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Anotace 

MAIXNEROVÁ, E.: Vliv barvy svrchní vrstvy zásahového oděvu na přenos tepla radiací. 

Ostrava, 2017. Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Vedoucí práce Ing. Dana Chudová Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu barvy svrchní vrstvy zásahového 

oděvu na přenos tepla radiací a srovnáním vlivu barvy na komfort nošení při zásahu 

na volném prostranství. V teoretické části práce je zmíněn historický vývoj z hlediska změny 

barvy zásahových obleků, jsou zde uvedeny příklady v současnosti nejpoužívanějších 

textilních materiálů pro výrobu zásahových oděvů, popis materiálu použitého 

v experimentálním měření a dále shrnuta základní teorie z oblasti sdílení tepla. V praktické 

části je přiblíženo experimentální měření, jednotlivé komponenty měřící sestavy, postup 

a výsledky měření.  

 

Klíčová slova: barva, emisivita, hustota tepelného toku, materiál, Nomex®, zásahový oděv 

 

Summary 

MAIXNEROVÁ, E.: The influence of colour of the top layer of fire fighter suit on heat 

transfer by radiation. Ostrava, 2017. Bachelor thesis. VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering. Leader of bachelor thesis Ing. Dana Chudová Ph.D. 

 

The aim of this bachelor thesis is to study the issue of influence of a top layer colour 

of a fire fighter suit on heat transmission by radiation. This thesis also compares the influence 

of a suit colour on comfort of wearing it during an intervention in open space. In theoretical 

part there is mentioned the historical development of fire fighter suits colour, there are listed 

examples of textil materials, that are currently the most used. There is a description of 

a material, which was used in experimental mesurement as well. Thesis is focused also on 

basics in heat transfer theory. In practical part there is described experimental measurement, 

particular components of a measuring set, procedure and results of a measurement. 

 

Keywords: colour, emissivity, heat flow density, material, Nomex®, fire fighter suit 
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Úvod 

Obecně je známo, že při nošení tmavých barev je nám při svitu slunce tepleji, než když 

si oblečeme oděv barev světlých.  

V České Republice jednotky HZS kraje používají zásahové obleky barvy tmavě modré 

v souladu s vyhláškou [16], jinak je tomu u jednotek HZS podniku a jednotek v zahraničí, 

kde převažuje barva písková.  

Cílem bakalářské práce je zjistit vliv barvy svrchní vrstvy zásahového oděvu na přenos 

tepla radiací a stanovit, zda barva oděvu má vliv na komfort hasiče při zásahu na volném 

prostranství. Experimentální měření bude provedeno na několika barevných vzorcích 

(červená, tmavě modrá, žlutá a písková) svrchní vrstvy zásahového oděvu při působení 

různých hodnot hustoty tepelného toku. Zkušební vzorky jsou z materiálu Nomex®. Poskytla 

je společnost DEVA F-M. s.r.o., která se zabývá výrobou nejen zásahových, 

ale i ochranných a pracovních obleků. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/thermal-protective/brands/nomex.html
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum českých a zahraničních odborných vědeckých 

článků a publikací zaměřených na vliv barvy svrchní vrstvy zásahového oděvu na přenos 

tepla radiací nebo alespoň vliv barvy na komfort nošení. 

Jelikož jsem nenalezla žádný článek nebo vědeckou práci, která by se daným tématem 

zabývala, uvádím pouze literaturu, která s daným tématem úzce souvisí: 

Historickým vývojem pracovního stejnokroje (tehdy současně zásahového), z hlediska 

barvy a použitých textilních materiálů, se zabývá bakalářská práce [15]. 

Tato bakalářská práce [2] řeší barevné provedení zásahového oděvu z hlediska 

označování hasičů při zásahu. 

Vyhláška [16] stanovuje technické podmínky věcných prostředků požární ochrany, 

jejichž splnění je podmínkou pro zařazení věcných prostředků požární ochrany do vybavení 

jednotek požární ochrany podle zákona o požární ochraně. Mimo jiné řeší i ochranné oděvy 

pro hasiče (zásahový oděv I) a ochranné oděvy pro hasiče pro likvidaci požárů v otevřeném 

terénu (zásahový oděv II). Dle vyhlášky musí být zásahový oděv I i II proveden 

v tmavomodré barvě s výjimkou nápadného materiálu. 

Tato publikace [3] vysvětluje metody a postup při řešení nestacionárního 

a stacionárního vedení a prostup tepla tělesy. Objasňuje a matematicky vyjadřuje tepelné 

působení na povrch těles konvekcí a radiací. Nastiňuje strukturu předkládané problematiky, 

vyznačuje, co je již známo a která řešení nejsou dosud spolehlivě popsána. 
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Teoretická část 

1 Pohled do historie 

Za dob Rakouska-Uherska byly pracovní (tehdy současně zásahové) hasičské oděvy 

v naprosté většině tvořeny nebarvenou bílou tkaninou. Od roku 1918, kdy byla založena 

nová republika, do roku 1927 nebyla barva stejnokrojů stejná pro celé území státu. Stále 

převažovala barva bílá, ale také se vyskytovaly stejnokroje barvy tmavě nebo světle modré, 

které se příliš nelišili od uniforem poštovních a železničních zaměstnanců. V roce 1927 

došlo ke sjednocení na bílou barvu, což přetrvalo až do roku 1937 (viz Obr. 1) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvůli nacistickému rozmachu v Evropě a hrozbě brzkého příchodu války došlo v roce 

1937 ke změně barvy na khaki (vojenská zelená). Důvodem této změny bylo, aby 

se v případě vyhlášení válečného stavu hasičský pracovní stejnokroj snadno změnil 

na stejnokroj vojenský. Pracovní stejnokroj khaki měl také značnou výhodu oproti 

předcházejícímu stejnokroji, protože byl odolnější proti zašpinění. Tato barva zůstala 

po celou dobu 2. světové války [2], [12]. 

V první polovině 50. let spolu se změnami politických poměrů došlo také ke změně 

zbarvení pracovních stejnokrojů na švestkově modrou (tmavě modrou), která přetrvala 

až do dnešní doby [2].  

V 90. letech, kdy se k nám dostávají obleky ze zahraničí, se na zásahovém oděvu 

začínají objevovat reflexní a fluorescenční prvky, které jsou na zadní části oděvu doplněny 

viditelným nápisem HASIČI [2]. 

Obr. 1 – Pracovní stejnokroj 1927 až 1937 [9] 
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2 Popis textilních materiálů 

V České Republice dodávají zásahové oděvy na trh tyto tři výrobní společnosti: 

DEVA F-M. s.r.o. Frýdek-Místek, ZAHAS, spol. s r.o. Lipník nad Bečvou 

a VOCHOC, s.r.o. Plzeň, se sídlem ve Zbůchu.  

Zásahový oblek je složen z nejkvalitnější a nejmodernějších materiálů, které jako 

celek vytváří komplexní systém ochrany. Sestava musí splňovat všechna kritéria uvedená 

v zákonech, vyhláškách a technických předpisech.  

U zásahu jsou nejčastěji využívány obleky třívrstvé, proto v následujících kapitolách 

uvádím vždy jeden příklad od každého výrobce (viz výše), čímž také prezentuji 

v současnosti nejčastěji používané textilní materiály. Všechny ukázky splňují požadavky 

ČSN EN 469.  

Třívrstvý zásahový oděv je složen z vnější vrstvy, druhé vrstvy -  vlhkostní bariéry 

a z třetí vnitřní tepelné vrstvy -  tepelné bariéry.  

V bakalářské práci jsem hodnotila pouze vnější vrstvu nejen zásahového oděvu. 

Jednalo se o vzorky různých barev (červená, žlutá, písková a tmavě modrá) stejného 

materiálu Nomex®. Tento materiál společnost DEVA F-M. s.r.o. využívá pro výrobu široké 

škály produktů např. látka tmavě modré barvy - kukly, obaly na tlakové lahve, spodní prádlo, 

pracovní stejnokroje PS II, kombinézy pro PČR, jednovrstvé nebo třívrstvé zásahové oděvy; 

barva písková - jednovrstvé i třívrstvé zásahové obleky pro jednotky HZS podniku, 

kombinézy pro odřad USAR; červená barva v kombinaci s tmavě modrou - třívrstvé 

zásahové obleky a další. 

Úkolem vnější vrstvy je chránit proti působení vnějších vlivů u zásahu, což znamená 

proti teplu a krátkodobému působení plamenů. Tato vrstva je nehořlavá, má mechanickou 

a částečně i chemickou odolnost. Je poměrně lehká a ohebná, musí zachovávat stálou 

pružnost, oděruvzdornost a být trvale antistatická. Její vlastnosti jsou docíleny kombinací 

různých materiálů, nejčastěji však Nomex®, PBI®/Kevlar®. Nomex® má dobrou tepelnou 

vodivost, je poddajný a dobře se barví. Kevlar má vyšší mechanickou odolnost, tkanina 

je drsnější a poměrně špatně se barví [10]. 

Druhá vrstva je tzv. vlhkostní bariéra (membrána), která brání průniku vody, vodní 

páry a jiných kapalin k další vrstvě a k tělu hasiče. Také musí umožňovat ventilaci těla 

http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/thermal-protective/brands/nomex.html
http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/thermal-protective/brands/nomex.html
http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/thermal-protective/brands/nomex.html
http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/thermal-protective/brands/nomex.html
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Obr. 2 – Materiálové skladba třívrstvého 

zásahového obleku TIGER Plus [7] 

při pocení a snižování teploty. Pro tento účel se nejčastěji používají materiály GORE-TEX®, 

GEKA-TEX nebo BREATHE-TEX, které jsou taktéž nehořlavé. Jedná se o prodyšné 

mikroporézní materiály s obrovským množstvím jemných pórů, které slouží pro unikání 

výparů a dýchání zevnitř, brání však pronikání kapalin z vnějšku [10]. 

Třetí vrstva, tzv. tepelná bariéra, brání průniku tepla k tělu, v jakékoliv formě sdílení 

tepla, a chrání proti prochladnutí. Pro tuto vrstvu se opět používají materiály vyrobené 

z tkaniny Nomex® a Kevlar® [10].  

2.1 TIGER Plus 

Jedním z nejpoužívanějších zásahových obleků, nejen v ČR, je TIGER Plus 

od společnosti DEVA F-M. s.r.o. (viz Obr. 3 a Obr. 4). 

Pro tento zásahový oděv je charakteristická nízká hmotnost materiálové sestavy, 

což představuje vysoký komfort pro hasiče. Má vyšší mechanické parametry tkaniny než běžné 

zásahové oděvy. Byl testován v THERMO-TEX® TEST - popáleniny 2./3. stupně (podle 

EN 469:2005 – příloha C) a také v ELECTRIC ARC TEST - účinky elektrického oblouku (podle 

EN 61482-1-2). Vyrábí se v šesti barevných kombinacích - tmavě modrá, oranžová, červená, 

žlutá, lime-green a sahara [13].  

2.1.1 Materiálové složení 

Materiálová skladba třívrstvého zásahového oděvu TIGER Plus viz Obr. 2. 

 Vnější vrstva: 

o Nomex® DIAMOND ULTRA,  

o povrchová úprava: SOFIGUARD® - Performance, 

o plošná hmotnost: 210 g∙m-2. 

 Vlhkostní membrána: 

o GORE-TEX® Fireblocker N,  

o plošná hmotnost: 140 g∙m-2, 

variantně 

o membrána CROSSTECH®, 

o plošná hmotnost: 135 g∙m-2. 

 

http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/thermal-protective/brands/nomex.html
http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/thermal-protective/brands/nomex.html
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 Tepelná bariéra: 

o Nomex® Comfort Grid, 

o plošná hmotnost: 200 g∙m-2, 

o SOFIDRY® [13]. 

 

o  
Obr. 3 – Zásahový oděv TIGER Plus – kabát [13] Obr. 4 – Zásahový oděv TIGER Plus – kalhoty [13]  

Vlákna Nomex® od firmy DuPont™ se vyrábí v různých směsích a úpravách. Hlavní 

chemickou strukturu vláken tvoří meta-aramidy. Zajišťují vysokou tepelnou, chemickou 

i mechanickou odolnost. Nehořlavost tohoto materiálu je dána jeho chemickou strukturou, 

což znamená, že tyto vlákna se již nemusí dále technicky upravovat, oproti jiným materiálům 

s povrchovou nehořlavou úpravou, která časem ztrácí své vlastnosti a dochází k degradaci 

vlivem tepleného namáhání. Nomexová vlákna se při přímém působení plamene zhušťují, 

stávají se objemnější, čímž vzniká ochranná vzduchová kapsa mezi plamenem a tělem 

hasiče. Tato ochranná kapsa zůstává pružná až do ochlazení. Výhodou je také dlouhá 

životnost a antistatické vlastnosti. Vlákna lze využít pro široký sortiment od pleteniny 

pro spodní prádlo až po vrchní materiály pro zásahové oděvy [14], [15]. 

Obchodním partnerem firmy DuPont™ je společnost DEVA F-M. s.r.o. v rámci 

programu Nomex® Quality.  
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SOFIGUARD® - Performance je speciální úprava na vnější tkanině, která zajišťuje 

ochranu proti kapalným chemikáliím. Odolává až 25 cyklům praní při 60 °C a sušení 

bez nutnosti další impregnace [15]. 

Membrána GORE-TEX® je vyrobena firmou W. L. GORE™ na bázi PTFE. Zajišťuje 

odolnost proti vodě a větru. Vykazuje vysokou prodyšnost. Také je mechanicky i chemicky 

odolná, se sníženou hořlavostí, nespéká se a neodkapává v prostředí s vysokou 

teplotou [14], [15].  

CROSSTECH® je vysoce prodyšná membrána PTFE firmy W. L. GORE™. Poskytuje 

ochranu proti vnuknutí krve, tělních tekutin, vody, běžných chemikálií a bakterií [15]. 

SOFIDRY® je technologie přenosu a odvodu vlhkosti od podšívky. Má permanentní 

úpravu, která pomocí rychlého odvodu vlhkosti od uživatele a z obleku zvyšuje nejen 

komfort nošení a výkonnosti, ale i ochranné vlastnosti obleku [15]. 

2.2 ZAHAS VIII DRAGON COMFORT 

ZAHAS VIII DRAGON COMFORT je ochranný zásahový oblek pro hasiče 

od společnosti ZAHAS, spol. s r.o. (viz Obr. 5). 

Zásahový oděv je poměrně lehký, váží 2,9 kg. K dostání v barevném provedení tmavě 

modrá, červená a sahara [18]. 

Střih je v provedení tzv. SWEAT-OUT®. Jedná se o systém ventilace, který vylepšuje 

odvod tepla a potu z oděvu, čímž zvyšuje uživatelský komfort. Zapínání kabátu se provádí 

pomoci nehořlavého zipu, případně pomoci karabin [18]. 

2.2.1 Materiálové složení 

 Vnější vrstva: 

o TWIN SYSTEM®,  

o plošná hmotnost: 220 g∙m-2. 

 Vlhkostní membrána: 

o p/m-aramidová tkanina s PU-FR membránou, 

o plošná hmotnost: 140 g∙m-2. 
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Obr. 5 – ZAHAS VIII DRAGON COMFORT [18] 

 Tepelná bariéra: 

o TWIN SPACER®, 

o plošná hmotnost: 140 g∙m-2 [18]. 

TWIN SYSTEM® je tkanina, ve složení 81 % m-aramidy (Nomex), 18 % p-aramidy 

(Kevlar) a 1 % antistatické vlákno, s velmi dobrou mechanickou odolností. Je garantováno 

40 pracích cyklů bez ztráty odstínu. Povrchová úprava X.P.S. zabraňuje pronikání všech 

benzínových derivátů a také jemného prachu do tkaniny [18]. 

TWIN SPACER® je tkanina, ve složení 70 % m-aramidy a 30 % p-aramidy, která 

je lehká a zajišťuje tepelnou izolaci [18]. 

 

2.3 GoodPRO FR3 FireHorse 

Ochranný zásahový oděv GoodPRO FR3 FireHorse (viz Obr. 6) vyrábí 

VOCHOC, s.r.o. 

Je vhodný zejména pro ohňové polygony, kde panují extrémní a složité podmínky 

pro zásah a likvidaci požárů. K dostání je v tmavě modré barvě [8]. 
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2.3.1 Materiálové složení 

Materiálová skladba třívrstvého ochranného zásahového oděvu GoodPRO FR3 

FireHorse viz Obr. 7. 

 Vnější vrstva: 

o 53 % KERMEL®, 39 % Lenzing FR®, 6 % Technora, 2 % uhlíková vlákna, 

o plošná hmotnost: 230 g∙m-2. 

 Vlhkostní membrána: 

o 50 % Basofil, 25 % meta-aramid, 25 % para-aramid a PTFE, 

o plošná hmotnost: 100 g∙m-2. 

 Tepelná bariéra: 

o 50 % Lenzing FR®, 50 % aramid, 

o plošná hmotnost: 270 g∙m-2 [8]. 

Lenzing FR® jsou přírodní, trvale nehořlavá vlákna, která zajišťují ochranu proti 

teplu i plameni. Materiál je dobře prodyšný [8]. 

 

 

 

 

Obr. 7 – Materiálová skladba zásahového oděvu 

GoodPRO FR3 FireHorse [6] 

 

Obr. 6 – Zásahový oděv GoodPRO FR3 FireHorse [8] 
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3 Sdílení tepla 

Sdílení tepla je přenos tepelné energie mezi tělesy o nestejné teplotě nebo uvnitř 

určitého tělesa mezi místy o nestejné teplotě. Teplo (tepelná energie) vzniká přeměnou 

jiných druhů energií: chemické, jaderné, zářivé, mechanické, elektrické nebo 

magnetické [3]. 

Úkoly týkající se přenosu tepla, jsou zaměřeny na určování tepelných toků a teplotních 

polí ve vymezené části prostoru. Teplotní pole udává rozložení teplot (t, T) ve všech bodech 

sledovaného prostoru v určitém časovém okamžiku (τ). Teplotní pole nazýváme stacionární 

(ustálené) pokud se teplota v jednotlivých bodech tohoto prostoru nemění, mění-li se teplota 

v jednotlivých bodech v závislosti na čase jedná se o pole nestacionární (neustálené) [3]. 

Tepelný tok (tepelný výkon) je množství tepla přenášeného za jednotku času: 

�̇� =
𝑑𝑄

𝑑𝜏
 [𝑊]                                                                                    (1.1) 

Hustota tepelného toku (hustota tepelného výkonu) udává tepelný tok vztažený 

na jednotku povrchu: 

𝑞 =
𝑑�̇�

𝑑𝑆
             [𝑊 ∙ 𝑚−2]              (1.2) 

Vektor, který udává změnu teploty ve směru normály k izotermickému povrchu 

(maximální) je nazýván teplotní gradient. Kladná hodnota tohoto vektoru se bere ve směru 

vzrůstající teploty. Teplotní gradient se záporným znaménkem se nazývá pokles teploty [3]: 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 = lim
𝑛→0

𝛥𝑡

𝛥𝑛
=

𝜕𝑡

𝜕𝑛
            [𝐾 ∙ 𝑚−1]                                                   (1.3) 

 

Přestup tepla může probíhat těmito způsoby: 

 vedením tepla (kondukcí), 

 tepelným prouděním (konvekcí), 

 sáláním (radiací) [3]. 
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Obr. 8 – Sdílení tepla kondukcí [1] 

3.1 Sdílení tepla vedením (kondukcí) 

Podstata kondukce spočívá v pohybu strukturních částic hmoty. „V plynech 

se uskutečňuje difúzí molekul a atomů, v kapalinách a dielektrických pevných tělesech 

pružným vlněním, v kovech difúzí volných elektronů. V čisté formě dochází k vedení tepla 

v pevných tělesech, v tekutinách jen za podmínek, při kterých je vliv pohybu 

zanedbatelný“ [3]. 

Fourierův zákon je základním zákonem pro kondukci, udává vztah mezi hustotou 

tepelného toku a teplotním gradientem: 

𝑞 = −𝜆 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡  [𝑊 ∙ 𝑚−2]                       (1.4) 

Záporné znaménko vyjadřuje, že tepelný tok a teplotní gradient mají jako vektory 

opačný směr, teplo se šíří ve směru klesající teploty. Homogenní neomezenou rovinnou 

stěnou, jejíž povrchy jsou udržovány na různých teplotách, prochází dle Fourierova zákona 

tepelný tok [3]:  

�̇� = 𝜆 ∙
𝑡𝑠1−𝑡𝑠2

𝑙
∙ 𝑆 [𝑊]                                                             (1.5) 

λ………….součinitel tepelné vodivosti materiálu stěny [W∙ m-1 ∙K-1], 

𝑡𝑠1
, 𝑡𝑠2

……časově neměnné teploty izotermických povrchů stěny [ºC, K], 

𝑙 ……….....tloušťka stěny [m], 

𝑆………….povrch stěny [m2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součinitel tepelné vodivosti závisí na druhu látky, mění se především s teplotou. 
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3.2 Sdílení tepla prouděním (konvekcí) 

Konvekce probíhá pouze u tekutin, což jsou kapaliny a plyny. K výměně tepla dochází 

při jejich pohybu. Proudění v čisté formě neexistuje, protože na rozhraní mezi tekutinou 

a pevným tělesem, tak i uvnitř proudící tekutiny, je vždy doprovázeno vedením tepla. 

Probíhá z místa o vyšší teplotě na místo s teplotou nižší [3]. 

Proudění rozlišujeme na konvekci volnou (přirozenou) a nucenou. U volné konvekce 

dochází ke vzniku pohybu pouze v důsledku rozdílných teplot stěny a tekutiny (různých 

hustot tekutiny u stěny ve velké vzdálenosti od ní). Nucená konvekce je vyvolaná vnějším 

zásahem do tekutiny, například ventilátorem [3]. 

Pojmem přestup tepla se označuje přenos tepla mezi tekutinou a pevným povrchem 

při jejich přímém styku. Tepelný tok se určuje podle jednoduchého výpočtového vzorce 

tzv. rovnice Newtonova, podle které platí: 

 pro chlazení tekutiny (ohřev stěny): 

�̇� = 𝛼 ∙ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑠) ∙ 𝑆  [𝑊]             (1.6) 

 pro ohřev tekutiny (chlazení stěny): 

�̇� = 𝛼 ∙ (𝑡𝑠
′ − 𝑡𝑓

′ ) ∙ 𝑆  [𝑊]             (1.7) 

V rovnicích značí: 

𝛼…………součinitel přestupu tepla [W∙ m-2 ∙K-1], 

𝑡𝑓 , 𝑡𝑓
′ ……...teplotu tekutiny [ºC, K], 

𝑡𝑠, 𝑡𝑠
′……...teplotu tekutiny [ºC, K], 

𝑆…………teplosměnný povrch [m2]. 

Součinitel přestupu tepla závisí na fyzikálních charakteristikách tekutiny, tedy i tf a ts, 

tvaru obtékaného tělesa a směru proudění vzhledem k jeho povrchu. Při přirozené konvekci 

má součinitel přestupu tepla nejnižší hodnotu. Naopak vysokých hodnot může dosahovat 

při změně skupenství, tj. při varu kapaliny a kondenzaci par [3]. 
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3.3 Sdílení tepla sáláním (radiací) 

Tepelné sálání (záření) nevyžaduje, na rozdíl od přenosu teplené energie vedením nebo 

prouděním, hmotné prostředí. Přenos se uskutečňuje prostřednictvím elektromagnetického 

vlnění, které vzniká v důsledku tepelného stavu těles. Při dopadu na povrch jiných těles, 

případně při průchodu jinými tělesy, se mění část zářivé energie zpět na energii tepelnou [3]. 

Energie vyzařovaná tělesy roste se čtvrtou mocninou jejich teploty. Intenzita 

vyzařování je dle Stefan-Boltzmannova zákona (upraveného s ohledem na vlastnosti 

skutečných těles): 

 E =  ε ∙ σ ∙ 𝑇4 [𝑊 ∙ 𝑚−2]            (1.8) 

ε………….experimentálně určený emisní součinitel,  

σ…………Stefan-Boltzmannova konstanta, σ = 5,67∙10-8 [W∙ m-2 ∙K-4], 

𝑇…………teplota povrchu tělesa (absolutní) [K]. 

Přenos tepla zářením je složitý děj, podílí se na něm více těles sledované soustavy. 

Při výměně tepla radiací mezi dvěma tělesy je důležité brát zřetel, jak na zářivý tok tělesem 

vyzářený, tak na zářivý tok druhým tělesem přijatý [4]. Výsledná tepelná bilance tělesa 

je dána vlastním zářením, pohlcováním záření jiných těles a zářivou energií odraženou [3]. 

Celkový tepelný tok �̇� dopadá na povrch tělesa, po dopadení �̇� se část tepelného toku odrazí 

�̇�𝑟, část tepleného toku se v tělese naakumuluje a způsobí změnu teploty tělesa �̇�𝑎 a část 

tepelného toku tělesem projde �̇�𝑡 (viz Obr. 9). Těleso, které přijímá tepelné záření má tři 

hlavní vlastnosti r-reflektanci (schopnost odrážet záření), a-absorbtanci (schopnost 

akumulovat teplo ze záření) a t-transmitanci (schopnost propouštět tepelné záření) [4].  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 – Teplo dopadající na povrch tělesa [3] 
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Výsledný zářivý tok mezi horkým povrchem (T, ε, S) a ohraničujícími konstrukcemi 

velkého prostoru (To, εo = 1, So >> S) je vyjádřen rovnicí [3]: 

 �̇� = 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ (𝑇4 − 𝑇𝑜
4) ∙ 𝑆 [𝑊]                        (1.9) 

 

3.3.1 Emisní součinitel (emisivita) 

Emisivita je vlastnost materiálu, která ovlivňuje schopnost tělesa vyzařovat tepelnou 

energii. Vyjadřuje, jaké množství tepelné energie se vyzářilo z tělesa v poměru k množství 

energie, které na stejné teplotě vyzařuje dokonale černé těleso [4], [5].  

Emisní součinitel nabývá hodnot 0 < ε < 1, pro absolutně černé těleso ε = 1 [3]. Závisí 

především na následujících faktorech: 

 struktuře materiálu povrchu, 

 vlnové délce, 

 teplotě povrchu, 

 směrových podmínkách [4]. 

Absolutně černé těleso je ideální těleso, které pohlcuje veškeré dopadající záření, 

nedochází k žádnému odrazu [5]. Současně se jedná také o ideální zářič, který vyzařuje 

tepelné záření. Čím je teplota zářiče vyšší, tím se zkracuje vlnová délka vyzařovaného 

záření. Tuto závislost formuluje Wienův posunovací zákon [17]: 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
𝑏

𝑇
  [𝑚]           (1.10) 

𝑇.………...termodynamická teplota černého tělesa [K], 

𝑏.………...konstanta, b = 2,9∙10-3 [m∙K], 

𝜆𝑚𝑎𝑥.…….vlnová délka, na kterou připadá maximální intenzita vyzařování 

při dané teplotě [m]. 

Černé těleso vyzařuje na všech vlnových délkách, liší se pouze intenzita záření. 
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3.4 Prostup tepla materiálem (rovinnou stěnou) 

„Tepelný tok, který prochází od jednoho povrchu stěny k druhému, je podmíněn jejich 

nestejnými teplotami. Pokud jsou tyto teploty zadány, označuje se děj jako vedení tepla 

stěnou“ [3]. 

„Rozdílné teploty povrchů stěn vznikají v důsledku rozdílného tepelného 

působení“ [3]. Například, když jsou teplejší a chladnější tekutiny od sebe navzájem 

odděleny stěnou, která je nepropustná pro hmotu, ale propustná pro teplo. Tehdy dochází 

ke sdílení tepla mezi teplejší a studenější tekutinou přes tepelně vodivou stěnu. Popsaný děj 

se nazývá prostup tepla stěnou (viz Obr. 10). Prostup tepla stěnou se skládá z přestupu 

tepla z teplejší tekutiny na povrch stěny, kolem něhož tekutina proudí, dále z vedení tepla 

stěnou (s jednou či více vrstvami) a z přestupu tepla z povrchu stěny na chladnější tekutinu, 

která okolo stěny proudí [11].   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hustota tepelného toku stěnou, která je složena z n těsně přiléhajících vrstev [3]: 

𝑞 =
𝑡1 − 𝑡2

1
𝛼1

+ ∑
𝑙𝑖

𝜆𝑖
+

1
𝛼2

𝑛
𝑖=1

= 𝑘 ∙ (𝑡1 − 𝑡2)       [𝑊 ∙ 𝑚−2] 
     (1.11) 

Součinitel prostupu tepla obecně: 

𝑘 =
1

1
𝛼1

+ ∑
𝑙𝑖

𝜆𝑖
+

1
𝛼2

𝑛
𝑖=1

= 𝑘 ∙ (𝑡1 − 𝑡2)       [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1] 
                            (1.12) 

 

Obr. 10 – Prostup tepla dvouvrstvou stěnou [1] 
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V rovnicích značí: 

𝑡1, 𝑡2……..střední teploty teplejší a chladnější tekutiny [ºC, K], 

𝛼1, 𝛼2……součinitele přestupu tepla na teplejší a chladnější straně [W∙ m-2 ∙K-1], 

𝑙𝑖…………tloušťka i-té vrstvy [m], 

𝜆𝑖.………..součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy [W∙ m-1 ∙K-1], 

𝑘…………součinitel prostupu tepla [W∙ m-2 ∙K-1]. 

Zásahový oděv, který je složen z jedné či více vrstev různých textilních materiálů, lze 

připodobnit ke stěně, která je složena z n těsně přiléhajících vrstev, viz předchozí text. 

Praktická část 

4 Experimentální měření 

Cílem měření bylo stanovení vlivu barvy textilního materiálu svrchní vrstvy 

zásahového oděvu na přenos tepla radiací.  

Pro experimentální měření byly použity vzorky různých barev (červená, žlutá, písková 

a tmavě modrá) vnější vrstvy zásahových oděvů. Vzorky byly poskytnuty firmou     

DEVA F-M. s.r.o. 

Vzorek, čtyř různých barev, svrchní vrstvy zásahového oděvu byl vystaven působení 

tepelného toku (1, 3 a 5 kW) ze zdroje sálání po určitou dobu. Požadovaných hodnot hustoty 

tepelného toku bylo docíleno změnou vzdálenosti zdroje sálání od vzorku oděvu.  

Vzorek svrchní vrstvy oděvu byl připevněn na zkušební stojan se stavební tvárnicí, 

která simulovala lidské tělo (teplotu lidského těla). Měření teplot na vnější a vnitřní straně 

vzorku bylo zajištěno vždy dvěma termočlánky typu K na každé straně. Jeden termočlánek 

byl umístěn ve středu sledované oblasti a druhý na jejím okraji (viz Obr. 11). Vnější povrch 

vzorku měřila také termokamera, která snímala maximální a minimální teploty v předem 

nastavené oblasti Bx1, která svojí plochou odpovídala sledované oblasti (pomocí 

termočlánků) a také ploše destičky měřící tepelný tok (hustotu tepelného toku). Mezi těmito 

hodnotami termokamera vypočítala průměr naměřených hodnot. 
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Obr. 11 – Uchycení vzorku na zkušebním stojanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplota stavební tvárnice byla snímána třemi odporovými teplotními čidly NTC. 

Zvlášť se snímala přední a zvlášť zadní strana z důvodu kontroly celkového prohřátí 

(viz Obr. 13). Jedno teplotní čidlo má dva výstupy. Všechny termočlánky byly připojeny 

k měřícímu přístroji ALMEMO 710 a teplotní odporové čidla k ALMEMO 2590. 

Měření teploty demineralizované vody bylo zajištěno dvěma termočlánky (viz Obr. 15). 

Jeden byl připojen k programovatelnému regulátoru teploty a druhý k ALMEMU 2590. 

Obr. 12 – Stavební tvárnice a flexibilní snímač tepelného toku 
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Tímto způsobem bylo zajištěno sledování teploty vody proudící tvárnicí a cirkulačním 

termostatem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Podstata měření 

Podstatou experimentálního měření bylo vystavení vzorků různých barev (červená, 

žlutá, tmavě modrá a písková) vnější vrstvy zásahového oděvu působení rozdílných 

tepelných toků (1, 3 a 5 kW). Měření při působení hustoty tepelného toku 1 kW∙m-2 

probíhalo pouze pro vzorky barvy tmavě modré a pískové, z důvodu porovnání vlivu barvy 

na komfort nošení při zásahu na volném prostranství, kdy 1 kW∙m-2 přibližně odpovídá 

intenzitě slunečního záření. 

Se změnou působící hustoty tepelného toku se sledovaly a zaznamenávaly prostupující 

hustoty tepelného toku na přední straně tvárnice (povrchu těla), tzn. jak barva vzorku 

ovlivnila prostupující hustotu tepelného toku a kolik jí dopadalo na přední stranu tvárnice. 

Zaznamenávaly se také teploty na přední a zadní straně vzorku pomocí termočlánků. 

Obr. 13 – Rozložení odporových teplotních čidel NTC na stavební tvárnici [1] 
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4.2 Komponenty měřící sestavy 

 Zdroj sálání: Topné panelové těleso OMEGALUXTM (viz Obr. 14) o rozměrech 

200x250 mm bylo připevněno ke stojanu tak, aby jeho střed byl ve stejné výšce jako 

střed stavební tvárnice. 

 Zkušební stojan se stavební tvárnicí: Tělo hasiče bylo simulováno stavební tvárnicí 

Ytong, jejíž tepelně technické parametry se přibližují průměrným hodnotám lidského 

těla. Tvárnice byla připevněna ke stojanu (viz Obr. 14). Ke zkušebnímu stojanu 

na přední stranu tvárnice byl připevněn také vzorek svrchní vrstvy zásahového oděvu 

tak (viz Obr. 16), aby se sledovaná oblast na vzorku po celé ploše překrývala s plochou 

destičky měřící tepelný tok (Obr. 12). 

 Flexibilní snímač prostupujícího tepelného toku FQA0XX: O rozměrech 

180x100x06 mm, teflon. Destička byla připevněna do středu přední strany tvárnice 

(viz Obr. 12) a připojena k měřícímu přístroji ALMEMO 710. 

 Programovatelný regulátor teploty: Reguloval teplotu demineralizované vody 

v cirkulačním termostatu pomocí připojené ponorné topné spirály (viz Obr. 15). 

 Cirkulační termostat s ohřevem: Zajišťoval zahřívání tvárnice na teplotu tělesného 

jádra přes chladič. Skládal se z ponorné topné spirály, čerpadla a ultrazvukového 

přístroje s demineralizovanou vodou, která zde sloužila jako médium (viz Obr. 15).  

 Chladič: Byl umístěn na zadní stranu tvárnice (viz Obr. 14), jehož funkcí bylo 

udržovat teplotu tvárnice na teplotě tělesného jádra, tj. přibližně 37 °C. 

 Snímač působícího tepelného toku SBG01: Upevněn na laboratorním stojanu, který 

přiléhal k boční straně tvárnice (viz Obr. 12). Byl připojen k měřícími přístroji 

ALMEMO 2590 a chlazen vodou.  

 Termočlánky typu K: Sloužily pro měření teplot na přední a zadní straně vzorku 

svrchní vrstvy zásahového oděvu (viz Obr. 11) a byly připojeny k přístroji 

ALMEMO 710. 

 Odporová teplotní čidla NTC: Teplota stavební tvárnice byla snímána třemi 

odporovými teplotními čidly NTC, která zajišťovala měření teplot tvárnice na čelní a 

na odvrácené straně od vzorku. Jedno teplotní čidlo má dva výstupy (viz Obr. 13). 

Teplotní čidla byla připojena k měřícímu přístroji ALMEMO 710. 

 Termokamera FLIR T640: Nastaven teplotní rozsah 0 až 650 °C, záznam jeden 

snímek za sekundu (viz Obr. 14). 
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 Notebook: Zaznamenávání naměřených hodnot z termokamery pomocí programu 

FLIR Tools + (viz Obr. 14). 

 ALMEMO 710 a 2590: Zařízení k měření a zaznamenávání naměřených hodnot. 

Nastavený zápis po jedné sekundě (viz Obr. 14). 

 Stínící odnímatelný plech: Byl připevňován ke zkušebnímu stojanu se stavební 

tvárnicí (viz Obr. 14). 

 

 

 

 

Obr. 14 – Rozmístění komponentů měřící sestavy 
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Obr. 15 – Cirkulační termostat s ohřevem 

Obr. 16 – Stavební tvárnice simulující tělo hasiče 
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4.3 Postup měření  

V prvním kroku bylo zapotřebí připravit měřící přístroje a zkušební vzorky. 

Termočlánky byly ke vzorku přišity pomocí vláken z okraje vzorku z důvodu 

stejnobarevnosti a nehořlavosti vlákna. Na vzorek byly také vyšity křížky, které vyznačovali 

sledovanou oblast (viz Obr. 11). Ke vzorku látky svrchní vrstvy oděvu byl připevněn vzorek 

šedého bavlněného trička, jenž hasiči používají pod zásahový oblek (viz Obr. 16). Vzorek 

šedého bavlněného trička byl použit také proto, aby se vzorek látky svrchní vrstvy 

zásahového obleku přímo nedotýkal povrchu tvárnice (tedy povrchu těla hasiče). 

 Celá tato sestava (vzorek látky svrchní vrstvy oděvu a vzorek šedého trička) byla 

pomocí hliníkových držáků a kancelářských klipů uchycena na zkušební stojan s tvárnicí 

(viz Obr. 11). Poté byl vzorek napnut na přední stranu tvárnice tak, aby se sledovaná oblast 

na vzorku překrývala s plochou destičky měřící hustotu tepelného toku (viz Obr. 12). 

Požadované hodnoty hustoty tepelného toku na povrchu vzorku bylo docíleno změnou 

vzdálenosti zdroje sálání od vzorku (viz Tab. 1). Hodnota hustoty tepelného toku se určila 

tak, že do osy snímače tepelného toku byl postaven zdroj sálání. Po nastavení vzdálenosti, 

tedy i potřebné hustoty tepelného toku, bylo topné panelové těleso přemístěno, ve stejné 

vzdálenosti, do osy zkušebního vzorku. Pokud bylo topné těleso zapnuto, byl před vzorek 

zavěšen stínící odnímatelný plech (viz Obr. 14), který zamezil sálání na termočlánky, 

aby nedošlo k nechtěnému zahřívání vzorku, čímž byla ovládána i doba ozáření vzorku. 

 

Tab. 1 – Přehled vzdáleností, odražených teplot a doby expozice pro jednotlivé hustoty tepelného toku 

Hustota tepelného toku [kW∙m-2] 1 3 5 

Vzdálenost topného tělesa od tvárnice [cm] 118 58 42 

Odražená teplota [°C] 55 120 195 

Vzdálenost termokamery od tvárnice [m] 2 1,2 1,1 

Doba expozice vzorku [min] 25 25 34 

 

Dalším krokem bylo nastavení termokamery (viz Obr. 14), která snímala a měřila 

povrchové teploty na vnější straně vzorku. Nastavovala se hodnota emisního součinitele (což 

v tomto případě bylo 0,95), odražená teplota, vzdálenost termokamery od zkušebního 

vzorku, rozsah teplot měření, snímkování záznamu, atmosférická teplota a okolní vlhkost. 
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Pro měření atmosférické teploty a vlhkosti se v místnosti nachází nástěnný teploměr. 

Odražená teplota (viz Tab. 1) se zjistila snímáním teploty termokamerou na pomačkaném 

alobalu (pro zabezpečení co nejlepší odrazivosti plochy), který byl připevněn na stínící 

plech. Odražená teplota, někdy nazývána také jako teplota pozadí, je průměrem minimální 

a maximální teploty na alobalu v oblasti Bx1. „Prakticky se jedná o teplotu objektů, které 

se mohou v měřeném povrchu tepelně „odrážet“ při zohlednění zákona dopadu a odrazu. 

Množství odražené energie závisí na emisivitě. Se snižující se emisivitou měřeného povrchu 

se zvyšuje vliv odražené teploty na stanovení výsledné povrchové teploty. V interiéru lze obecně 

předpokládat, že teplota okolních stěn se blíží teplotě vzduchu interiéru“ [1].  

Rozsah teplot termokamery byl nastaven na 0 až 650 °C, snímkování záznamu na jeden 

snímek za sekundu. S termokamerou se během celého měření (pro jednu konkrétní hodnotu 

hustoty tepelného toku) nehýbalo. 

V posledním kroku se nastavily měřící přístroje ALMEMO 710 a 2590 (viz Obr. 14). 

Nastavená sekvence zápisu byla jeden zápis za sekundu. K přístrojům byly připojeny 

všechny termočlánky, teplotní odporová čidla a snímače tepelného toku. 

Samotné měření bylo zahájeno tak, že byl zapnut záznam na termokameře 

a na přístrojích ALMEMO 710 a 2590, poté byl v co nejkratším čase odstraněn stínící plech. 

Vzorky byly vystaveny zářícímu tepelnému toku různou dobu, dle dané hustoty tepelného 

toku. Doba odpovídala ustálení měřených hodnot (viz Tab. 1). 

Měření probíhalo pro dvě různé hodnoty (3 a 5 kW∙m-2) hustoty tepelného toku 

ve třech zkouškách pro každý ze čtyř různě barevných vzorků.  

Měření pro 1 kW∙m-2 probíhalo ve dvou zkouškách pouze pro vzorky barvy tmavě 

modré a pískové. Z důvodu porovnání vlivu barvy na komfort nošení při zásahu na volném 

prostranství, kdy 1 kW∙m-2 přibližně odpovídá intenzitě slunečního záření. Záměrně byly 

vybrány pouze vzorky pískové a tmavě modré barvy, aby se simulovalo ustrojení hasiče 

například při lesním požáru. Kdy hasič má zpravidla oblečené šedé bavlněné tričko 

a jednovrstvý zásahový oděv pískové nebo tmavě modré barvy např. jednovrstvý ochranný 

oděv BUSHFIRE od společnosti DEVA F-M. s.r.o. (materiálové složení Nomex® Comfort 

RS s povrchovou úpravou SOFIGUARD®, plošná hmotnost 220 g∙m-2). 

 

http://deva-fm.cz/technologie/
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5 Výsledky experimentálního měření 

Výsledkem experimentálního měření je porovnání teplot při stejných tepelných tocích 

průchodem materiálu různých barev. Experimentálně získané parametry jsem převedla 

do grafů ukazujících vliv barvy svrchní vrstvy zásahového oděvu na změnu teplot po 

vystavení tepelnému toku v závislosti na čase. 

Při vyhodnocování výsledků měření jsem postupovala tak, že jsem hodnoty získané 

ze tří měření, při jedné konkrétní hodnotě hustoty tepelného toku (ze dvou měření 

pro hustotu tepelného toku 1 kW∙m-2), zprůměrovala a z těchto hodnot sestavila právě jeden 

graf pro každou barvu zkušebního vzorku. V grafech jsou znázorněny teploty získané ze čtyř 

termočlánků typu K, kdy dva se nacházejí na přední straně vzorku a dva na straně přiléhající 

k tvárnici, dále ze dvou odporových teplotních čidel NTC umístěných ve středu plochy 

přední a zadní strany stavební tvárnice. Uvedeny jsou také hodnoty působícího tepelného 

toku (měřeno pomocí snímače působícího tepelného toku) a prostupujícího tepelného toku 

(měřeno pomocí flexibilního snímače prostupujícího tepelného toku). 

Při zpracovávání výsledků jsem neprováděla průměr průměrů odporových teplotních 

čidel NTC na přední a na zadní straně tvárnice z toho důvodu, že při provedení kontrolního 

grafu čidlo umístěné na okraji zadní plochy tvárnice neodpovídalo očekáváným hodnotám 

dle jeho umístění, proto jsem do grafů použila hodnoty pouze dvou odporových teplotních 

čidel NTC umístěných ve středu plochy přední a zadní strany stavební tvárnice. 

Výsledky měření jsou interpretovány také srovnáním teplot naměřených 

termokamerou a termočlánky umístěnými na přední straně vzorku ve středu a na okraji 

sledované oblasti.  

Zkušební vzorky nebyly po celou dobu měření měněny. Pro všechny tři hustoty 

tepelného toku byl od každé barvy použit vždy stejný vzorek.  U všech zkušebních vzorků 

zůstala barva a struktura zachována, až na vzorek látky tmavě modré barvy, jehož barva 

při měření při hustotě tepelného toku 5 kW∙m-2 (které probíhalo ze všech hustot jako 

poslední) vybledla a změnila se drsnost materiálu, což bylo patrné na první pohled. 
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5.1 Měření při hustotě tepelného toku 3 kW∙m-2 

Měření při hustotě tepelného toku 3 kW∙m-2 probíhalo ve třech zkouškách pro každý 

ze čtyř různě barevných vzorků (písková, tmavě modrá, červená a žlutá). Vzorky byly 

vystaveny sálavému teplu po dobu 25 minut. 

5.1.1 Vzorek pískové barvy 

 

Graf 1 – Průběh teplot vzorku pískové barvy při působení hustoty tepelného toku 3 kW∙m-2 

Teplota naměřená termočlánky začíná ostře stoupat při vystavení vzorku hustotě 

tepelného toku v čase t = 0, s časem se postupně stabilizuje (viz Graf 1). Rychlost náběhu 

teplot na přední straně vzorku byla vyšší, protože tyto termočlánky byly vystaveny přímému 

sálavému toku. Průběh naměřených hodnot ze dvou termočlánků na přední straně vzorku 

je téměř totožný, maximální dosažená teplota je 119 °C. Nejmenší rychlost nárůstu, 

z hlediska měření teplot na zkušebním vzorku, byla zaznamenána termočlánkem na okraji 

sledované oblasti na straně přiléhající k tvárnici.  Nárůst teploty na povrchu tvárnice 

je mírný, maximální zaznamenaná teplota (po 25 minutách od začátku měření) je 67 °C. 

Křivka prostupujícího tepelného toku stoupá taktéž pomaleji, což je způsobeno tepelnou 

ochranou flexibilního snímače zkušebním vzorkem. Maximální hodnota prostupujícího 

tepelného toku (hustoty tepelného toku) je 1,1 kW∙m-2. 
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Graf 2 – Srovnání průběhu teplot naměřených termokamerou a termočlánky na přední straně vzorku pískové 

barvy při hustotě tepelného toku 3 kW∙m-2 

Z grafu (Graf 2) lze vidět, že nárůst teploty z termokamery je totožný s nárůstem 

teploty naměřených hodnot termočlánky na přední straně vzorku. 

5.1.2 Vzorek tmavě modré barvy 

 

Graf 3 - Průběh teplot vzorku tmavě modré barvy při působení hustoty tepelného toku 3 kW∙m-2 
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Teplota naměřená termočlánky začíná ostře stoupat při vystavení vzorku hustotě 

tepelného toku v čase t = 0, s časem se postupně stabilizuje (viz Graf 3). Při tomto měření 

je rychlost náběhu teplot nejvyšší u termočlánku umístěného na zadní straně vzorku na okraji 

sledované oblasti, maximální teplota je 128 °C. Tento průběh je téměř totožný 

pro termočlánek na přední straně na okraji sledované oblasti. Nejmenší rychlost nárůstu, 

z hlediska měření teplot na zkušebním vzorku, byla zaznamenána termočlánkem ve středu 

sledované oblasti na straně přiléhající k tvárnici.  Nárůst teploty na povrchu tvárnice 

je obdobný jako u předcházejícího grafu, maximální zaznamenaná teplota (po 25 minutách 

od začátku měření) je 75 °C. Křivka prostupujícího tepelného toku má podobný průběh jako 

u předcházejícího vzorku, maximální zjištěná hodnota prostupujícího tepelného toku 

(hustoty tepelného toku) je 1,4 kW∙m-2. 

 

Graf 4 - Srovnání průběhu teplot naměřených termokamerou a termočlánky na přední straně vzorku tmavě 

modré barvy při hustotě tepelného toku 3 kW∙m-2 
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5.1.3 Vzorek červené barvy 

 

Graf 5 - Průběh teplot vzorku červené barvy při působení hustoty tepelného toku 3 kW∙m-2 

Graf (Graf 5) ukazuje, že teplota naměřená termočlánky začíná ostře stoupat 

při vystavení vzorku hustotě tepelného toku v čase t = 0, s časem se postupně stabilizuje. 

Nejvyšší rychlost náběhu teploty je ve středu sledované oblasti na přední straně vzorku, 

protože termočlánek byl vystaven přímému sálavému toku, ním zjištěná maximální teplota 

je 117 °C. Velmi podobný průběh nárůstu teplot je ve středu sledované oblasti na straně 

přiléhající k tvárnici. Nejmenší rychlost nárůstu, z hlediska měření teplot na zkušebním 

vzorku, byla zaznamenána termočlánkem na okraji sledované oblasti na straně přiléhající 

k tvárnici. Teplota na povrchu tvárnice pozvolna narůstá, maximální zaznamenaná teplota 

(po 25 minutách od začátku měření) je 70 °C. Křivka prostupujícího tepelného toku 

má podobný průběh jako u předcházejících vzorků, maximální zjištěná hodnota 

prostupujícího tepelného toku (hustoty tepelného toku) je 1,2 kW∙m-2. 
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Graf 6 - Srovnání průběhu teplot naměřených termokamerou a termočlánky na přední straně vzorku červené 

barvy při hustotě tepelného toku 3 kW∙m-2 

5.1.4 Vzorek žluté barvy 

 

Graf 7 - Průběh teplot vzorku žluté barvy při působení hustoty tepelného toku 3 kW∙m-2 

Teplota naměřená termočlánky začíná ostře stoupat při vystavení vzorku hustotě 

tepelného toku v čase t = 0, s časem se postupně stabilizuje (viz Graf 7). Nejvyšší rychlost 

náběhu teploty je na okraji sledované oblasti na přední straně vzorku, maximální teplota 

je 125 °C. Nejmenší rychlost nárůstu, z hlediska měření teplot na zkušebním vzorku, byla 
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zaznamenána termočlánkem ve středu sledované oblasti na straně přiléhající k tvárnici. 

Teplota na povrchu tvárnice pozvolna narůstá, maximální zaznamenaná teplota 

(po 25 minutách od začátku měření) je 71 °C. Křivka prostupujícího tepelného toku má 

podobný průběh jako u předcházejících vzorků, maximální zjištěná hodnota prostupujícího 

tepelného toku (hustoty tepelného toku) je 1,3 kW∙m-2. 

 

Graf 8 - Srovnání průběhu teplot naměřených termokamerou a termočlánky na přední straně vzorku žluté 

barvy při hustotě tepelného toku 3 kW∙m-2 

5.1.5 Porovnání výsledků měření při hustotě tepelného toku 3 kW∙m-2 

Měření ukázalo, že nejnižší maximální teplotu na povrchu tvárnice (na povrchu těla 

hasiče), po 25 minutách působení sálavého tepla na zkušební vzorek, má látka barvy pískové 

(67 °C viz Graf 1) a nejvyšší vzorek barvy tmavě modré (75 °C viz Graf 3). Vzorky barvy 

červené a žluté mají tyto teploty srovnatelné – vzorek žluté barvy 71 °C a vzorek barvy 

červené 70 °C (viz Graf 7 a Graf 5).  

Maximální teplota naměřená na povrchu přední strany vzorku je 157 °C pro barvu 

pískovou, 175 °C pro červenou, 178 °C pro žlutou a 200 °C pro barvu tmavě modrou. 
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5.2 Měření při hustotě tepelného toku 5 kW∙m-2 

Měření při hustotě tepelného toku 5 kW∙m-2 probíhalo ve třech zkouškách pro každý 

ze čtyř různě barevných vzorků (písková, tmavě modrá, červená a žlutá). Vzorky byly 

vystaveny sálavému teplu 34 minut. 

5.2.1 Vzorek pískové barvy 

 

Graf 9 - Průběh teplot vzorku pískové barvy při působení hustoty tepelného toku 5 kW∙m-2 

Teplota naměřená termočlánky začíná ostře stoupat při vystavení vzorku hustotě 

tepelného toku v čase t = 0, s časem se postupně stabilizuje (viz Graf 9). Rychlost náběhu 

teplot na přední straně vzorku byla vyšší, protože tyto termočlánky byly vystaveny přímému 

sálavému toku. Průběh naměřených hodnot ze dvou termočlánků na přední straně vzorku 

je velmi podobný, maximální dosažená teplota je 157 °C. Nejmenší rychlost nárůstu, 

z hlediska měření teplot na zkušebním vzorku, byla zaznamenána termočlánkem na okraji 

sledované oblasti na straně přiléhající k tvárnici.  Nárůst teploty na povrchu tvárnice 

je pozvolný, maximální zaznamenaná teplota (po 34 minutách od začátku měření) je 95 °C. 

Křivka prostupujícího tepelného toku stoupá taktéž pomaleji, což je způsobeno tepelnou 

ochranou flexibilního snímače zkušebním vzorkem. Maximální hodnota prostupujícího 

tepelného toku (hustoty tepelného toku) je 2 kW∙m-2. 
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Graf 10 - Srovnání průběhu teplot naměřených termokamerou a termočlánky na přední straně vzorku pískové 

barvy při hustotě tepelného toku 5 kW∙m-2 

5.2.2 Vzorek tmavě modré barvy 

 

Graf 11 - Průběh teplot vzorku tmavě modré barvy při působení hustoty tepelného toku 5 kW∙m-2 

Teplota naměřená termočlánky začíná ostře stoupat při vystavení vzorku hustotě 

tepelného toku v čase t = 0, s časem se postupně stabilizuje (viz Graf 11). Nejvyšší rychlost 

náběhu teploty je ve středu sledované oblasti na přední straně vzorku, maximální teplota 
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je 200 °C. Nejmenší rychlost nárůstu, z hlediska měření teplot na zkušebním vzorku, 

byla zaznamenána termočlánkem ve středu sledované oblasti na straně přiléhající k tvárnici. 

Nárůst teploty na povrchu tvárnice je pozvolný, maximální zaznamenaná teplota 

(po 34 minutách od začátku měření) je 113 °C. Křivka prostupujícího tepelného toku stoupá 

taktéž pomaleji, což je způsobeno tepelnou ochranou flexibilního snímače zkušebním 

vzorkem. Maximální hodnota prostupujícího tepelného toku (hustoty tepelného toku) 

je 2 kW∙m-2. 

 

Graf 12 - Srovnání průběhu teplot naměřených termokamerou a termočlánky na přední straně vzorku tmavě 

modré barvy při hustotě tepelného toku 5 kW∙m-2 
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5.2.3 Vzorek červené barvy 

 

Graf 13 - Průběh teplot vzorku červené barvy při působení hustoty tepelného toku 5 kW∙m-2 

Graf (Graf 13) ukazuje, že teplota naměřená termočlánky začíná ostře stoupat 

při vystavení vzorku hustotě tepelného toku v čase t = 0, s časem se postupně stabilizuje. 

Při tomto měření mají křivky na grafu velmi podobný téměř totožný průběh. Maximální 

naměřená teplota je 175 °C. Nejmenší rychlost nárůstu, z hlediska měření teplot 

na zkušebním vzorku, byla zaznamenána termočlánkem na okraji sledované oblasti na straně 

přiléhající k tvárnici. Nárůst teploty na povrchu tvárnice je pozvolný, maximální 

zaznamenaná teplota (po 34 minutách od začátku měření) je 103 °C. Křivka prostupujícího 

tepelného toku stoupá obdobně jako u předchozích vzorků, maximální hodnota 

prostupujícího tepelného toku (hustoty tepelného toku) je 2 kW∙m-2. 
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Graf 14 - Srovnání průběhu teplot naměřených termokamerou a termočlánky na přední straně vzorku 

červené barvy při hustotě tepelného toku 5 kW∙m-2 

5.2.4 Vzorek žluté barvy 

 

Graf 15 - Průběh teplot vzorku žluté barvy při působení hustoty tepelného toku 5 kW∙m-2 
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Teplota naměřená termočlánky začíná ostře stoupat při vystavení vzorku hustotě 

tepelného toku v čase t = 0, s časem se postupně stabilizuje (viz Graf 15). Rychlost náběhu 

teplot byla nejvyšší na přední straně vzorku na okraji sledované oblasti, maximální dosažená 

teplota je 178 °C. Nejmenší rychlost nárůstu, z hlediska měření teplot na zkušebním vzorku, 

byla zaznamenána termočlánkem ve středu sledované oblasti na straně přiléhající k tvárnici. 

Nárůst teploty na povrchu tvárnice je pozvolný, maximální zaznamenaná teplota 

(po 34 minutách od začátku měření) je 103 °C. Křivka prostupujícího tepelného toku stoupá 

taktéž pomaleji, což je způsobeno tepelnou ochranou flexibilního snímače zkušebním 

vzorkem. Maximální hodnota prostupujícího tepelného toku (hustoty tepelného toku) 

je 2 kW∙m-2. 

 

Graf 16 - Srovnání průběhu teplot naměřených termokamerou a termočlánky na přední straně vzorku žluté 

barvy při hustotě tepelného toku 5 kW∙m-2 

5.2.5 Porovnání výsledků měření při hustotě tepelného toku 5 kW∙m-2 

Měření ukázalo, že nejnižší maximální teplotu na povrchu tvárnice (na povrchu těla 

hasiče), po 34 minutách působení sálavého tepla na zkušební vzorek, má látka barvy pískové 

(95 °C viz Graf 9). Nejvyšší maximální teplotu na povrchu tvárnice má vzorek barvy tmavě 

modré (113 °C viz Graf 11). Vzorky barvy červené a žluté mají tyto teploty totožné – vzorek 

žluté barvy 103 °C a vzorek barvy červené 103 °C (viz Graf 15 a Graf 13). Maximální teplota 
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naměřená na povrchu přední strany vzorku je 157 °C pro barvu pískovou, 175 °C pro 

červenou, 178 °C pro žlutou a 200 °C pro barvu tmavě modrou. 

5.3 Měření při hustotě tepelného toku 1 kW∙m-2 

Měření pro 1 kW∙m-2 probíhalo ve dvou zkouškách pouze pro vzorky barvy tmavě 

modré a pískové. Vzorky byly vystaveny sálavému teplu po dobu 25 minut. 

Při těchto měřeních jsem se nevědomky dopouštěla chyby (na kterou jsem byla 

následně upozorněna) tím, že jsem na měřícím přístroji ALMEMO 710 sledovala jinou 

hodnotu, než jsem měla. Kvůli tomu jsem začala s měřením ještě předtím, než došlo 

k vyrovnání teplot na přední a zadní straně stavební tvárnice. Nedošlo tedy k dostatečnému 

zchladnutí tvárnice po předchozím měření. 

5.3.1 Vzorek pískové barvy 

 

Graf 17 - Průběh teplot vzorku pískové barvy při působení hustoty tepelného toku 1 kW∙m-2 

Teplota naměřená termočlánky začíná ostře stoupat při vystavení vzorku hustotě 

tepelného toku v čase t = 0, s časem se postupně stabilizuje (viz Graf 17). Rychlost náběhu 

teplot na přední straně vzorku byla vyšší, protože tyto termočlánky byly vystaveny přímému 
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sálavému toku. Průběh naměřených hodnot ze dvou termočlánků na přední straně vzorku 

je téměř totožný, maximální dosažená teplota je 62 °C. Nejmenší rychlost nárůstu, z hlediska 

měření teplot na zkušebním vzorku, byla zaznamenána termočlánkem na okraji sledované 

oblasti na straně přiléhající k tvárnici.  Nárůst teploty na povrchu tvárnice je mírný, 

maximální zaznamenaná teplota (po 25 minutách od začátku měření) je 45 °C. Křivka 

prostupujícího tepelného toku stoupá taktéž pomaleji, což je způsobeno tepelnou ochranou 

flexibilního snímače zkušebním vzorkem. Maximální hodnota prostupujícího tepelného toku 

(hustoty tepelného toku) je 0,3 kW∙m-2. 

 

Graf 18 - Srovnání průběhu teplot naměřených termokamerou a termočlánky na přední straně vzorku pískové 

barvy při hustotě tepelného toku 1 kW∙m-2 
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5.3.2 Vzorek tmavě modré barvy 

 

Graf 19 - Průběh teplot vzorku tmavě modré barvy při působení hustoty tepelného toku 1 kW∙m-2 

Graf (Graf 19) ukazuje, že teplota naměřená termočlánky začíná ostře stoupat 

při vystavení vzorku hustotě tepelného toku v čase t = 0, s časem se postupně stabilizuje. 

Nejvyšší rychlost nárůstu, z hlediska měření teplot na zkušebním vzorku, byla zaznamenána 

termočlánkem na okraji sledované oblasti na přední straně vzorku, maximální dosažená 

teplota je 73 °C. Nejmenší rychlost nárůstu, z hlediska měření teplot na zkušebním vzorku, 

byla zaznamenána termočlánkem ve středu sledované oblasti na straně přiléhající k tvárnici.  

Nárůst teploty na povrchu tvárnice je mírný, maximální zaznamenaná teplota 

(po 25 minutách od začátku měření) je 50 °C. Maximální hodnota prostupujícího tepelného 

toku (hustoty tepelného toku) je 0,5 kW∙m-2. 
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Graf 20 - Srovnání průběhu teplot naměřených termokamerou a termočlánky na přední straně vzorku tmavě 

modré barvy při hustotě tepelného toku 1 kW∙m-2 

5.3.3 Porovnání výsledků měření při hustotě tepelného toku 1 kW∙m-2 

Měření ukázalo, že zásahový oblek pískové barvy je pro hasiče jednoznačně 

výhodnější, z hlediska komfortu nošení, než oblek barvy tmavě modré. Maximální teplota 

na povrchu tvárnice (na povrchu těla hasiče) je u vzorku barvy pískové po 25 minutách 

měření (tedy působení sálavého tepla) o 5 °C menší než u vzorku barvy tmavě modré 

(viz Graf 17 a Graf 19). Maximální teplota naměřená na povrchu přední strany vzorku barvy 

pískové je o 11 °C nižší než u vzorku barvy tmavě modré (viz Graf 18 a Graf 20). 
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5.4 Shrnutí výsledků měření 

Srovnání výsledků měření pro jednotlivé barvy a hustoty tepelného toku (viz Tab. 2). 

Tab. 2 – Srovnání výsledků měření při jednotlivých hustotách tepelného toku 

Hustota 

tepelného 

toku 

[kW∙m-2] 

Barva zkušebního vzorku 

Písková Tmavě modrá Červená Žlutá 

Maximální dosažená teplota na povrchu tvárnice [°C] 

 

1 45 50 - - 

3 67 75 70 71 

5 95 113 103 103 

  

Hustota 

tepelného 

toku 

[kW∙m-2] 

Barva zkušebního vzorku 

Písková Tmavě modrá Červená Žlutá 

 

Maximální teplota naměřená na povrchu zkušebního vzorku [°C] 

 

1 62 73 - - 

3 119 128 117 125 

5 157 200 175 178 

 

5.5 Chyby měření 

Různý vývoj teplot u každé barvy, naměřených termočlánky na stejných pozicích 

na zkušebním vzorku, může být dán tím, že termočlánek nebyl na látku našitý tak, aby těsně 

přiléhal ke vzorku a tím byl omýván vzduchem, tudíž ukazuje nižší teploty.  

Důvodem rozdílnosti výsledků jednotlivých barev by mohlo být také to, že jsem si 

špatně poznamenala čísla a umístění termočlánků na zkušebním vzorku, což osobně považuji 

za nepravděpodobné, ale vyloučit to nelze.  

Další příčinou by mohla být zapnutá vzduchotechnika v laboratořích nebo porucha 

na termočlánku. 

Za chybu lze považovat také nízká četnost opakování měření pro jednotlivé hustoty 

tepelného toku nebo nevyčkání na ustálení hodnot při opakování pokusy měření. 

 



42 

 

Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit vliv barvy svrchní vrstvy zásahového oděvu 

na přenos tepla radiací. Experimentální měření bylo provedeno na několika barevných 

vzorcích (červená, tmavě modrá, žlutá a písková) svrchní vrstvy zásahového oděvu 

při působení různých hodnot hustoty tepelného toku. Požadovaných hodnot hustoty 

tepelného toku (1, 3 a 5 kW∙m-2) na povrchu vzorku bylo docíleno změnou vzdálenosti 

zdroje sálání od vzorku. Měření při působení hustoty tepelného toku 1 kW∙m-2 probíhalo 

pouze pro vzorky barvy tmavě modré a pískové, z důvodu srovnání vlivu barvy na komfort 

nošení při zásahu na volném prostranství, kdy 1 kW∙m-2 přibližně odpovídá intenzitě 

slunečního záření. 

Zkušební vzorky nebyly po celou dobu měření měněny. Pro všechny tři hustoty 

tepelného toku byl od každé barvy použit vždy ten stejný vzorek.  U všech zkušebních 

vzorků zůstala barva a struktura zachována, až na vzorek látky tmavě modré barvy, jehož 

barva při měření při hustotě tepelného toku 5 kW∙m-2 (které probíhalo ze všech hustot jako 

poslední) vybledla a změnila se také drsnost materiálu, což bylo patrné na první pohled. 

Měření při hustotě tepelného toku 3 kW∙m-2 ukázalo, že nejnižší maximální teplotu 

na povrchu stavební tvárnice (na povrchu těla hasiče), po 25 minutách působení sálavého 

tepla na zkušební vzorek, má látka barvy pískové (67 °C) a nejvyšší vzorek barvy tmavě 

modré (75 °C). Vzorky barvy červené a žluté mají tyto teploty srovnatelné (vzorek žluté 

barvy 71 °C a vzorek barvy červené 70 °C).  

Při měření při hustotě tepelného toku 5 kW∙m-2 bylo zjištěno, že nejnižší maximální 

teplotu na povrchu tvárnice (na povrchu těla hasiče), po 34 minutách působení sálavého tepla 

na zkušební vzorek, má látka barvy pískové (95 °C). Nejvyšší maximální teplotu na povrchu 

tvárnice má vzorek barvy tmavě modré (113 °C). Vzorky barvy červené a žluté mají tyto 

teploty totožné – vzorek žluté barvy 103 °C a vzorek barvy červené 103 °C. Maximální 

teplota naměřená na povrchu přední strany vzorku je 157 °C pro barvu pískovou, 175 °C pro 

červenou, 178 °C pro žlutou a 200 °C pro barvu tmavě modrou. 

Měřením při hustotě tepelného toku 1 kW∙m-2 bylo zjištěno, že zásahový oblek pískové 

barvy je pro hasiče výhodnější, z hlediska komfortu hasiče při zásahu na volném 

prostranství, než je oblek barvy tmavě modré. Maximální teplota na povrchu tvárnice 

(na povrchu těla hasiče) je u vzorku barvy pískové, po 25 minutách měření (působení 
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sálavého tepla na zkušební vzorek), o 5 °C menší než u vzorku barvy tmavě modré (50 °C). 

Maximální teplota naměřená na povrchu přední strany vzorku barvy pískové je 62 °C, barvy 

tmavě modré 73 °C. 

Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že barva svrchní vrstvy zásahového oděvu 

má vliv na přenos tepla radiací. Barva písková je jednoznačně nejvhodnější barvou pro vnější 

vrstvu zásahového oděvu, oproti tomu nejméně vhodná (z hlediska komfortu hasiče) je barva 

tmavě modrá, která však je u nás tradiční a také pro jednotky HZS kraje dle vyhlášky [16] 

povinná. 

Po provedení experimentálních měření byla snaha ověřit hodnoty emisivity 

jednotlivých barev termokamerou, což se však nezdařilo, jelikož rozdíly byly tak 

zanedbatelné, že je termokamera nedokázala zachytit. 
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