaná 

osoba ukončila testování na vlastní žádost z důvodů vyčerpání a dvě probandky dosáhly 

maximální doby měření. Maximální doba pobytu byla stanovena opět na 35 minut. 

Průměrná doba pobytu byla 29 minut. 

MĚŘENÍ S OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY PROTI TEPLU, 2015 

 V prvním dni dosáhly všechny probandky limitní hodnoty rektální teploty 

a na základě toho bylo ukončeno měření. Průměrná doba pobytu v klimatické komoře 

činila 54,5 minuty. Maximální doba pobytu byla stanovena na 65 minut. 

 V druhém dni měření dosáhla jedna probandka limitní hodnoty rektální teploty, 

a zbylé tři probandky maximální doby pobytu. V druhém dni měření byla stanovena 

maximální doba pobytu na 60 minut. Průměrná doba pobytu činila tedy 57 minut. 
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ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo zjistit odezvu organismu záchranáře – ženy, 

na pracovně tepelnou zátěž při použití ochranných prostředků proti teplu a ověřit účinnost 

ochlazování. 

 Experimentální měření bylo provedeno za přesně stanovených podmínek 

v Laboratoři pro sledování osob v extrémních podmínkách, kde bylo vyloučeno působení 

všech vnějších nepříznivých vlivů. Obou měření se zúčastnila dobrovolně čtyři děvčata, 

která byla v průběhu měření vystavena namáhavé fyzické i psychické aktivitě, v podobě 

zátěžového testu na trenažeru v klimatické komoře. Teplota v komoře byla nastavena na 

40°C. 

 Vyhodnocení naměřených hodnot proběhlo zpracováním a posouzením grafů 

zaznamenaných fyziologických funkcí. Porovnáním provedených měření se prokázalo, 

že použití chladící vesty pod ochranným oděvem může až dvojnásobně prodloužit fyzickou 

zátěž při pracovně tepelném namáhání organismu, aniž by byly překročeny limitní hodnoty 

sledovaných fyziologických parametrů. 

 Dle provedeného průzkumu nabízených chladících prostředků, jsou chladící vesty 

dostupné i na českém trhu, ne všechny jsou však pro využití v oblasti požární ochrany 

a záchrany osob dostatečně funkční či komfortní. Jako nejvhodnější se jeví vesty 

s chladícími prvky, funkčními na základě fázové přeměny, tzv. PCM prvky. Vzhledem 

k tomu, že chladící vesty nepatří mezi nejlevnější ochranné prostředky, jejich nasazení 

ve větším množství nelze předpokládat. S přihlédnutím k loňským tropickým teplotám 

v průběhu letního období, by však stálo za to, vzít v úvahu vybavení jednotek alespoň 

několika (cca 2 – 3 kusy) chladícími vestami, jak z důvodů vyššího komfortu zasahujících, 

tak prodloužení doby fyzické námahy při pracovně tepelné zátěži, či při provádění 

záchranných a likvidačních prací, s minimalizací poškození organismu a tím také 

následných trvalých následků, z důvodů poškození organismu vlivem překročení limitních 

hodnot fyziologických parametrů.  
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PŘÍLOHA A – průběh srdeční frekvence, proband č. 2, 2014 
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PŘÍLOHA B – průběh srdeční frekvence, proband č. 2, 2015 
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PŘÍLOHA C – průběh rektální teploty, proband č. 2 
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PŘÍLOHA D – průběh srdeční frekvence, proband č. 3, 2014 
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PŘÍLOHA E – průběh srdeční frekvence, proband č. 3, 2015 
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PŘÍLOHA F – průběh rektální teploty, proband č. 3 
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PŘÍLOHA G – průběh srdeční frekvence, proband č. 4, 2014 
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PŘÍLOHA H – průběh srdeční frekvence, proband č. 4, 2015 
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PŘÍLOHA I – průběh rektální teploty, proband č. 4 
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PŘÍLOHA J – porovnání srdeční frekvence – den 1., 2014 
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PŘÍLOHA K - porovnání srdeční frekvence – den 2., 2014 
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PŘÍLOHA L – porovnání srdeční frekvence – den 1., 2015 
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PŘÍLOHA M – porovnání srdeční frekvence – den 2., 2015 
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PŘÍLOHA N – porovnání rektální teploty – probandi 2014 
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