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Anotace 

Bc. KŘÍŽOVÁ: V. Vliv vzduchových mezer na prostup tepla materiálovou 

skladbou zásahových oděvů pro hasiče. Diplomová práce, Ostrava: VŠB-TUO, 2017. 

Vedoucí diplomové práce prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček. 68 s. 

Předložená diplomová práce se zabývá vlivem vzduchových mezer na prostup tepla 

materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče. Práce je rozdělena na teoretickou  

a praktickou část. Teoretická část je věnována historii, materiálové skladbě, jejímu popisu 

a technickým požadavkům na zásahový oděv pro hasiče. V další části jsou uvedeny 

základy sdílení tepla, které jsou rozšířené o problematiku prostupu tepla materiálovou 

skladbou oděvu se vzduchovými mezerami a modely transportu tepla. Praktická část je 

zaměřena na stanovení vlivu vzduchových mezer ve skladbě hasičských zásahových oděvů 

na prostup tepla s experimentálním stanovením odporu proti vedení tepla jednotlivých 

vrstev a porovnání nového vzorku se vzorkem oděvu Deva Tiger plus vyřazeného 

z používání. 

Klíčová slova: prostup tepla, materiálová skladba, hustota tepelného toku, 

vzduchová mezera, zásahový oděv pro hasiče, model transportu tepla 

Summary 

Bc. KŘÍŽOVÁ, V. The Influence of Air Gaps on Heat Transfer through the 

Material Structure of Firefighting Suits.  Master thesis, Ostrava: VŠB-TUO, 2017. Leader 

of master thesis prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček. 68 p. 

This master thesis deals with the influence of air gaps on heat transfer through the 

material structure of firefighting suits. The work is diveded into two parts: theoretical and 

practical. The first part is focused to the summary overview of the firefighting suits, their 

material, history and technical requirements. In the next part are described the introduction 

to heat transfer and heat transfer through material structure of firefighting suits with air 

gaps and the heat transfer model. The practical part is concentrated on determining 

inluence of air gaps on heat transfer through the material structure of firefighting suits with 

experimental determination of the thermal resistance in each layer of the fabric sample  

depending on temperature and it is compared new sample with the used sample suit Deva 

Tiger plus. 

The key words: heat transfer, material structure, heat flux, air gap, firefighting suit, 

heat transfer model 
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Úvod 

Je známo, že běžné oblečení může účinně zajistit psychologické, fyzikální  

a fyziologické pohodlí pro nositele v přirozeném prostředí, jako je zima, mírné klima  

nebo teplo. Avšak běžné oblečení není vhodné pro člověka, který je vystaven při práci 

nebezpečnému okolnímu prostředí.  S rozvojem technologií vzniká i celá řada rizik, kterým 

jsou lidé při práci vystaveni, např. tepelné zatížení, chemické, biologické, jaderné, 

mechanické nebezpečí. 

Hasiči mohou být potencionálně vystaveni tepelným rizikům, jako je plamen, 

sálavé teplo, horké povrchy, ale také rizikům v podobě zplodin hoření, chemických 

přípravků, nebezpečných kapalin, plynů a par. S cílem poskytnout hasiči co největší 

ochranu, byly vyvinuty různé druhy ochranného oblečení, které jsou kategorizovány jako 

specializované pracovní a izolační (protichemické, protitepelné, ABC obleky). Mezi těmito 

typy má zásahový oděv pro hasiče zvláštní význam, důvodem je, že hasiči třívrstvý 

zásahový oděv používají jako standardní oděv při požárním zásahu nebo při mimořádných 

událostech, které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.   

Likvidace požáru a přidružené činnosti patří mezi nejběžnější mimořádnou událost, 

kterou musí jednotky požární ochrany řešit a proto je účinná ochrana proti tepelnému 

zatížení v podobě obleku zásadní pro bezpečnost hasičů a jsou na ni kladeny zvláštní 

nároky na ochranu proti teplu a ohni. 

Tepelná pohoda ochranného oděvu je předmětem aktivního výzkumu. Dle definice 

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers je tepelná 

pohoda stav mysli, který vyjadřuje spokojenost s tepelným prostředím. Tento stav je  

do určité míry subjektivní a záleží na nositeli a na jeho fyziologických procesech v těle.  

V teoretické části diplomové práce jsou rozebrány technické požadavky obleku pro 

zařazení do věcných prostředků požární ochrany, běžné materiály používané na skladbu 

zásahových oděvů pro hasiče ve formě odolných syntetických samozhášivých  

a ohnivzdorných vláken, jako jsou aramidová vlákna Nomex, Kevlar, polyamid-imid 

Kermel nebo polybenzimidazolová vlákna PBI. Dále jsou zde rozebrány základy 

transportu tepla, problematika transportu tepla materiálovou skladbou se vzduchovými 

mezerami. 
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V teoretické části práce jsou zmíněny dva numerické modely přenosu tepla Torviho 

a Mell a Lawson model, které se zabývají přenosem tepla nebo hmoty přes ochranné 

textilie při různé tepelné expozici. 

Zásahový oděv můžou při tepelné expozici pozitivně/negativně ovlivnit různé 

faktory, jako je voda, vlhkost, pot těla, vzduchové mezery nebo materiálová struktura. Tyto 

a další faktory mají vliv na velikost prostoupeného tepla skrze oděv na tělo hasiče.  

Ochranné oděvy jsou testovány dle normy [6], kde jsou hodnoceny materiály a kombinace 

materiálů vystavených sálavému teplu. Dle této normy probíhá testování třemi úrovněmi 

intenzity sálání, které musí být vhodně zvoleny s ohledem na typ a využití oděvu. Hasiči 

mohou být vystaveni vysoké intenzitě na krátkou dobu, střední intenzitě po poměrně 

krátkou dobu nebo nízké intenzitě po delší dobu. Oděv má chránit i proti přenášení 

metabolického tepla, odvodu potu a páry z nasáknuté vody do okolního prostředí.  

V praktické části je rozebráno experimentální měření, při kterém bylo zdrojem 

sálání o nízké úrovni intenzity po delší dobu působeno na materiálovou skladbu vzorku 

třívrstvého zásahového oděvu Deva Tiger Plus s podvlékacím prádlem.  Při provádění 

měření byla pozorována změna prostupu tepla a hustoty tepelného toku v závislosti  

na vytváření vzduchové mezery. Součástí práce je porovnání přenosu tepla, který probíhá 

v novém vzorku, vzorku který byl již několikrát vystaven nízké úrovni hustoty tepelného 

toku a vzorku poškozeného zásahového oděvu, který byl vystaven vysoké úrovni tepelného 

toku. 

Cílem diplomové práce je stanovit vliv vzduchových mezer v materiálové skladbě 

hasičských zásahových oděvů na prostup tepla.  
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných vědeckých publikací 

zabývajících se šířením tepla zásahovým oděvem pro hasiče a průzkum norem a vyhlášek 

týkajících se ochranných oděvů se zaměřením na zásahový oděv. Hlavní priorita byla 

kladena na získání informací o principu sdílení tepla skrz materiálovou skladbu 

zásahového oděvu a vliv vzduchový mezer na transport tepla.   

Pro účely této rešerše bylo prostudováno celkem 15 zahraničních odborných 

vědeckých článků, 5 odborných publikací včetně zahraničních a dále také několik norem  

a vyhlášek. Články a publikace byly čerpány z internetových databází Knovel, OECD 

iLibrary a internetové stránky www.scholar.google.cz, vyhlášky z internetové stránky 

www.zakonyprolidi.cz a normy ze stránky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii  

a státní zkušebnictví. Publikace a odborné články byly vyhledány na doporučení vedoucího 

práce.  

Technické podmínky, které musí zásahový oděv splnit, aby byl zařazen do věcných 

prostředků jednotek požární ochrany, jsou stanoveny ve vyhlášce č. 69/2014 o technických 

podmínkách věcných prostředků požární ochrany [12]. Základním technickým 

požadavkům s minimálními požadovanými hodnotami, definicemi a metodami zkoušení 

ochranných oděvů se věnuje česká technická norma ČSN EN 469:2015 [7] a dále 

normy [5], [6], [8], [9], [11]. 

K obecnému pochopení základů transportu tepla byla prostudována česká odborná 

publikace Doc. Ing. Vladimíra Blahože a Ing. Zdeňka Kadlece, Ph.D.  Základy sdílení 

tepla [4], která se zabývá řešením stacionárního a nestacionárního přestupu tepla  

za pomoci kondukce. Popisuje matematické vyjádření transportu tepla konvekcí a radiací. 

K hlubšímu prostudování a pochopení sdílení tepla byla také prostudována publikace 

Průvodce sdílením tepla pro požární specialisty [24] a zahraniční publikace Introduction  

to Heat transfer [23]. 

Obecným přehledem materiálů, tkanin a využití ochranného oděvu se zabývá 

zahraniční publikace Thermal Protective Clothing for Firefighter [30]. Detailně jsou zde 

popsány a řešeny charakteristiky nebezpečí požáru, kterým mohou být hasiči vystaveni  

a také následky jako jsou popáleniny a tepelný stres. Dále vývoj v oblasti žáruvzdorných 

materiálů, které vedou k významnému zlepšení tepelné ochrany oděvu, vliv různých 
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faktorů, které ovlivňují zásahové oděvy a další otázky, které souvisejí s tepelnou ochranou 

oděvu.  

Modelováním přenosu tepla a následným vznikem popálenin kůže v důsledku 

prostupu tepla skrze vrstvy tkanin oděvu se zabývá dizertační práce Modeling thermal 

protection outfit for fire exposures [29]. Dále řeší tepelné, optické a prostorové změny 

tkaniny včetně problematiky vzduchových mezer. Výzkumná část práce se zabývá 

numerickým modelem, který je schopen předpovídat sdílení tepla skrze materiály, které 

jsou vystaveny intenzivnímu tepelnému prostředí. 

Prozkoumané odborné články [17], [27], [39] jsou zaměřeny na matematické 

modelování prostupu tepla zásahovým oděvem pro hasiče při expozici tepelným tokem  

při vlivu vlhkosti, potu a vody.  
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1 Zásahové oděvy pro hasiče a jejich popis 

V této kapitole je uveden historický vývoj zásahových oděvů a jejich legislativní  

a normativní požadavky. Dále je zde popsána materiálová skladba, vybrané tkaniny  

a povrchové úpravy hasičských zásahových oděvů. 

1.1 Historie zásahových oděvů 

V minulosti byla kvalita hasičských ochranných oděvů na mnohem nižší úrovni, 

než je tomu dnes. Bylo to dáno jak technologickými a materiálovými možnostmi, ale také 

způsobem jakým byl hasiči zásah veden. S většinou požárů bojovali z vnější strany hořící 

stavby a dovnitř objektu málokdy vstoupili. Svrchní oblečení bylo využíváno spíše  

pro udržení tepla a sucha.   

V posledních 30. letech, došlo k rychlému vývoji ochranných zásahových oděvů. 

Před rokem 1990 jsme se mohli setkat jen s jednovrstvým zásahovým oblekem, který byl 

rozdělen dle ročního období, na letní a zimní typ. Zásahový oblek byl tvořen kabátem  

a zásahovými kalhotami. Tyto obleky neposkytovaly zasahujícímu hasiči prakticky žádnou 

ochranu a v případě zhoršených klimatických podmínek, jako je déšť, mlha, sněžení nebo 

při hašení vodou, tuto vodu či vlhkost pohlcovaly. V této době navíc hasiči úmyslně 

polévali obleky vodou, aby zmírnili účinky sálavého tepla požáru. Takto nasáklý oblek  

se stával těžším a v zimním období docházelo k tuhnutí materiálové vrstvy,  

ta znesnadňovala zasahujícímu hasiči manipulaci, pohyb a provádění hasebních, 

záchranných a likvidačních prací [32]. 

V průběhu let docházelo k úpravám střihu obleku, ve formě zvýšeného pasu  

se zaměřením na ochranu bederní části zad, zkrácení délky kabátu a začalo se využívat 

pevnějších materiálů [32].  

Po roce 1990 došlo v Československu k průlomu ve vývoji materiálu využívaného 

k šití obleků. Textilie byly vyrobeny z tkaniny a vláken NOMEX a prodyšné, 

nepromokavé a větruvzdorné textilie GORE-TEX. S touto nepromokavou membránou  

na trh přišla firma W. L. Gore & Associates v roce 1976. Materiál NOMEX
 
byl vynalezen 

již v roce 1967 od firmou DuPontTM jako žáruvzdorné vlákno v netkané i tkané formě  

a nabízel a dodnes nabízí celou řadu využití v průmyslových odvětvích, nejvíce je známý 

pro své uplatnění v oděvu pro hasiče. Tyto textilie a obleky byly dováženy z USA od firmy 

GLOBE
TM

 a z Velké Británie od firmy Bristol Uniforms [16]. 
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V dnešní době, jsou nejznámějšími českými firmami zabývající se výrobou 

zásahových obleků DEVA F-M. s.r.o., VOCHOC, s.r.o. (GoodPro) a ZAHAS s.r.o.  

1.2 Legislativní a normativní požadavky na zásahové oděvy 

Technické podmínky věcných prostředků požární ochrany stanovuje prováděcí 

předpis č. 69/2014 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Věcné prostředky PO 

uvedené v §1, odst. 2 vyhlášky [12] musí splnit technické podmínky uvedené v příloze této 

vyhlášky. Při splnění jsou zařazeny do vybavení JPO dle zákona o požární ochraně [13]. 

Pro účely vyhlášky jsou ve věcných prostředcích požární ochrany uvedeny také 

ochranné oděvy pro hasiče, neboli zásahový oděv I, ochranný oděv pro likvidaci požárů 

v otevřeném terénu, neboli zásahový oděv II a doplněk zásahového obleku I a II, jejichž 

technické podmínky jsou jasně stanoveny v příloze č. 4, 5, 6 vyhlášky [12].  

Další součástí jsou normativní požadavky. Obecné požadavky na ochranné oděvy 

z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikosti, stárnutí, včetně značení  

a povinných informací dodávaných výrobcem stanovuje ČSN EN ISO 13688:2014 [8]. 

Využívá se v kombinaci s dalšími technickými normami obsahujícími požadavky  

na ochranné vlastnosti. 

 ČSN EN 469:2015 Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky  

na ochranné oděvy pro hasiče [7] udává minimální hodnoty požadavků na provedení oděvu 

pro hasiče při likvidaci požárů, ale také při pomoci při haváriích nebo záchranářství. Uvádí 

metody zkoušek, kterými se ověřují požadované hodnoty technického provedení,  

a specifikuje minimální požadavky na materiál.  Norma není určena pro speciální oděv, 

například reflexní ochranný oděv, nebo oděv určený k ochraně při zásazích s přítomností 

chemikálií nebo plynu. Tyto hlediska řeší jiné evropské normy.  

Zásahový oděv dále musí splňovat požadavky českých a evropských norem  

pro ochranné oděvy [5], [6], [9], [10], [11]. 

1.3 Popis zásahových oděvů pro hasiče 

Oděvy pro hasiče lze dle jejich účelu rozdělit na pracovní stejnokroje, zásahové 

oděvy, reflexní obleky, izolační ochranný oděv proti chemickým látkám nebo sálavému 

teplu. Dříve a i v dnešní době se stále můžeme setkat s termíny ochranný oděv pro hasiče, 
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ochranné pracovní oděvy, zásahový oblek nebo hasičský pracovní oblek jako označení 

zásahového oděvu pro hasiče. 

Ochranný oděv pro hasiče dle ČSN EN 469:2015 [7] je definován jako specifické 

oděvní součásti, které jsou určeny k zajištění ochrany těla, krku, paží po zápěstí a nohou  

kotníkům, s výjimkou hlavy, rukou a chodidel. Oděvní součástí jsou pak jednotlivé části 

oděvu, které jsou tvořeny jednou nebo více vrstvami [7]. 

Zásahový oděv je určen pro příslušníky hasičského záchranného sboru 

předurčených k plnění úkolů v operačním řízení v místě zásahu JPO, musí splňovat 

stanovené požadavky, včetně kvalitativních parametrů odpovídajících četnosti nasazení  

a účelu použití. Slouží k ochraně těla hasiče při zásahových činnostech při požáru, 

povodních, dopravních haváriích nebo při jiných zásazích technického typu (např. sutinové 

vyhledávání), před účinky sálavého tepla, plamene, vody a před kapalnými chemikáliemi.  

Musí odolávat působení extremních povětrnostních podmínek (déšť, sněžení, větrné bouře) 

a extrémním teplotám. Proti dalším specifickým nebezpečím (chemickým, biologickým, 

radiologickým nebo elektrickým) slouží jiné druhy ochranných oděvů. Zároveň hasiči musí 

poskytovat maximální komfort, flexibilitu (pohyblivost), zabezpečovat maximální absorpci 

vlhkosti a maximální možný odvod par od těla [22].  

Základní požadavky na oblek lze shrnout do následujících bodů [40]: 

 Tepelná odolnost – ČSN EN ISO 17463 [10]; 

 Přestup tepla plamenem – EN 367 [6]; 

 Přestup tepla sálavým teplem - EN ISO 6942 [11]; 

 Šíření plamene – EN ISO 15025 [9]; 

 Pevnost v tahu/roztržení - EN ISO 13934-1/EN ISO 13937-2; 

 Odolnost proti průniku kapalných chemikálií – EN ISO 6530; 

 Odolnost proti průniku vody – EN 20811; 

 Odolnost vůči vodní páře – EN 31092; 

 Povrchové smáčení – EN 24920; 

 Ergonomické vlastnosti; 

 Viditelnost – ČSN EN 469 [7]. 
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1.3.1 Materiálová skladba 

Zásahové obleky se vyrábějí jako několikavrstvé, nejčastěji třívrstvé, nebo 

jednovrstvé a jednovrstvé doplněné o membránu, kdy jednotlivé vrstvy jsou upravovány  

za pomocí technologií uvedených níže. Jednotky PO využívají jako základní univerzální 

oblek vícevrstvý komplex. V jednovrstvém obleku se dá zasahovat pouze omezeně  

a je využíván například USAR týmy nebo při likvidaci lesního požáru  

a technických zásazích na volném prostranství [40].  

 

Materiálová skladba třívrstvého zásahového oděvu se skládá z vnější vrstvy, 

vlhkostní membrány (bariéry) a z tepelné vložky (Obr. 1). 

 

Vnější vrstva slouží k ochraně proti vnějším vlivům, především proti krátkodobému 

vystavení působení plamenů a sálavému teplu. Vrstva se vykazuje mechanickou  

a chemickou odolností. Nejčastěji využívanými vlákny pro tuto vrstvu jsou Nomex, 

Kevlar, Kermel a jejich směsi [14]. 

 

Vlhkostní bariéra slouží jako bariéra proti pronikání vlhkosti a kapalin k vnitřní 

vrstvě a dále na tělo hasiče, dále také musí umožňovat odvádění potu směrem ven. Jako 

bariéry jsou využívané prodyšné mikroporézní materiály, např.: GORE-TEX, 

CROSSTECH, GEKA-TEX nebo BREATHE-TEX [14].  

 

Vnitřní vrstva neboli tepelná vložka slouží k ochraně hasiče před působením 

vnějšího tepla nebo proti prochladnutí. Pro výrobu jsou používány materiály Nomex, 

Kevlar, PBI vlákna a jejich směsi [14]. 
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Obr. 1 Schéma třívrstvého zásahového oděvu [23] 

1.3.2 Charakteristika vybraných výrobních technologií 

V této kapitole jsou stručně popsány nejpoužívanější aramidová vlákna, PBI 

vlákna, jejich povrchové úpravy a vlhkostní membrány. 

 

Aramidová vlákna 

Zkrácený výraz pro aromatický polyamid, vyznačují se vysokou pevností, odolností 

proti teplu, plameni a chemikáliím. Rozeznáváme dvě skupiny vláken, meta-aramidy  

a para-aramidy, které se liší chemickou vazbou.  Meta-aramidy se díky své chemické 

vazbě vykazují nižší pevností a modulem pružnosti vláken v porovnání s para-aramidy 

[16]. 

Nomex 

Lehké, ohnivzdorné meta-aramidové vlákno od společnosti DuPont s antistatickými 

vlastnostmi a vysokou tepelnou odolností a vysokou chemickou odolností. Pokud je vlákno 

vystaveno extrémně vysokým teplotám, projde jím samozhášecí reakce. Mění se jeho 
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vlastnosti a dochází k zachycení energie v látce, tzv. „non-break-open“. Přidáním vlákna 

Kevlar získává vyšší odolnost proti oděru [16], [38]. 

Kevlar 

Para-aramidové vlákno, které vyvinula firma DuPont. Materiál se využívá 

především pro výjimečnou teplotní stabilitu, odolnost vůči odření, teplu a organickým 

rozpouštědlům. Vykazuje se vysokou pevností v poměru ke hmotnosti [38].  

Kermel 

Nehořlavé meta-aramidové vlákno, které se vykazuje vysokou odolností proti 

oděru, vzdoruje mnoha kyselinám a organickým rozpouštědlům [15]. 

PBI vlákna 

Syntetické vlákno polybenzimidazol, které se vykazuje vynikající odolností proti 

vysokým teplotám [14]. 

PBI Matrix 

Vrchní tkanina od firmy PBI Perfomance Produkts, INC., která je tvořena cca 58% 

aramidového vlákna, 40% materiálu PBI a 2% antistatického vlákna. Využívá se díky 

výborné mechanické a tepelné odolnosti a vysoké stabilitě [14].  

 

Vlhkostní membrány 

Membrána GORE-TEX 

 Tenká vrstva z expandovaného PTFE, která zajišťuje prodyšnost, větruvzdornost  

a nepromokavost. Obsahuje více než 1,4 miliardy pórů na cm
2
, samostatná tloušťka 

membrány je 0,01 mm. Pro zajištění lepší funkce je membrána spojena s podpůrným 

materiálem. Membrána Gore-tex fireblocker je nalaminována na natkaný podklad,  

tzv. laminát Gore-tex [21], [14]. 

CROSSTECH Moisture Barrier 

Membrána PTFE, od fimy W. L. Gore, která zajišťuje vysokou prodyšnost. Je 

možné ji využít jako Fireblocker [14]. 
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Povrchové úpravy  

SOFIGUARD Performance 

Dodatečná impregnace vnějšího materiálu, která zajišťuje ochranu proti působení 

kapalnými chemikáliemi a vodě. Garantuje ochranu minimálně 25 cyklů praní před 

nutností nové impregnace [14]. 

SOFIDRY 

Speciální dlouhotrvající technologie, která zajišťuje přenos a odvod vlhkosti  

od podšívky obleku, tím zvyšuje komfort a ochranné vlastnosti zásahového obleku [14]. 

PETROGUARD 

Speciální úprava, pro zajištění ochrany proti kapalným chemikáliím a vodě, vrchní 

tkaniny PBI Matrix. Vnější tkanina tak odolává až 30 cyklů praní bez nutnosti nové 

impregnace [14].  
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2 Technické podmínky na zásahové oděvy pro hasiče 

Technické podmínky, které jsou uvedené v přílohách vyhlášky [12] se považují  

za splněné, pokud je postupováno dle určené normy nebo její části podle zákona  

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, oznámenou  

ve Věstníku UNMZ. „Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením 

garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany oprávněných zájmů, podle vyhlášky“ [12]. 

2.1.1 Technické podmínky zásahového oděvu I 

Zásahový oděv je ochranný oděv pro hasiče, který splňuje požadavky normy  

na ochranu těla s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů a doprovodných 

činnostech a to i situacích, se kterými se lze setkat při likvidaci požáru [12].  

Skládá se z kabátu a kalhot v tmavomodré barvě, s výjimkou nápadného materiálu. 

Může být vybaven technickými prvky, které nesmí podstatným způsobem změnit vzhled. 

Takovýmto prvkem můžou být poutka, které poslouží k uchycení svítilny nebo vysílačky. 

Vnější materiál musí vykazovat několik požadavků, být odolný vůči oděru, žmolkování, 

stálobarevný a rozptylovat elektrostatický náboj. K vyztužení v oblasti kolen, ramen  

a loktů může být využito další vrstvy vnějšího materiálu, nebo materiálu, který vykazuje 

vyšší odolnost proti mechanickému namáhání a to v černé nebo tmavě modré barvě [12]. 

Kabát a kalhoty 

Součástí kabátu je zapínání na zdrhovadlo kryté légou na stuhový uzávěr, který 

může být doplněn kovovými karabinami, vše je přizpůsobeno tak, aby hasič mohl provádět 

zapínání nebo rozepínání v ochranných rukavicích. V dolní části předních dílů je vybaven 

na každé straně kapsou krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry, minimálně jedna 

z kapes obsahuje poutko. Ve vnitřní části kabátu je umístěna nejméně jedna kapsa  

o rozměrech nejméně 150 x 180 mm na zip nebo jiný uzávěr. Rukávy jsou vybaveny 

vnitřními úplety s palečnicí. Kabát má v horní části levého předního dílu umístěnou kapsu 

pro radiostanici a v pravé části může být vybaven suchým zipem se smyčkami o rozměrech 

17 x 38 mm a pod ním další o rozměrech 125 x 55 mm [12]. 

Kalhoty mají zvýšený pas, šle, rozparek je krytý légou s fixací, aby při práci bylo 

zabráněno jeho rozevření. Obvod pasu kalhot lze upravit za pomocí regulovatelného pásku 



13 

 

nebo všité gumy. Další úpravou pak mohou být boční kapsy kryté patkou se zapínáním  

na suchý zip nebo vnitřní manžetka nacházející se ve spodní části nohavic [12].  

Příloha vyhlášky [12] také obsahuje technické podmínky pro zpracování oděvu. 

Nápadný materiál 

Na kabátu v horní zádové části je umístěn v rámečku žluté fluorescenční barvy  

o rozměrech 290 x 75 mm nápis „HASIČI“.  Pod tímto rámečkem se může nacházet další 

rámeček upřesňující příslušnost k jednotce požární ochrany. Přesné provedení, druh, 

velikost a délka písma nápisu včetně ostatních náležitostí jsou uvedeny v příloze vyhlášky 

[12]. 

Kabát i kalhoty jsou vybaveny pásem, skládající se za 3 pruhů, každý o šířce 25 

mm. Horní a dolní pruh je barvy fluorescenční žluté, přičemž prostřední barvy stříbrné 

s retroreflexními vlastnostmi. Na kabátu je umístěn po obvodu ve výši prsou tak,  

aby nepřekrýval umístění rámečků na zadní části kabátu, dále na spodní části kabátu  

a na rukávech ve spodní části a ve výši prsou. Kalhoty jsou opatřeny tímto pásem  

ve spodní části nohavic. Pásy, které se nacházejí ve spodní části, musí být umístěny 

nejméně 5 cm od spodního okraje [12]. 

2.1.2 Technické podmínky zásahového oděvu II 

Zásahový oděv II je ochranný oděv pro hasiče pro likvidaci požáru v otevřeném 

terénu a při doprovodných činnostech, který splňuje požadavky normy [5]. 

Skládá se z blůzy a kalhot tmavomodré barvy s výjimkou nápadného materiálu. 

Musí být odolný vůči oděru, žmolkování, stálobarevný a vyrobený z materiálu rozptylující 

elektrostatický náboj dle příslušných norem [12]. 

Podobně jako zásahový oděv I může být vybaven technickými prvky a vyztužen 

v oblasti ramen, loktů a kolen.  

Blůza a kalhoty 

Blůza je vybavena zapínáním na zip, až po límec stojatého tvaru, krytým légou. 

Zapínání musí být proveditelné v ochranných rukavicích pro hasiče. V dolní přední části  

a horní pravé přední části umístěné kapsy kryté patkou a na levé horní části předního dílu 

umístěnou kapsu pro radiostanici. Zadní část blůzy je prodloužena a v místě pasové části  
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a zakončení rukávů vybavena pruženkou. Nad pravou horní kapsou se mohou nacházet 

stuhové uzávěry pro připevnění hodnostní funkce, jmenovky nebo evidenčního čísla [12]. 

Kalhoty jsou upraveny v krokové a sedavé části za pomoci tvarovaného klínu  

pro usnadnění volného pohybu, rozparek na zip je krytý légou. Mají zvýšený pasový límec 

s upravitelným obvodem pasu, který je vybaven poutky na opasek a šle, které jsou 

nastavitelné a odnímatelné. V horních částech nohavic se nacházejí šikmé kapsy na zip 

[12].  

Příloha vyhlášky [12] také obsahuje technické podmínky pro zpracování oděvu. 

Čištění zásahových oděvů I a II lez provádět mechanickým praním při teplotě vody 60 °C.  

Nápadný materiál 

Nápadný materiál umístěný na blůze a kalhotách zásahového oděvu II je 

podobného charakteru jako u zásahového oděvu I. Více v příloze vyhlášky [12]. 

2.1.3 Doplněk 

Za doplněk se považují spodky s dlouhými nohavicemi a nátělník s krátkými nebo 

dlouhými rukávy, které zvyšují ochranu proti teplu a plamenu a zároveň zlepšují komfort  

a termoregulaci [12]. 

Musí splňovat všeobecné požadavky, index omezeného šíření plamene materiálu 

musí být hodnot 2 nebo 3, dle příslušných norem viz §1 odst. 3 vyhlášky [12]. 

 

  



15 

 

3 Přenos tepla  

Přenos tepla je transport tepelné energie, který probíhá v důsledku rozdílu teplot. 

Vždy když existuje rozdíl teploty v médiu nebo mezi médii, přenos tepla musí nastat. 

Úlohy týkající se transportu tepelné energie jsou zaměřeny na určování teplotních polí  

a tepelných toků ve vymezené části prostoru [4]. 

3.1 Základní pojmy a definice 

Tepelná energie (teplo) je srážkami částic látky předávaná část vnitřní energie 

látky [25]. 

Teplotní pole poukazuje na rozložení teplot v určitém časovém okamžiku ve všech 

bodech sledovaného prostoru. Teplotní pole může být ustálené (stacionární) nebo 

neustálené (nestacionární) [24]. 

Stacionární: teplotní rozdíl mezi jednotlivými částmi tělesa (body prostoru) 

nezávisí na čase, nemění se, tj. je stálý. 

Nestacionární: teplotní rozdíl mezi jednotlivými částmi tělesa závisí  

na čase, tj. dochází k postupnému vyrovnávání teplotních rozdílů mezi 

částmi tělesa (body prostoru) [4]. 

Teplotní gradient „je vektor, který udává změnu teploty ve směru normály 

k izotermickému povrchu (maximální). Kladná hodnota se bere ve směru vzrůstající  

 teploty, teplotní gradient, vzatý s opačným znaménkem, se nazývá pokles teploty“ [4]. 

Stanovíme z rovnice 1 [4]: 

 
           

   

  

  
  

  

  
              

(1)   

Tepelný tok, nebo také tepelný výkon je množství tepla Q, které je přenášeno  

za jednotku času τ [4]. 

Stanovíme z rovnice 2 [4]: 

 
    

  

  
         (2)  
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Hustota tepelného toku, nebo také hustota tepelného výkonu je množství tepla Q, 

které je přeneseno za jednotku času τ jednotkou povrchu S [4]. 

Stanovíme ji z rovnice 3 [4]: 

 

 
   

   

  
             (3)  

3.2 Druhy sdílení tepla 

Přenos tepla se uskutečňuje třemi druhy sdílení tepla, v obecném případě jejich 

společným působením. Pokud existuje teplotní gradient ve stacionárním médiu, kterým 

může být pevná látka nebo kapalina, používáme termín vedení tepla, který odkazuje  

na přenos tepla skrz médium. Naproti tomu přenos tepla tepelným prouděním může nastat 

rozdílnými teplotami mezi pevným tělesem a pohybující se tekutinou. Třetí způsob 

přenosu tepla se označuje jako tepelné záření [23].  

Teplotní přenos je možné kvantifikovat z hlediska příslušných rychlostních rovnic. 

Tyto rovnice mohou být použity k výpočtu množství energie převáděné za jednotku času 

[4].  

3.2.1 Vedení tepla (kondukce) 

Vedení tepla lze považovat za přenos tepelné energie z více energetické do méně 

energetické části látky díky interakci strukturních částic hmoty. V plynech se přenos 

uskutečňuje difúzí molekul a atomů, v kovech difúzí volných elektronů, v tekutinách  

a nevodivých pevných tělesech pružným vlněním [4]. 

Základní rychlostní rovnice pro vedení tepla je známá jako Fourierův zákon. Udává 

vztah mezi teplotním gradientem a hustotou tepleného toku, záporné znaménko znázorňuje 

šíření tepla ve směru klesající teploty [4]. 

Fourierův zákon je dán rovnicí 4: 

                          (4)  
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Neomezená homogenní rovinná stěna 

Z Fourierova zákona prochází neomezenou rovinnou stěnou, jejíž povrchy jsou 

udržovány na nestejných teplotách (Obr. 2), tepelný tok, který je dán rovnicí 5 a hustota 

tepelného toku, která je dána rovnicí 6 [4]. 

                (5)  

 

 
    

       
 

             (6)  

 

 

Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost vyjadřuje schopnost dané látky vést teplo, neboli rychlost šíření 

tepla ze zahřáté části látky do chladnější části. Je charakterizována součinitelem tepelné 

vodivosti. Tepelná vodivost je závislá na druhu látky, mění se především s teplotou, ale je 

také závislá na vlhkosti, pórovitosti a povaze materiálu [31].  

Součinitel tepelné vodivosti λ 

Součinitel tepelné vodivosti neboli měrná tepelná vodivost vyjadřuje množství 

tepla, které musí za jednotku času projít každým čtverečním metrem látky tlusté metr, jejíž 

jedna strana má teplotu o 1 kelvin vyšší než druhá. Nejvyšší hodnotu mají kovy [4], [25]. 

 

Obr. 2 Prostup tepla neomezenou rovinnou stěnou [4] 
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Její závislost na teplotě je vyjádřena rovnicí 7: 

                           (7)  

 

3.2.2 Proudění tepla (konvekce) 

Proudění tepla v čisté formě neexistuje, pokaždé je doprovázeno vedením tepla. 

Probíhá v tekutinách (kapalinách a plynech), nebo na rozhraní tekutiny a pevného tělesa, 

kdy dochází k předání nebo odebírání tepla tekutinou z okolních pevných těles [19].  

 

Newtonova rovnice je dána rovnicemi 8 a 9 [19]: 

pro chlazení tekutiny                        , (8)  

 

pro ohřev tekutiny          
    

            . (9)  

 

Dle charakteru proudění rozlišujeme konvekci přirozenou a nucenou. Přirozená 

konvekce neboli volná vzniká v důsledku rozdílných teplot stěny a tekutiny bez vnějšího 

činitele vlivem gravitačního zrychlení na nerovnoměrně prohřátou tekutinu. Nucená 

konvekce je vyvolána vnějším činitelem, např.: ventilátorem [28]. 

 

Součinitel přestupu tepla α 

Množství tepla, které je tekutinou předáno povrchu stěny za jednotku času  

při rozdílu teplot tekutiny a povrchu 1 kelvin. Vyjadřuje intenzitu výměny tepla, čím je 

vyšší, tím je výměna tepla intenzivnější. Závisí na fyzikálních vlastnostech tekutiny a stěny 

(teplota stěny a tekutiny, směr proudění vzhledem k jeho povrchu, tvar obtékaného tělesa) 

[28]. 

Nejnižších hodnot součinitel přestupu tepla dosahuje při přirozené konvekci,  

pro plyny 3—20 W.m
-2

.K
-1

, pro vodu 100—600 W.m
-2

.K
-1
. Vysokých hodnot dosahuje  

při vynucené konvekci pro plyny 10—500 W.m
-2

.K
-1

, pro vodu 500—10 000 W.m
-2

.K
-1

  

a při změně skupenství (var kapaliny, kondenzace par) [19], [28]. 
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3.2.3 Sálání tepla (radiace, záření) 

Pro sdílení tepla zářením není zapotřebí hmotné prostředí, přenos se uskutečňuje 

prostřednictvím elektromagnetického vlnění těles. Transport tepla zářením vzniká 

v důsledku tepelného stavu těles, tzv. tepelné záření [19].  

Elektromagnetické záření těles se dělí na několik druhů záření dle různé vlnové 

délky. Pro šíření tepla je rozhodující tepelné záření v rozsahu vlnové délky 10
-4

 až 10
-7

 

(Obr. 3). Nejvýznamnější je záření infračervené (IR záření), které se pohybuje od 760 nm 

do 1 mm, dále také ultrafialové a světelné záření [28].  

Infračervené záření se dále dělí na jednotlivá pásma, která nejsou jednoznačně dána 

a v různých pramenech bývají uváděna různě. Možné rozdělení ukazuje Tab. 1 [33].  

 

Tab. 1 Pásma IR-záření 

 

 

 

 

Obr. 3 Vlnové délky elektromagnetického záření [33] 

 

Název pásma Zkratka Vlnová délka 

Blízké infračervené záření, NIR 

IR-A - 0,76 μm – 1,4 μm 

IR krátké SWIR - 

IR-B - 1,4 μm - 3 μm 

IR střední MWIR - 

IR-C prostřední IIR 3 μm – 8 μm 

IR dlouhé LWIR - 

IR – C - 8 μm – 15 μm 

Vzdálené infračervené záření, FIR, 15 μm – 1000 μm 
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Změna vnitřní energie tělesa způsobí vyzáření energie ve formě 

elektromagnetických vln, po dopadu na povrch jiného tělesa se část energie přemění zpět 

na energii tepelnou, kterou těleso pohltí, část energie se odrazí zpět do prostoru a část 

prochází tělesem (Obr. 4) [4].  

Intenzita vyzařování E, také označována jako hustota zářivého toku, je energie 

vyzářena jednotkou plochy za jednotku času. Tato energie prudce stoupá s teplotou [4].  

Podle Stefan-Boltzmannova zákona je intenzita vyzařování dána rovnicí 10 [4]: 

                       (10)  

 

Integrální zářivý tok    vyjadřuje energii vyzářenou na všech vlnových délkách. Jak 

už bylo uvedeno slovně výše, v obecném případě podle zákona o zachování  

energie platí rovnice 11 a 12 [4]: 

    =    A     D     R     [W] (11)  

 

 A + D + R = 1 (12)  

 

kde  A = poměrná pohltivost, pro dokonale černé těleso A = 1, 

 D = poměrná odrazivost, pro dokonale bílé, zrcadlové těleso D = 1, 

 R = poměrná propustnost (průteplivost) [4]. 

 

Obr. 4 Přeměna dopadajícího zářivého toku [25] 
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Těleso, které vyzařuje (pohlcuje) na každé vlnové délce při dané teplotě maximálně 

možné množství sálavé energie je černé těleso. Emisivita černého tělesa je rovna 1. Toto 

těleso ve skutečnosti neexistuje, proto byl zaveden pojem šedé těleso neboli reálné těleso, 

jehož emisivita se může jedné pouze přiblížit, tzn., že jeho povrch část záření pohltí a část 

odrazí [4].  

Hodnota emisního součinitele ε se pohybuje v rozmezí od 0 do 1 a je závislá  

na povrchu materiálu. Nízkých hodnot emisivity dosahují leštěné povrchy některých kovů 

a slitin, naopak vysokých pak drsné povrchy (dřevo, červená cihla, ocel, a měď se 

zoxidovaným povrchem) nebo také kapaliny, například voda má ε od 0,95 do 0,96 [4]. 

 Závislost spektrální intenzity záření na vlnové délce λ a absolutní teplotě T 

vyjadřuje Planckův zákon dle rovnice 13 [4]:  

       
  

    
 
  
   

 
   

             
(13)  

S nárůstem teploty se posouvá maximální intenzita vyzařování ke kratším vlnovým 

délkám (Obr. 5). Tato formulace je vyjádřena Wienovým posunovacím zákonem dle 

rovnice 14 [25]: 

 λmax .T  = konst, (14)  

kde   konst = 2.8978.10
-3

     [m.K] 

 

Obr. 5 Wienův posunovací zákon a Planckův zákon [3] 
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3.3 Prostup tepla složenou stěnou 

Stěna složená se skládá z více jednoduchých na sebe přiléhajících vrstev. Při řešení 

prostupu tepla touto stěnou se postupuje při odvozování rovnic stejně jako u stěny 

jednoduché. Obecná rovnice vychází z rovnosti hustoty tepelného toku při přestupu teplejší 

tekutiny na stěnu, dále vedením jednotlivými těsně přiléhajícími vrstvami a při přestupu  

na tekutinu chladnější. Hustota tepelného toku, který prostupuje stěnou o n vrstvách, se pak 

vypočítá dle obecné rovnice 15 [4]. 

 

 
   

      
 
  

   
  
  

 
     

 
  

                      
(15)  

3.3.1 Prostup tepla skladbou zásahového oděvu se vzduchovými mezerami 

Při řešení prostupu tepla materiálovou skladbou zásahového oděvu a podvlékací 

vrstvou je postupováno stejně jako při prostupu tepla složenou stěnou, kdy dochází  

ke sdílení tepla kondukcí samostatnými vrstvami (resp. trasportem tepla vedením, sáláním 

a prouděním v nevětraných vzduchových dutinách v mezi prostoru). 

Dle [23] zásahový oděv je typicky konstruován jako 3vrstvý oděv oddělený 

vzduchovými kapsami (Obr. 6). Vzduchové mezery mezi vrstvami jsou 1 mm tloušťky  

a transport tepla zde probíhá vedením a výměnou zářením skrze stagnující vzduch. 

Linearizovaný součinitel prostupu tepla zářením pro vzduchové mezery lze aproximovat 

jako rovnice 16, kde Tavrg představuje určující střední teplotu povrchu vrstev obsahující 

mezeru. Tepelný tok, který prochází skrz lze pak vyjádřit jako rovnice 17 [23]. 

 

                    
   

           
                    (16)  

 

     
                             (17)  
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Obr. 6 Materiálová skladba s vyznačenými vzduchovými mezerami 

 

V případě vytvoření vzduchové mezery o větší šířce je prostup tepla řešen jako 

transport volnou konvekcí v omezeném prostoru, kdy se tepelný tok počítá ze stejného 

vztahu jako při vedení stěnou, dle rovnice 18, 19 [24]. 

 

 
        

      

 
             

(18)  

               (19)  

 

Ekvivalentní tepelná vodivost vzduchu v mezeře je rovna součiniteli konvekce 

násobeným součinitelem tepelné vodivosti vzduchu dle rovnice 20. Součinitel konvekce 

lze určit dle velikosti kritérií Gr.Pr, viz rovnice 21, 22 a 23 [24]. 

 

                            (20)  

pro      Gr. Pr <  2.10
3
        (21)  

2.10
3
 < Gr.Pr < 10

10
                       (22)  

10
6
 < Gr.Pr < 10

10
                      (23)  

 

Grashofovo kritérium je rovno rovnici 24 a Prandtlovo rovnici 25, fyzikální 

hodnoty vzduchu potřebné k výpočtu tepelné vodivosti vzduchu za pomocí kritérií jsou 

uvedeny v Tab. 2 [4].  
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Střední teplota vrstvy je určovací teplotou, kde charakteristickým rozměrem je 

tloušťka vrstvy. Určíme ji jako součet teplot stran zkoumané vrstvy násobený koeficientem 

0,5 [24].  

V případě, že je tloušťka vrstvy úzká, dochází k cirkulaci a vzájemnému mísení 

proudů zatímco v mezerách větších rozměrů je pohyb vzdušiny podél teplejší a chladnější 

vrstvy stejný jako v prostoru neomezeném [24]. 

 

 
    

    

  
  Δ     

 

 
 (24)  

     
 

 
 (25)  

   

Tab. 2 Fyzikální vlastnosti suchého vzduchu při tlaku 101325 Pa [24] 

t ρ λ.10
2
 a.10

6
 ν.10

6
 Pr 

[°C] [kg.m
-3

] [W.m
-1

.K
-1

] [m
2
.s

-1
] [m

2
.s

-1
] [-] 

-40 1,515 2,12 13,8 10,04 0,782 

-20 1,395 2,28 16,2 12,79 0,716 

0 1,293 2,44 18,8 13,28 0,707 

20 1,205 2,59 21,4 15,06 0,703 

40 1,128 2,76 24,3 16,96 0,699 

60 1,06 2,9 27,6 18,97 0,696 

80 1,00 3,05 30,2 21,09 0,692 

100 0,945 3,21 33,6 23,13 0,688 

120 0,898 3,34 36,8 25,45 0,686 

140 0,854 3,49 40,3 27,8 0,684 

160 0,815 3,64 43,9 30,09 0,682 

180 0,779 3,78 47,5 32,49 0,681 

200 0,746 3,93 51,4 34,85 0,680 

250 0,674 4,27 61,0 40,61 0,677 

300 0,615 4,6 71,6 48,33 0,674 

350 0,566 4,91 81,9 55,46 0,676 

400 0,524 5,21 93,1 63,09 0,678 

500 0,456 5,74 115,3 79,38 0,687 

600 0,404 6,22 138,3 96,89 0,699 

700 0,362 6,71 163,4 115,4 0,706 

800 0,329 7,18 188,8 134,8 0,713 

900 0,301 7,63 216,2 155,1 0,717 

1000 0,277 8,07 245,9 177,1 0,719 

1100 0,257 8,5 276,2 199,3 0,722 
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Na schématu (Obr. 7) je vyobrazen prostup tepla třívrstvým zásahovým oděvem, 

kde vzduchová mezera je umístěna mezi materiálovou skladbou a podvlékací vrstvou 

hasiče. 

 

Legenda: 

tsi = teplota stěny vrstvy                                            

Rα1,2 = odpor proti přestupu tepla na teplejší a chladnější straně 

t1,2 = střední teploty teplejší a chladnější tekutiny    

Rvi = opor proti vedení tepla i-té vrstvy  

λi = součinitel tepelné vodivosti i-té  

li = tloušťka vrstvy materiálové skladby 

λekv = ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti vzdušiny 

δ = tloušťka vrstvy vzdušiny 

Indexy:  

1 = vnější vrstva; 2 = vlhkostní membrána; 3 = tepelná vložka; 

4 = vzduchová mezera; 5 = podvlékací prádlo 

 

Obr. 7 Schéma prostupu tepla zásahovým oděvem pro hasiče se vzduchovou mezerou 
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Hustotu tepelného toku procházející materiálovou skladbou a podvlékacím prádlem 

na tělo hasiče můžeme vyjádřit jako rovnici 26. 

 

 
   

      
 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

   
 

    
  

  
  

  
 
  

             
(26)  

 

Odpory proti vedení tepla jednotlivých vrstev Rvi, jsou vyjádřeny rovnicí 27  

a odpory proti přestupu tepla rovnicí 28. Součinitel prostupu tepla je pak roven obrácené 

hodnotě součtu odporů, rovnice 29 [24].  

      
    
  

                (27)  

        
 

    
                (28)  

    
 

       
     

     
                 (29)  

 

Ze základních poznatků o sdílení tepla je zřejmé, že díky malému součiniteli 

tepelné vodivosti vzduchu (Tab. 2), bude v závislosti na tlouště vzduchové mezery růst její 

odpor proti vedení tepla. Také ze obecné rovnice lze vyvodit, že se vzrůstajícím odporem 

proti vedení tepla bude klesat prostoupená hustota tepelného toku. 

3.4 Modely transportu tepla 

Modely transportu tepla byly vyvinuty s cílem charakterizovat chování tkanin 

užívaných v ochranných oděvech při expozici vysokou intenzitou po krátkou dobu. 

Torviho model, Mell a Lawson model a Gibson model uvádí základ pro rozvoj 

zobecněného modelu. První dva uvedené uvádí zobecněný model pro transport tepla 

s ohledem na vzduchové mezery.   

3.4.1 Torvi model 

Torviho model je založen na zkušebním záření, skládá se z jednovrstvé tkaniny, 

která je zahřívána ze spodu hořákem s předmísenou reakční směsí (propan  

  vzduch). Zkušební snímač, měděný kalorimetr, je umístěn v izolačním bloku, mezi 
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tkaninou a snímačem je zcela uzavřený vzduchový prostor o tlouště asi 6 mm. Model 

představuje přenos tepla z hořáku skrz jednovrstvou tkaninu na měděný kalorimetr (lidské 

tělo). Na základě Obr. 8 je jasné, že radiace nastává ve všech třech částech [39].  

 

 

Obr. 8 Torvi model 

 

S cílem rozvíjet model transportu tepla bylo počítáno s podílem konvekce a sálání 

na vnější straně materiálu, konvekce a radiace ve vzduchové mezeře mezi hořákem  

a tkaninou, kde je zářivý tok reprezentován rovnicí 30 [39].  

 

 

Tepelný tok uvnitř je vyjádřen rovnicí 31 [39]. 

 

 
 

   
  

    
    

  

    

  
 

  

  
 

 
  

 
    

  
 

 
(31)  

 

           
                  

     
    

  
            

     
  

             
     

  
  

  

  

     

  
 

 

 

(30)  
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Kondukce, absorbovaná radiace a termochemická reakce v rámci tkaniny je 

vyjádřena výslednou energetickou rovnicí 32 [39].  

 

 
     

  

  
  

 

  
     

  

  
             (32)  

 

kde v rovnicích značí: T = teplota, ε = emisivita, Fa, Fb = faktory závislé  

na geometrii tkaniny vzhledem k okolnímu vzduchu a hořáku, Fs = faktor závislý na 

geometrii tkaniny s ohledem na tělo hasiče, A = plocha, C
A
 = specifické teplo (latentní 

teplo spojené s termochemickou reakcí, závislé na teplotě), k = tepelná vodivost, závislá  

na teplotě, γ = extinkční koeficient tkaniny (součet koeficientu absorpce a rozptylu). 

V rovnici 31 vyjadřuje qrad dopadající zářivý tepelný tok [39]. 

3.4.2 Mell and Lawson model 

Mell a Lawson model je založena na rozšíření Torviho modelu. Model bere v úvahu 

prostup tepla 3vrstvým zásahovým oděvem. Stejně jako v případě Torviho modelu, Mell  

a Lawon pozorovali kondukci a absorbovanou radiaci uvnitř textilie, s cílem vytvořit 

model, který upravuje zachování energie, tento model může být reprezentován rovnicí 33 

[30].  

 
     

  

  
   

   

  
  

   

   
   (33)  

  

kde ρ = hustota tkaniny, Cp = specifické teplo tkaniny, δT/δt = změny teploty 

v závislosti na čase, δqc/δx = změny kondukce při prostupu látkou v závislosti na tloušťce 

látky, δqR/δτx = změny radiace při prostupu látkou v závislosti na tloušťce látky,  

g = energie generovaná uvnitř testované látky [30].  

V tomto ohledu Mell a Lawson uznali dopadající tepelný tok na obou stranách 

každé vrstvy materiálu a také ten, který se tvoří mezi vrstvami v důsledku odraženého 

záření mezi vrstvami tkaniny. Jak je zřejmé z výše uvedené rovnice, předpovídali změnu 

prostupu tepla nebo teploty v závislosti na čase. Současně také testovali vybrané látky 

v laboratoři a vyhodnotili jejich změny teploty v závislosti na čase. Bylo zjištěno, že 

výsledky předpověděné modelem byly blízké experimentálním výsledkům. Z toho důvodu 
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může být model použit k předpovědi změny teploty v závislosti na čase pro látky nebo  

pro tepelný výkon ochranné látky, také ho lze využít pro simulaci ve více rozměrech [30].  

Přenos tepla konvekcí v látce stejně tak jako dopravované teplo za pomoci vlhkosti 

v rámci látky nebo vzduchové kapsy jsou zájmem dalších studií, které mají za účel rozvíjet 

tento model s ohledem na vlhkost látky a další tepelné vlastnosti jako je tepelná vodivost  

a termo-optické vlastnosti (odrazivost, propustnost, absorpce) [30].   
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Praktická část - Experimentální stanovení prostupu tepla skladbou 

oděvu při různých vzduchových mezerách mezi vrstvami oděvu 

4 Realizace experimentálního řešení  

V rámci diplomové práce jsem prováděla laboratorní měření, jehož účelem bylo 

experimentálně stanovit prostup tepla skladbou oděvu při různých vzduchových mezerách 

mezi vrstvami oděvu.  

Laboratorní měření byly prováděny v laboratoři LC 116, Fakulty bezpečnostního 

inženýrství, VŠB – TU Ostrava.  

4.1 Princip experimentálního měření 

Principem zkoušky je vystavení vzorku materiálové skladby zásahového obleku a 

podvlékacího prádla se vzduchovou mezerou za pomoci zdroje sálavého tepla třem 

velikostem intenzity záření, které jsou charakterizovány hustotami tepelného toku (Obr. 9). 

Norma [11] pro zkušební metody na ochranu proti teplu a ohni udává 3 různé hladiny 

dopadajících hustot tepelného toku, které by měly být vybrány z následujících  

úrovní: nízká 5 a 10 kW/m
2
, střední 20 a 40 kW/m

2
 a vysoká 80 kW/m

2
, kdy se v úvahu 

bere povaha zkoušeného materiálu, a úrovně mohou být změněny. Za pomoci zařízení 

(pochromovaná vana na ohřev vody, čerpadlo, chladič) byla ve stavební tvárnici, na které 

byl umístěn zkušební vzorek, udržovaná přibližná teplota 37 °C (± 1 °C), která odpovídá 

teplotě jádra lidského těla. Mezi vzorkem a podvlékacím prádlem byla u jednotlivých 

zkoušek vytvářena vzduchová mezera o různých velikostech.  

V průběhu celé zkoušky (25 minut/ 1 zkouška) byl za pomoci termočlánků 

sledován prostup tepla materiálovou skladbou. Za pomoci odporových čidel a destičky 

snímače tepelného toku byla sledována prostoupená hustota tepelného toku a teplo 

dopadající na stavební tvárnici. Povrch vnější vrstvy byl zároveň snímán za pomoci 

termokamery Flir T 640.  
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Obr. 9 Schéma znázornění experimentálního měření 

 

4.2 Charakteristika zkušebního vzorku 

K experimentálnímu měření byl použit vzorek zásahového obleku Deva TIGER 

Plus (Obr. 10) a podvlékacího prádla od firmy Deva F-M s.r.o. Zásahový oblek je 

výrobcem testován dle EN 469:2005 Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky 

na ochranné oděvy pro hasiče, příloha C, popáleniny 2. a 3. stupně. Oblek se vykazuje 

nízkou hmotností materiálové sestavy, střihovými úpravami pro vyšší komfort a ochranu  

a vyššími mechanickými parametry tkaniny a je vyráběn ve 2 střihových provedení Elite 

EU a Premium [14]. 
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4.2.1 Materiálová skladba experimentálního vzorku 

Materiálová skladba zásahového oděvu Deva TIGER Plus 

Celková materiálová skladba (Obr. 11 a Obr. 12) se 

vykazuje nízkou hmotností a vysokým komfortem  

pro uživatele a skládá se z následujících tří vrstev 

s uvedenými povrchovými úpravami [14].  

Vnější vrstva obleku je tvořena tkaninou 

Nomex
®
 DIAMOND ULTRA s měrnou hmotností 210 g/m

2
  

a povrchovou úpravou SOFIGUARD
®
Performance [14]. 

Vlhkostní bariéra je vyráběna v typu GORE-

TEX
®
 Fireblocker N s měrnou hmotností 140 g/m

2
 nebo  

ve variantě membrána CROSSTECH
®
 s měrnou hmotností 

135 g/m
2
 [14]. 

Tepelná vložka je tvořena tkaninou Nomex
®
 Comfort 

Grid s měrnou hmotností 200 g/m
2
 a povrchovou úpravou 

SOFIDRY
®
 [14]. 

Obr. 10 Zásahový oděv 

Deva Tiger Plus [14] 

 

 

 

Obr. 11 Materiálová skladba Deva 

Tiger plus [14] 

Obr. 12 Reálná fotografie materiálové skladby 

http://www.deva-fm.cz/technologie/
http://www.deva-fm.cz/technologie/
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Materiálové složení podvlékacího prádla 

Jako vzorek podvlékacího prádla bylo použito bavlněné tričko šedé barvy  

od společnosti Deva F-M s.r.o. Materiálové složení trička je 40 % viskóza a 60 % bavlna. 

Plošná hmotnost je 140 g/m
2
 [14]. 

4.3 Zkušební sestava 

Pro experimentální měření byla vytvořena zkušební sestava sestávající se 

z následujících zařízení (Obr. 17). 

4.3.1 Zdroj sálavého tepla 

Zdrojem sálavého tepla byl sálavý panel QH-081060 od firmy Omegalux, který byl 

upevněn na zkušební stojan. Rozměry panelu jsou šířka 203,2 mm a délka 254 mm. Je 

dimenzován na maximální teplotu 1800°F (981 °C) [34]. 

4.3.2 Zařízení zkušební sestavy 

Snímač tepelného toku 

Ve středu čelní strany stavební tvárnice byl připevněn flexibilní snímač tepelného 

toku, typ 150-1, 78,6 W (Obr. 13). 

 

Obr. 13 Stavební tvárnice s flexibilním snímačem tepelného toku 
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Zkušební stojan se stavební tvárnicí 

Tvárnice byla využita k simulování hrudního koše lidského těla. Do stavební 

tvárnice byl zabudován flexibilní snímač prostupujícího tepelného toku a odporová teplotní 

čidla NTC k snímání povrchové teploty (Obr. 14). Na zadní stranu byl připevněn chladič 

k ochlazení/ohřevu na požadovanou teplotu. 

 

 

 

Obr. 14 Schéma umístění odporových teplotních čidel ve stavební tvárnici [2] 

 

Vana na ohřev vody 

Pro ohřev/ochlazení teploty v tvárnici byla využita pochromovaná vana o objemu 

5,6 l s vnějším pláštěm z nerezové oceli. Do zařízení byla zabudována topná spirála, vana 

byla připojena na regulátor teploty [36]. 

 

Ponorné čerpadlo 

Univerzální hobby čerpadlo 1250 bylo využito k čerpání vody z pochromované 

vany do chladiče tvárnice. Čerpadlo bylo umístěno mimo vanu na ohřev vody. 

 

Programovatelný regulátor teploty MICROTHERM 825 

Programovatelný regulátor teploty MT 825 byl využit jako regulátor teploty vody 

v pochromované vaně. 
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Distanční válečky 

Pro vytvoření vzduchových mezer byly využity distanční válečky o požadovaném 

průměru 2,5 mm, 3,2 mm, 6,5 mm a 8,5 mm. Jako distančních válečků bylo využito 

svářecích elektrod.  

4.3.3 Zařízení pro měření a zaznamenávání dat 

Datalogger Almemo 710 

Datalogger slouží pro měření a záznam fyzikálních veličin.  Je vybaven 10 vstupy 

pro čidla, digitálními snímači pro měření a záznam dynamických veličin. Naměřené 

hodnoty se ukládají do vnitřní paměti zařízení, tato paměť byla rozšířena o SD-kartu [1]. 

Na zařízení byl nastaven měřící cyklus 1 hodnota za sekundu. Vstupy pro čidla 

sloužily k zaznamenávání hodnot z termočlánků, odporových teplotních čidel a snímače 

tepelného toku upevněného na stavební tvárnici. 

 

Datalogger Almemo 2590 – 4AS 

Datalogger slouží pro zaznamenávání fyzikálních, elektrických a chemických 

veličin. Paměť až 100 000 hodnot byla rozšířena o SD-kartu. Je vybaven 4 vstupy pro  

čidla [1]. 

Čidla sloužila k zaznamenávání teplot z termočlánku TC, který byl vložen  

do cirkulačního termostatu s ohřevem, dále teploty ze zdroje sálavého tepla a regulátoru. 

Poslední čidlo sloužilo k zaznamenávání tepelného toku, který byl měřen snímačem 

tepelného toku SGB 01. Snímání bylo nastaveno na 1 hodnotu za sekundu. 

Dataloggery (Obr. 15 a Obr. 16) jsou německé firmy Ahlborn a pro přenos 

zaznamenaných hodnot byl použit software Almemo kontrol 5.19. 
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Snímač tepelného toku SGB 01 

Na měření tepelného toku byl použit vodou chlazený snímač tepelného toku  

SGB 01 s pracovní rozsahem od 0 do 5 kW/m
2
 a maximálním rozsahem 150 % pracovního 

rozsahu. Čas odezvy snímače je méně než 450 ms [35]. 

 

Termokamera FLIR T640 

Termokamera FLIR T640 je vybavena rozlišením detektoru 640 x 480 px, teplotní 

citlivostí 30 mK (<0,035 °C) a teplotním rozsahem od – 40 °C do + 2 000 °C. Přesnost 

termokamery je ± 2 °C nebo ± 2 %, nastavitelná emisivita od 0,01 až 1,00. Nabízí mnoho 

měřících funkcí například měření až 10 teplotních bodů, rozdíl teplot mezi body, nejvyšší  

a průměrné hodnoty teploty, izotermy s nastavením intervalu, automatické zobrazení 

teplých a studených bodů. Pořízené snímky lze zpracovat a provézt analýzy jednotlivých 

snímků v software FLIR tool (FLIR tool+) [18]. 

Pro pořizování záznamu termokamerou byl použit standardní objektiv f = 24,6 mm 

(25°).  Termokamera byla nekalibrována.  

 
 

Obr. 15 Almemo 710 Obr. 16 Almemo 2590 – 4AS 
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4.3.4 Pomocné zařízení 

 Hliníkové plechy sloužily k odstínění sálavého tepla z panelu před 

započetím experimentu. 

 Stolní počítač k přenosu dat z přístrojů Almemo. 

 Notebook k zaznamenávání a přenosu dat z termokamery. 

 Mikrometr k určení tloušťky vrstvy. 

 Barometr k odečítání tlaku vzduchu v laboratorní místnosti. 

 Digitální vlhkoměr a teploměr k odečítání vlhkosti a teploty v laboratorní 

místnosti. 

 

 

Obr. 17 Laboratoř se zkušebním zařízením 
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4.4 Příprava zkušebního vzorku 

Pro provádění experimentálních měření byly využity vzorky materiálu zásahového 

obleku Tiger plus od firmy Deva viz kapitola 4.2.Vzorky byly upraveny na velikost  

180 mm x 100 mm a sešity ve formě vnější vrstva, membrána, vnitřní vrstva, aby vytvořily 

materiálovou skladbu zásahového oděvu, tyto vzorky byly využity pro vytvoření 

vzduchové mezery mezi materiálovou skladbou a doplňkem.  

Zjištění tloušťky jednotlivých vrstev materiálové skladby bylo provedeno  

za pomoci mikrometru, kdy každé měření materiálu bylo provedeno 5krát a ze zjištěných 

hodnot byla vypočítána průměrná tloušťka vrstvy (Tab. 3). 

 

Tab. 3 Tloušťka jednotlivých vrstev materiálové skladby 

Materiálová 

Skladba 

Číslo měření 
průměr 

1 2 3 4 5 

[mm] 

Vnější vrstva 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Membrána 0,64 0,66 0,70 0,68 0,66 0,668 

Tepelná vložka 0,48 0,40 0,42 0,46 0,44 0,44 

Podvlékací prádlo 0,44 0,5 0,48 0,46 0,46 0,468 

 

Na vnější vrstvu a membránu pod ní byly našity termočlánky typu K, které 

odolávají teplotám do 650 °C, k našití bylo využito částí vláken nití z obleku pro 

zachování nehořlavosti. Na vnitřní vrstvu a membránu nad ní byly našity termočlánky 

s odolností do 250 °C. Další termočlánky s odolností do 250 °C byly umístěny na tričko. 

Rozmístění termočlánku a označení míst pro distanční válečky je vyobrazeno na Obr. 18  

a 19 podrobnější popis typu, označení a umístění termočlánků a snímačů je uvedeno  

v příloze A. 
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Obr. 18 Řez skladbou vzorku s umístěním vzduchové mezery 

 

Vzduchová mezera mezi tepelnou bariérou a podvlékacím prádlem byla vytvářena 

na vnitřní vrstvě materiálové skladby, na které byly našity očka, do kterých byly následně 

horizontálně a vertikálně zasunovány distanční válečky různých průměrů, dle požadované 

velikosti vzduchové mezery.  

Vzorek byl zkoušen a posuzován v suchém stavu bez vlivu vlhkosti z potu, nebo 

dodatečného vlhčení.  
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Obr. 19 Zobrazení umístění termočlánku a distančních válečků na vzorku zásahového oděvu 

 

4.5 Postup zkoušky 

Po sestrojení sestavy byla za pomocí tepelného snímače SGB 01, jehož snímací osa 

byla umístěna do středu sálavého zařízení, nastavena vzdálenost zdroje sálání od hrany 

stavební tvárnice dle požadované intenzity záření. Pro provedení laboratorní simulace byly 
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vybrány 3 následující velikosti hustoty tepelného toku 3, 4 a 5 kW/m
2
. Hodnoty 

vzdálenosti a její závislosti jsou uvedeny v grafu (Obr. 20).    

 

 

Obr. 20 Graf závislosti dopadající hustoty tepelného toku na vzdálenosti od zdroje sálání 

 

Testovaný vzorek byl napnut do hliníkové konstrukce, která byla přichycena 

k vrchní a spodní části vzorku oděvu za pomoci kancelářských spon. Následně byl vzorek 

umístěn na snímací plochu tvárnice, kde byl za pomoci laboratorních závaží nízkých 

hmotností vypnut. Čidla byla připojena do vstupů dataloggerů a interval záznamu byl 

nastaven na 1 hodnotu za sekundu. 

Termokamera byla umístěna za zdroj sálání tepla, 1,2 m od hrany stavební tvárnice 

pro hustotu tepelného toku 3 kW/m
2
 a 1,0 m pro 4 kW/m

2
 a 5 kW/m

2
. Poté byla připojena 

k notebooku se softwarem FLIR tool. V programu byly nastaveny tyto hodnoty: emisivita 

snímané plochy, odražená teplota, vzdálenost čočky od hrany tvárnice, požadované 

snímkování a teplotní rozsah, proměnné hodnoty teplota a vlhkost okolí byly upravovány 

pro každé jednotlivé měření. 

Emisivita vzorku materiálové skladby byla nastavena na hodnotu 0,95, která byla 

převzata z dřívějších experimentálních měření, viz [2]. 

Pro správné měření termokamery bylo zapotřebí nastavit a určit okolní tepelné 

záření, které se odráží od lesklého povrchu měřeného objektu, tzv. zdánlivou odraženou 

teplotu, která dopadá na detektor termokamery. Odražená teplota byla zjištěna za pomoci 

zmačkaného alobalu, který byl opět narovnán, tím bylo dosaženo rozmanité odrazivosti 

plochy. Takto upravený alobal, byl umístěn na stínící plech umístěný v místě snímací 

plochy tvárnice (Obr. 21). V softwaru Flir tool + byla upravena plocha snímání na Bx1, 
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z níž byla odečtena odražená teplota jako průměr minimální a maximální teploty. Teplotní 

rozsah termokamery byl nastaven na od 0 °C do 600 °C, snímání obrázků na jeden snímek  

za sekundu. 

 

Obr. 21 Měření odražené teploty 

 

Zkušební sestava byla uvedena do provozu. Na regulátoru teploty bylo nastaveno 

40 °C. Tato hodnota byla zjištěna při experimentálním měření, kdy se očekávaly tepelné 

ztráty ve vedení, teplota na přední straně tvárnice ve středu dosahovala hodnot 37 °C  

± 1 °C.  Čerpadlo bylo uvedeno do chodu a zajišťovalo přenos demineralizované vody 

z pochromované vany do chladiče stavební tvárnice. Chlazení snímače tepelného toku bylo 

zajištěno hadicovým vedením malého průměru, které bylo připojeno na vodovodní 

kohoutek.  

Na Almemo dataloggerech byl sledován průběh teplot termočlánků typu K  

a odporových NTC snímačů teploty, především pak vývoj teploty na přední straně tvárnice, 

kde bylo kontorlováno dosáhnutí přibližné teploty lidského těla. Poté byl před vzorek 

umístěn hliníkový plech, který sloužil k odstínění tepelného toku a do provozu uveden 

zdroj sálání. Na dataloggeru Almemo 2590 byl sledován průběh nárůstu teploty v zářiči.  

Po dosáhnutí teploty vně zářiče 895 °C byla započata experimentální měření.  

Na dataloggerech a termokameře byl zahájen záznam dat, bylo provedeno odstranění 

hliníkového stínícího plechu, tím došlo u vzorků k expozici sálavým teplem. Měření bylo 

prováděno pro 3 různé hustoty tepelného toku při 5 různých velikostech vzduchových 
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mezer ve třech opakujících se měřeních. Každé měření bylo sledováno a zaznamenáváno 

po dobu 25 minut. K ustálení hodnot teplot a tepelného toku byla dostačující doba  

15 minut, pro přesnost a sledování chování vzorku při delší expozici sálavým teplem byla 

tato doba prodloužena o 10 minut. Pro započetí dalšího experimentálního měření bylo 

nutné počkat na ustálení teplot na původní hodnoty. 

Vznik odchylek v měření mohl být způsoben vlivem změny napětí v sítí, které 

mohlo mít dopad na změnu teploty zdroje sálavého září a tím na jeho vyzařování. Dále 

náhodnými změnami proudění vzduchu způsobenými pohybem osob, spuštěním 

vzduchotechniky, nebo otevřením dveří nebo také nerovnoměrným kontaktem vzorku 

s flexibilním snímačem vlivem nepoddajnosti vzorku. 
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5 Vyhodnocení experimentálního měření 

Laboratorní měření nového vzorku byla opakována třikrát pro každou hustotu 

tepelného toku a k ní náležející velikost vzduchové mezery. Dále byly provedeny měření 

kvalitativně rozdílných vzorků. Celkem bylo provedeno 54 experimentálních měření. 

V rámci vyhodnocení bylo zjištěno spektrální vyzařování zdroje sálavého tepla, odpory 

jednotlivých vrstev a celkový odpor skladby a vyhodnocen prostup tepla zkušebními 

vzorky. Do vyhodnocení experimentálního měření byly zahrnuty hodnoty směrodatné 

odchylky, které jsou uvedeny v příloze C a také hodnoty rozptylu.  

Směrodatná odchylka σ vyjadřuje odlišnost typických případu v souboru 

zkoumaných čísel. Pokud je odchylka malá, znamená to, že data sledovaného souboru jsou 

si většinou navzájem podobná. V opačném případě, kdy odchylka nabývá vysokých 

hodnot, signalizuje na velké odlišnosti souboru dat. K zjištění směrodatné odchylky byla 

využita funkce SMODCH v programu Microsoft office Excel.  

Rozptyl σ
2
 (střední kvadratická odchylka, disperze nebo variace) vyjadřuje 

rozdělení souboru měřených hodnot (míru rozptýlení) kolem střední hodnoty. Je definován 

jako aritmetický průměr čtverců odchylek jednotlivých hodnot sledované proměnné  

od průměru celého souboru dat. K vyhodnocení měřených dat byla využita funkce VAR. 

Hodnoty rozptylu a odchylky nabývají jednotek sledovaného souboru dat.  

5.1 Spektrální vyzařování zdroje sálavého tepla 

Z experimentálních měření byla z přístroje Almemo 2590 zjištěna maximální 

teplota sálavého panelu, která dosahovala hodnot 912,6 °C (1185,75 K). Z této teploty byla 

dle rovnice 14, Wienova posunovacího zákona, stanovena maximální vlnová délka λmax, 

které přísluší maximální spektrální emisivita. Z upravené rovnice 10, Stefan-Boltzmanova 

zákona, byla určena intenzita vyzařování Me, dále pak byla vypočítána spektrální intenzita 

záření v závislosti na vlnové délce a absolutní teplotě dle rovnice 13 Planckova zákona. 

 

Výpočet vlnové délky maxima vyzařování λmax 

      
           

       
                          

Vlnová délka maxima vyzařování sálavého panelu je        , podle vypočítané 

     je řazen do středního pásma infračerveného záření, dle Tab. 1. 
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Výpočet intenzity vyzařování 

                     

                                        

Intenzita vyzařování sálavého panelu je              . 

 

Výpočet rozmezí vlnových délek 

Rozmezí vlnových délek, v závislosti na teplotě, ve kterých je vyzářeno asi 95 % 

energie se vypočítá dle následující rovnice [4]: 

                                 

   
         

       
             

        

       
            

Rozmezí vlnových délek se nachází v 1,27   11,83 µm. 

Výpočet spektra intenzity záření 

      
  

     
  
   

    
             

Průběh spektrální intenzity záření v závislosti na vlnové délce a teplotě je zobrazen 

na Obr. 22. Pod křivkou se nachází hustota intenzity záření. 

 

Obr. 22 Spektrální vyzařování sálavého panelu 
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5.2 Odpor proti vedení tepla materiálových vrstev  

Odpor proti vedení tepla jednotlivých vrstev byl počítán z rovnice 15 a 27 upravené 

do následujícího tvaru: 

 
   

       
 

                
 

Pro výpočet jednotlivých odporů vrstev byly využity rozdíly naměřených teplot  

na vnější a vnitřní straně jednotlivých vrstev a hustota tepelného toku měřena flexibilním 

snímačem.  

Ze zjištěných průměrných hodnot byly vytvořeny grafy (Obr 23, 24 a 25), hodnoty 

maximálních, minimálních a průměrných odporů jsou uvedeny v příloze D. V uvedených 

grafech je pozorován nárůst odporu vzduchu v důsledku zvyšování vzduchové mezery  

a nárůst odporu vnější vrstvy vlivem zvyšování působící hustoty tepelného toku. Zajímavé 

je, že při nejnižší působící hustotě tepelného toku má odpor membrány s velikostí 

vzduchové mezery výrazný rostoucí charakter a i v ostatních případech dochází ke zvýšení 

tohoto odporu oproti výchozí hodnotě. Také, že odpor membrány je vyšší než odpor vnitřní 

vrstvy neboli tepelné vložky, což může být způsobeno větší šířkou membrány. Vyšší odpor 

podvlékacího prádla je způsoben odečtením teploty stěny z čelní strany tvárnice. 

 

 

Obr. 23 Graf ustálených hodnot odporu vedení tepla u jednotlivých vrstev, působící hustota 

tepelného toku 3 kW/m
2
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Obr. 24 Graf ustálených hodnot odporu vedení tepla u jednotlivých vrstev, působící hustota 

tepelného toku 4 kW/m
2
 

 

 

Obr. 25 Graf ustálených hodnot odporu vedení tepla u jednotlivých vrstev, působící hustota 

tepelného toku 5 kW/m
2 
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Průběh odporu proti vedení tepla v závislosti na čase byl vyhodnocen pro 

materiálovou skladbu a celou skladbu včetně vzduchové mezery a podvlékacího prádla. 

Pro všechny provedené měření vykazovaly tyto křivky obdobný charakter.  

Na počátku měření došlo k prudkému nárůstu odporu proti vedení tepla, nejvyšší hodnoty 

bylo dosaženo při maximálním rozdílu teplot na vnější a vnitřní straně vrstvy pro 

materiálovou skladbu a na vnější vrstvě a čelní straně tvárnice pro celou skladbu. Strmost 

této křivky může být dána velikostí součinitele tepelné vodivosti, který je proměnný 

s teplotou. V grafu je uveden odpor proti vedení tepla bez vzduchové mezery (Obr. 26). Při 

měření vzorků se vzduchovou mezerou nabýval odpor proti vedení tepla vyšších hodnot, 

zvýšení těchto hodnot lze přisuzovat vzduchové mezeře a větší celkové šířce měřeného 

vzorku. Jednotlivé průběhy pro všechny měření nového vzorku jsou uvedeny v příloze E. 

 

 

Obr. 26: Závislost odporu proti vedení tepla na čase 

 

K získání hodnot teploty vnější vrstvy materiálu byly použity dva způsoby měření. 

Teplota vnější materiálové vrstvy byla snímána termokamerou a termočlánky typu K  

(TC 26/M1.1, TC 23/M3.1, TC 24/M5.2). Graf (Obr. 27) porovnává průběhy teplot 

měřených termokamerou ve snímací oblasti Bx1 (Obr. 28) a průměr teplot uvedených 
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termočlánků TC na vnější vrstvě materiálu. Pro porovnání rozdílu teplot u obou způsobů 

měření byly vybrány tři prováděná měření o různé hustotě tepelného toku se vzduchovou 

mezerou 8,5 mm. Na časové ose x jsou pro lepší zobrazení rozdílu teplot vyobrazeny 

pouze první 3 minuty měření, po této době byly rozdíly teplot minimální. Můžeme 

pozorovat, že teplota měřená termokamerou je v první minutě výrazně vyšší než průměry 

termočlánků na vnější vrstvě, v průměru u 3 kW.m
-2

 o 6,9 °C, u 4 kW.m
-2

  

o 6,4 °C a u 5 kW.m
-2

 o 8 °C. V Tab. 4 je uvedena směrodatná odchylka a rozptyl těchto 

měření, pro ostatní jednotlivá měření se mohou tyto hodnoty nepatrně lišit, také je zde 

uvedena zjištěná zdánlivá odražená teplota pro působící hustoty tepelného toku při 

působení zdrojem sálání. Počáteční rozdíly v teplotě mohou být způsobeny pomalejším 

zahříváním termočlánkových senzorů teploty, působením zdánlivé odražené teploty nebo 

podmínkami v laboratoři, tj. vliv teploty a vlhkosti.  

 

Tab. 4 Naměřené a vypočtené hodnoty vnější vrstvy pro vzduchovou mezeru 8,5 mm 

 
Statistická 

veličina 
Jednotka 

Hustota tepelného toku 

[kW.m
-2

] 

3 4 5 

Termokamera 

Flir T 640 

Maximum [°C] 159,80 203,38 233,67 

Minimum [°C] 45,48 57,08 56,68 

Průměr [°C] 155,71 199,00 228,66 

Termočlánky 

(TC 23, 24 a 26) 

Maximum [°C] 160,80 202,20 235,35 

Minimum [°C] 49,70 39,30 41,70 

Průměr [°C] 156,08 197,17 228,82 

Rozptyl rozdílu teplot 

(termokamera - termočlánky) 
[°C] 3,04 1,73 5,42 

Směrodatná odchylka rozdílu teplot 

(termokamera - termočlánky) 
[°C] 1,74 1,32 2,33 

Odražená teplota [°C] 120 160 190 
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Obr. 27 Graf porovnání průběhu nárůstu teplot na vnější vrstvě měřených termokamerou  

a termočlánky TC 

 

Vzhledem k tomu, že naměřené hodnoty teplot vnější materiálové vrstvy se u obou 

způsobů měření výrazně nelišily, nebyly hodnoty naměřené termokamerou v práci dále 

využity. 

 

Obr. 28 Plocha vnější materiálové vrstvy snímaná termokamerou v oblasti Bx1 
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5.3 Porovnání výsledků měření nového vzorku s rozdílnou velikostí 

vzduchové mezery 

Prostup tepla materiálovou skladbou byl zjišťován na novém vzorku, který byl 

vystaven 3 velikostem intenzity záření s 5 velikostmi vzduchových mezer. Každé měření 

jednotlivé velikosti hustoty tepelného toku a k ní náležející vzduchové mezery bylo 

opakováno třikrát. Z jednotlivých měření byly vytvořeny průměry dat a z nich následně 

vybrány maximální a minimální hodnoty, které jsou zobrazeny v Tab. 5 - 7.  

 

Tab. 5 Minimální a maximální hodnoty naměřených teplot pro jednotlivé velikosti 

vzduchových mezer, působící hustota tepelného toku 3 kW.m
-2

 

Umístění 

termočlánkůt 

MAX/MIN 

teplota 
Vzduchová mezera 

[-] [°C] 
[mm] 

bez 2,5 3,2 6,5 8,5 

Vnější vrstva 
MAX 152,37 154,62 155,10 155,94 157,54 

MIN 43,27 40,99 41,62 43,80 40,63 

Membrána 

vnější strana 

MAX 150,47 149,20 150,47 153,41 153,28 

MIN 42,00 40,04 40,57 41,47 39,03 

Membrána 

vnitřní strana 

MAX 115,75 119,08 117,90 113,19 111,60 

MIN 39,20 39,64 40,02 39,54 38,80 

Vnitřní vrstva 
MAX 102,39 104,86 103,00 96,99 105,89 

MIN 38,03 38,66 39,28 38,79 38,63 

Podvlékací 

prádlo 

MAX 100,60 95,67 92,07 91,11 90,50 

MIN 38,03 38,01 37,95 38,04 37,77 

Čelo tvárnice 

střed 

MAX 63,47 62,60 62,51 58,85 56,76 

MIN 35,30 35,56 36,19 36,29 35,72 
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Tab. 6 Minimální a maximální hodnoty naměřených teplot pro jednotlivé velikosti 

vzduchových mezer, působící hustota tepelného toku 4 kW.m
-2

 

Umístění 

termočlánků  

MAX/MIN 

teplota 
Vzduchová mezera 

[-] [°C] 
[mm] 

bez 2,5 3,2 6,5 8,5 

Vnější vrstva 
MAX 184,60 187,42 192,60 192,77 193,93 

MIN 43,60 46,87 49,32 44,13 40,99 

Membrána 

vnější strana 

MAX 159,55 176,60 182,20 197,03 185,21 

MIN 44,47 44,90 45,40 40,13 39,57 

Membrána 

vnitřní strana 

MAX 153,65 148,30 153,93 156,10 164,67 

MIN 38,90 41,72 41,01 38,83 42,60 

Vnitřní vrstva 
MAX 149,03 132,87 135,07 149,83 156,00 

MIN 41,63 41,03 39,94 40,30 39,11 

Podvlékací 

prádlo 

MAX 105,17 103,45 104,05 104,00 96,32 

MIN 38,20 38,58 37,54 37,30 36,07 

Čelo tvárnice 

střed 

MAX 71,21 69,50 66,84 63,65 60,99 

MIN 36,49 36,54 35,89 36,19 35,33 

 

Tab. 7 Minimální a maximální hodnoty naměřených teplot pro jednotlivé velikosti 

vzduchových mezer, působící hustota tepelného toku 5 kW.m
 -2

 

Umístění 

termočlánků  

MAX/MIN 

teplota 
Vzduchová mezera 

[-] [°C] 
[mm] 

bez 2,5 3,2 6,5 8,5 

Vnější vrstva 
MAX 230,21 234,17 233,41 235,58 235,12 

MIN 44,12 49,26 47,38 49,20 44,61 

Membrána 

vnější strana 

MAX 208,86 230,00 201,22 209,10 217,00 

MIN 41,90 46,38 46,72 44,57 40,57 

Membrána 

vnitřní strana 

MAX 179,92 188,37 173,12 176,37 182,16 

MIN 39,62 42,03 40,32 39,03 37,71 

Vnitřní vrstva 
MAX 162,02 161,96 155,97 153,32 162,13 

MIN 39,31 41,11 40,71 38,13 37,13 

Podvlékací 

prádlo 

MAX 136,08 143,12 133,77 111,53 119,42 

MIN 36,59 38,61 37,63 35,60 35,51 

Čelní strana 

tvárnice 

MAX 74,92 71,95 71,75 71,44 66,81 

MIN 35,10 35,24 35,67 34,56 34,52 
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Z uvedených dat maximálních průměrů teplot na čelní straně tvárnice byl vytvořen 

graf (Obr. 29), který interpretuje pokles teploty v závislosti na velikosti vzduchové mezery. 

Tab. 8 pak uvádí teplotní pokles jednotlivých průměrů měření oproti výchozí teplotě, která 

je zastoupena průměrnou teplotou vzorku bez vzduchové mezery. Vlivem odporu vzduchu 

při přestupu tepla materiálovou skladbou je největší pokles zaznamenán při velikosti 

vzduchové mezery 8,5 mm, kdy došlo k poklesu teploty o 10,7 % u 3 kW/m
2
, o 14,4 %  

u 4 kW/m
2
 a o 10,8 % u 5 kW/m

2
 oproti výchozí teplotě. 

 

 

Obr. 29 Graf maximální průměrné teploty měřené na čelní straně tvárnice  

 

Tab. 8 Teplotní pokles výchozí teploty vzhledem k vzduchové mezeře 

Hustota 

tepelného toku 

Výchozí 

teplota 

Teplotní rozdíl  

2,5 mm 3,2 mm 6,5 mm 8,5 mm 

[kWm
2
] [°C] [°C] 

3 63,47 - 0,87 - 0,96 - 4,62 - 6,8 

4 71,21 - 1,71 - 4,37 -7,56 - 10,22 

5 74,92 -2, 97 -3,17 -3,48 - 8,11 

 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

bez 
2,5 

3,2 
6,5 

8,5 

63,47 
62,6 

62,51 

58,85 

56,76 

71,21 

69,5 

66,84 

63,65 

60,99 

74,92 

71,95 
71,75 

71,44 

66,81 

Te
p

lo
ta

 [
°C

] 

Vzduchová mezera [mm] 

3 kW/m2 

4 kW/m2 

5 kW/m2 



54 

 

Jak je výše uvedeno vzduchové mezery mají vliv na velikost prostoupeného tepla 

na stavební tvárnici, která simulovala tělo hasiče. Dle [26] je kritická teplota kůže pro 

vznik nevratných změn 43,5 °C, doba nutná pro vznik popálenin při této teplotě je  

1 hodina. Se zvyšující se teplotou klesá doba expozice nutná pro vznik popálenin. Při 

teplotě 51 °C dochází již k velmi rychlému poškození kůže a při teplotě 70 °C dochází 

k destrukci kůže již za méně než 2 sekundy. V Tab. 9 jsou uvedeny časy, za které bylo 

dosaženo teploty 43,5 °C a 70 °C na čelní straně tvárnice. Z naměřených hodnot je zřejmé, 

že vzduchová mezera i při nejvyšší intenzitě záření 5 kW/m
2
 prodlouží dobu vystavení 

hasiče kritické teplotě o několik desítek sekund a teplotě 70 °C o několik minut.  

 

Tab. 9 Dosažení kritických teplot poškození kůže 

Hustota 

tepelného 

toku 

Sledovaná 

teplota 
Čas dosažení kritických teplot  

u jednotlivých vzduchových mezer 

 [kW.m
-2

] [°C] 
[min] 

bez 2,5 mm 3,2 mm 6,5 mm 8,5 mm 

3  
43,5 3:07 3:18 3:23 4:26 5:52 

70 nedosaženo nedosaženo nedosaženo nedosaženo nedosaženo 

4  
43,5 2:05 2:16 3:06 4:35 4:45 

70 23:02 nedosaženo nedosaženo nedosaženo nedosaženo 

5  
43,5 2:13 2:33 2:41 2:57 3:47 

70 19:06 22:13 22:31 22:51 nedosaženo 

 

V grafu (Obr. 30) je uvedena změna hustoty tepelného toku v závislosti na 

vzduchové mezeře. Můžeme vidět, že se zvětšováním vzduchové mezery dochází 

ke snižování měřené hustoty, která prostupuje na flexibilní snímač. V Tab. 10 je uveden 

procentuální průměrný úbytek rozdílu změřené hustoty bez vzduchové mezery a se 

vzduchovými mezerami. Lze pozorovat, že při působení malou intenzitou záření, tzn. 

hustotou tep. toku 3 kW.m
-2

 došlo při vytvoření vzduchové mezery 8,5 mm k 26%  úbytku,  

při navýšení intenzity došlo u 4 kW.m
-2

 k 20% a u 5 kW.m
-2

 pouze k 15% úbytku hustoty 

tepelného toku oproti výchozí měřené hodnotě materiálové skladby bez vzduchové 

mezery. Z Tab. 10 je zřejmé, že se zvyšováním působící hustoty tepelného toku dochází 

ke zmenšení vlivu vzduchové mezery na prostupující hustotu tepelného toku.  
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Obr. 30 Graf závislosti měřené maximální hustoty tepelného toku flexibilním snímačem  

na vzduchové mezeře 

 

Tab. 10 Procentuální rozdíl hodnot hustoty tepelného toku na flexibilním snímači 

Hustota 

tepelného toku 

Rozdíl hodnot - úbytek 

Bez – 2,5 mm Bez – 3,2 mm Bez – 6,5 mm Bez – 8,5 mm 

[kW.m
-2

] [%] 

3 2 4 21 26 

4 3 9 15 20 

5 9 11 11 15 

 

K ustálení hodnot prostupujícího průměrného tepelného toku snímaného 

flexibilním snímačem (Obr. 31) docházelo okolo 7 minuty měření, nadále hodnoty 

jednotlivých měření byly téměř konstantní. 

V průběhu měření nevykazovaly jednotlivé zkoušky extrémní výkyvy, které  

by naznačovaly, že měření není validní, to potvrzují i grafy uvedené v příloze B, kdy 

hodnoty teplot měly pro všechny experimentální měření podobný charakter. Při započatí 

měření byl vzorek v čase t = 0 vystaven zdroji sálavého záření. Okamžitě docházelo 

k prudkému nárůstu teplot a to především na vnější vrstvě a membráně. Za přibližně  
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1,5 minuty byly tyto teploty téměř konstantní a v průběhu měření se měnily jen 

minimálně.  Prudký nárůst byl zaznamenán i u ostatních vrstev, kde docházelo k ustálení 

teplot v rozmezí 5—6 minuty.  U teploty měřené odporovými čidly NTC umístěnými na 

přední straně tvárnice docházelo také k okamžitému nárůstu, tato teplota však v průběhu 

měření neustále pomalu vzrůstala. Odporová čidla NTC umístěná na zadní části tvárnice 

vykazovala pomalý neustálý nárůst teplot. Získané teploty byly závislé na zdroji sálavého 

záření, kdy mohlo docházet k malým rozdílům mezi jednotlivými měřeními (Tab. 11). 

 

 

Obr. 31 Graf závislosti průměru hustoty tepleného toku flexibilního snímače na čase 
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Tab. 11 Získané a zjištěné hodnoty snímače tepelného toku SGB 01 a zářiče 

- 
Statistická 

veličina 
Jednotka 

Hustota tepelného toku 

[kW.m
-2

] 

3 4 5 

Snímač 

tepelného 

toku SGB 01 

Maximum [kW.m
-2

] 2,5 3,2 3,56 

Minimum [kW.m
-2

] 2,4 2,3 2,95 

Průměr [kW.m
-2

] 2,45 3,0 3,24 

Směrodatná 

odchylka 
[kW.m

-2
] 0,017 0,19 0,23 

Teplota 

zářiče 

Maximum [°C] 904,3 912,3 910,4 

Minimum [°C] 896,9 889,0 892,1 

Průměr [°C] 901,0 902,9 901,3 

Směrodatná 

odchylka 
[°C] 2,11 6,08 4,91 

 

5.4 Porovnání výsledků měření nového vzorku, vzorku několikrát zatíženého 

nízkou intenzitou záření a poškozeného oděvu 

Při laboratorních měření bylo provedeno také měření použitého zásahového obleku 

Deva Tiger Plus, který byl vyřazen z používání v důsledku poškození vysokou intenzitou 

záření. Fotografie oděvu jsou uvedeny v příloze F.  

Z obleku byl odebrán vzorek z pravého rukávu o velikosti 20 cm x 10 cm  

a následně upraven stejně jako vzorky předcházející, viz kapitola 4.4. Následně byl 

vystaven hustotě tepelného toku 5 kW/m
2
. Pro srovnání naměřených hodnot bylo 

provedeno také měření s novým vzorkem, který byl vystaven stejné intenzitě sálání a 

vzorkem, který již byl 35x zatížen experimentálním měřením. 

Zkoušky byly provedeny ve třech opakujících se měřeních pro vzorek 1, 2 a 3. 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 12, kde: 

1 = poškozený vzorek; 

2 = vzorek již zatížen měřením; 

3 = nový vzorek. 

Před započetím byly vzorky podrobeny zkoumání. Vzorek č. 1 vykazoval značné 

poškození materiálové skladby, vnější vrstva byla vlivem plamene na některých místech 

roztavena. Membrána byla také poničena, původní světle žlutá barva vykazovala  



58 

 

na některých místech světle hnědé zbarvení. Na vzorku č. 2 byly viditelné pouze menší 

povrchové změny barvy vnější vrstvy, jiná závažná poškození nebyla pozorována. 

  

Tab. 12 Naměřené hodnoty vzorků 1, 2 a 3 

Umístění 

termočlánků 

typu-K 

Maximální/minimální 

teplota 
Označení vzorku 

[-] [°C] 1 2 3 

Vnější vrstva 
MAX 227,35 233,13 228,65 

MIN 91,80 41,53 83,15 

Membrána 
MAX 222,45 227,40 219,00 

MIN 42,27 37,43 40,25 

Vnitřní vrstva 
MAX 157,67 170,87 191,70 

MIN 39,47 38,23 48,15 

Podvlékací 

prádlo 

MAX 121,97 157,10 167,00 

MIN 36,70 36,30 40,00 

Čelo tvárnice 

střed 

MAX 67,31 75,28 70,60 

MIN 36,24 35,77 35,28 

 

Původní předpoklad před započetím měření byl, že materiálová skladba vzorku 

získaná z poškozeného oděvu bude vykazovat nižší nebo stejnou schopnost odolávat 

prostupu tepla než vzorky 2 a 3. Tento předpoklad ovšem nebyl naměřenými daty 

potvrzen, jelikož vzorek 1 v konečném výsledku vykazoval nejmenší naměřenou hodnotu 

na čele tvárnice (těle hasiče) a nejvyšší pokles teploty mezi membránou a podvlékacím 

prádlem. Naopak je tomu u nového vzorku, kde dochází pouze k malému poklesu teplot 

mezi membránou a vnitřní vrstvou a teplota je zredukována až při přechodu skrz teplotní 

vložku, i přesto však byla průměrná teplota naměřená na podvlékacím prádle tou nejvyšší. 

Ve velikosti prostoupeného tepla na přední straně tvárnice na tom byl nejhůře vzorek 2. 

Také změřený prostoupený tepelný tok flexibilním snímačem byl nejnižší pro 

vzorek 1, kdy jeho maximální hodnota dosáhla 1 152 W/m
2
, pro vzorek 2 byla tato hodnota 

rovna 1 452 W/m
2
 a pro vzorek 3 rovna 1 315 W/m

2
. 



59 

 

5.5 Porovnání vlivu umístění vzduchové mezery v materiálové skladbě 

Pro porovnání vlivu vzduchové mezery na umístění v materiálové skladbě bylo 

provedeno měření, kdy byla vzduchová mezera vytvořena mezi membránou a teplotní 

vložkou materiálové skladby. Pro srovnání byla vybrána velikost vzduchové mezery  

6,5 mm a působící hustota tepelného toku 5 kW/m
2
. Zkoušky byly opět provedeny ve třech 

opakujících se měřeních pro každý nový vzorek. Výsledky měření jsou uvedeny v Tab. 13, 

kde: 

4 = vzorek se vzduchovou mezerou umístěnou mezi vnitřní vrstvou a podvlékacím 

prádlem; 

5 = vzorek se vzduchovou mezerou umístěnou mezi membránou a vnitřní vrstvou. 

 

Tab. 13 Naměřené průměrné hodnoty vzorků 4 a 5 

Umístění 

termočlánků 

typu-K 

Maximální/minimální 

teplota 
Označení vzorku 

[-] [°C] 4 5 

Vnější vrstva 
MAX 241,95 236,3 

MIN 47 57,15 

Membrána 
MAX 232,5 230,8 

MIN 39,4 39,2 

Vnitřní vrstva 
MAX 168,6 183,3 

MIN 37,7 39,95 

Podvlékací 

prádlo 

MAX 121,55 161 

MIN 34,5 39,15 

Čelo tvárnice 

střed 

MAX 69,84 68,41 

MIN 35,59 36,43 

 

Z tabulky vyplývá, že umístění vzduchové mezery ve vrstvách membrána – vnitřní 

vrstva, vnitřní vrstva – podvlékací prádlo nehraje ve výsledné teplotě změřené na čelní 

straně tvárnice roli a to ani v případě průměrného maximálního prostoupeného tepelného 

toku, který si pro oba vzorky byl blízký, tj. pro vzorek 4 byla tato hodnota 1 265 W/m
2
  

a pro vzorek 5 byla 1 162 W/m
2
. 
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Obr. 32: Graf závislosti odporu proti vedení tepla na čase, vzorek 4 a 5 

 

Umístění vzduchové mezery lze pozorovat v grafu závislosti odporu proti vedení 

tepla (Obr. 32). U křivky materiálové skladby vzorku 5 můžeme pozorovat výrazné 
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mezery blíže prostupujícímu teplu. Po ustálení hustoty tepelného toku měřené flexibilním 

snímačem dochází k ustálení hodnoty odporu proti vedení tepla vzorku 4 a 5 na blízkých 

hodnotách.  
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala vlivem vzduchových mezer ve skladbě zásahových 

oděvů pro hasiče na prostup tepla. V úvodních kapitolách práce byl rozebrán historický 

vývoj, popis oděvů pro hasiče a jeho materiálová skladba. Dále byl sestaven základní 

přehled o sdílení tepla vedením, prouděním a zářením a na teoretické úrovni popsán 

prostup tepla materiálovou skladbou hasičského oděvu se vzduchovou mezerou. Také jsou 

v práci uvedeny dva numerické modely, které se zabývají problematikou chování tkanin 

užívaných v ochranných oděvech při vystavení vysokou intenzitou tepelného záření. 

V praktické části byl experimentálním ověřením stanoven vliv vzduchové mezery  

na prostup tepla v materiálové skladbě.  

Pro experimentální měření byl vybrán oblek Deva Tiger Plus od firmy Deva s.r.o., 

která poskytla tkaniny materiálové skladby obleku. Materiály byly upraveny tak, aby 

vytvořily reálnou skladbu hasičského zásahového oděvu. Pro porovnání výsledků prostupu 

tepla novými materiálovými vzorky byl také zajištěn již používaný a poškozený oděv 

stejného typu. Oděvy jsou obvykle zkoušeny třemi úrovněmi intenzity záření, převážně 

pak vysokou intenzitou po krátkou dobu, avšak hasiči jsou častěji vystavování menším 

intenzitám záření po delší dobu. Z toho důvodu, byly při realizaci experimentálního měření 

vybrány nízké intenzity záření, o hustotě tepelného toku 3–5 kW/m
2
. Zkušební metoda 

byla převzata z dřívějších experimentů prováděných v laboratoři Fakulty bezpečnostního 

inženýrství. 

Na základě vyhodnocení experimentálního měření lze konstatovat, že v závislosti 

na zvyšující se tloušťce vzduchové mezery roste její odpor proti vedení tepla. Současně 

velikost vzduchové mezery ovlivňovala prostup tepla na čelní stranu tvárnice, která 

simulovala tělo hasiče. Při hustotě tepelného toku 3 kW/m
2
 a vzduchové mezeře 2,5 mm  

a 3,2 mm docházelo k zanedbatelnému poklesu prostoupené teploty (do 1 °C). Výraznější 

pokles této teploty (4,6 °C) byl zaznamenán od velikosti vzduchové mezery 6,5 mm.  

U měření s hustotou tepelného toku 4 a 5 kW/m
2
 byl tento teplotní pokles (od 3 °C do  

10 °C) evidentní již při velikosti vzduchové mezery 3,2 mm.  

Dále bylo ověřeno, že se zvyšováním velikosti vzduchové mezery dochází 

k poklesu prostoupené hustoty tepelného toku. Avšak z experimentálního měření vyplývá, 

že se zvyšováním intenzity působící hustoty tepelného toku tato závislost klesá  
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a při intenzitě hustoty tepelného toku 5 kW/m
2
 je vliv vzduchové mezery na prostupující 

tepelný tok téměř zanedbatelný.  

V další části laboratorního měření byly porovnávány tři kvalitativně různé vzorky. 

Nejnižší průměrná teplota 67,3 °C dosažená na čelní straně tvárnice byla překvapivě 

naměřena u poškozeného vzorku zásahového oděvu. Měření mohlo být ovlivněno řadou 

faktorů, jako je povrchový stav zkoušeného materiálu, dostatečné propnutí vzorku  

ve zkušebním přípravku atd. Pro upřesnění výsledků by bylo potřeba provést více 

opakovaných měření pro větší množství vzorků ze stejné části oděvu. Tato měření nebyla 

provedena z důvodů časové náročnosti. S přihlédnutím ke zjištěným průběhům teploty, 

které se u provedených zkoušek ustálily okolo 7 minuty, by bylo možné případně zkrátit 

dobu měření. V diplomové práci jsou uvedeny a vyhodnoceny příklady výsledků 

experimentálního měření. Výsledky maximálních, minimálních a průměrných hodnot  

a grafické znázornění pro jednotlivá měření jsou součástí této práce ve formě příloh. 

Při experimentálním měření byl zanedbán vliv vlhkosti např. pot způsobený 

termoregulací těla hasiče a vliv vody, která může být v obleku obsažena/nasáknuta 

z různých zdrojů (voda pro hašení požáru, klimatické podmínky – déšť, sníh, prasklé 

vodovodní potrubí atd.). Pro reálné posouzení vlivu vzduchových mezer na prostup tepla 

zásahovým oděvem bych do budoucna doporučila bližší prozkoumání také této 

problematiky. 
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