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ÚVOD 

Oděv je pro člověka nepostradatelná součást. Chrání člověka p ed poškozením zdraví 

a v extrémních p ípadech i p ed úmrtím. I archaické spisy nám potvrzují tuto skutečnost. 

Známe úsek z Bible a s tím spojené zákony, které s tímto p ímo souvisí. V Exodus 22. 

kapitole 25. až Ň6. verši se m žeme dočíst, cituji: „Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť 

svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš, neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je 

jeho jedinou p ikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, 

poněvadž jsem milostivý.“ V dobách d ívějších se stávalo, že když se někdo soudil, odešel 

od soudu nahý. Nebo když někdo podnikal a zadlužil se, nez stalo mu nic než jeho holé tělo. 

Zákony Izraelc , kočovník  však na toto pamatovaly a bylo tedy zvykem, že člověk mohl 

p ijít o své velbloudy, o své stany, ale plášť, který by dal do zástavy, mu musí být p ed 

západem slunce vrácen, aby se jím v noci mohl p ikrýt. Celý svět se vyvíjí, p íroda je stále 

více porušená a dochází k p írodním katastrofám a vliv m, p ed kterými musíme být 

chráněni. Vývoj technologií postupuje vysokou rychlostí vp ed a havárie a ostatní 

mimo ádné události antropologického p vodu nás čím dál nebezpečněji ohrožují.  

Záchranné složky jsou pak ovlivněny větším rizikem, protože se cíleně vystavují 

těmto nebezpečím, aby tak zachránily lidské životy, zví ata, či majetek.  Ochrana hasič  p i 

zásazích je nezbytná. P i většině záchranných a likvidačních pracích hasiči používají 

zásahový t ívrstvý oděv, který se skládá z kabátu a kalhot. Tento oděv se stává dobrou, ale 

p ece jenom částečnou ochranou p ed vlivy a d sledky mimo ádné události.  

Zásahový oděv je ešen tak, že má chránit proti p sobení vnějšího tepelného zá ení. 

To také znamená, že prostupu tepla je oděvem stejně bráněno z vnit ní strany směrem ven. 

Když k tomu p ičteme to, že jsou hasiči vystaveni často velké fyzické námaze, dochází 

k nadměrnému oh ívání organismu. Tento p íjem tepla je pak pot eba vyrovnat výdejem 

tepla. To zabezpečuje tělesná termoregulace, která mimo jiné mechanismy tuto energetickou 

bilanci vyrovnává za pomocí potních žláz produkujících tělesnou vlhkost ve formě vody, 

která se absorbuje do zásahového oděvu. Adsorpce vody probíhá i zvenku, i když jsou 

zásahové oděvy navrhovány tak, aby tomu co nejvíce bránily. Voda je několikanásobně 

používanější hasivo než všechna ostatní, hasiči tak mohou být velmi často pot ísnění vodou. 

P edevším v uzav ených prostorech se odpa ováním vody z požá iště vyskytuje značná 

vzdušná vlhkost, takže oděvy tuto vlhkost nasávají. V haváriích technologického za ízení 
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m že dojít k roztržení armatury a k vyvěrání tekutiny ven na zasahující hasiče. V neposlední 

adě m že zásahový oděv nasáknout vodou z deště, který často doprovází hašení požár . 

Vlhkost, která proniká do zásahového oděvu z vnit ní i vnější strany, jistě ovliv uje prostup 

tepla oděvem. 

Zásahové oděvy, které jsou využívány jednotkami požární ochrany, jsou navrhovány 

tak, aby spl ovaly určitá kritéria. εezi ně pat í odvod metabolického tepla, vlhkosti z vnit ní 

strany oděvu, omezenost vniknutí vlhkosti z venku, ochrana p ed sálavým teplem, plameny, 

ezným poraněním, poleptáním kyselinou apod. Zásahové oděvy jsou tvo eny t emi 

vrstvami, mezi kterými jsou vzduchové mezery. Experimentální výzkum, který je popsán 

v této práci je tak velmi blízko reálným podmínkám, ve kterých se hasiči nacházejí p i 

lokalizaci a likvidaci požár . 

Cílem této práce je posoudit vliv vlhkosti na prostup tepla materiálovou skladbou 

zásahových oděv  pro hasiče se vzduchovými mezerami mezi vrstvami. V první části je 

popsán vývoj zásahových oděv  a materiál  v nich používaných, dále jsou popsány 

technické podmínky zásahových oděv  podle p íslušných norem, objasněny fyzikální 

základy sdílení tepla a prostup tepla materiálovou vrstvou. Je zde nastíněn vliv vlhkosti a 

vzduchových mezer na prostup tepla. V druhé části je popsáno experimentální mě ení, jeho 

pr běh a vyhodnocení. 
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REŠERŠE 

Cílem rešerše bylo provést pr zkum odborných  publikací zabývajících se prostupem 

tepla zásahovým oděvem pro hasiče a pr zkum norem a vyhlášek týkajících se ochranných 

oděv  se zamě ením na zásahový oděv. Hlavní priorita byla kladena na získání informací o 

principu sdílení tepla skrz materiálovou skladbu zásahového oděvu a vliv vlhkosti a 

vzduchových mezer na prostup tepla zásahovým oděvem.  

Pro vypracovaní kapitoly 2 – δegislativa a normativní požadavky na zásahové oděvy 

byly použity tyto normy a vyhlášky. Díky nim byl získán p ehled o tom, co všechno 

zásahový oděv musí splnit a jaké jsou požadavky na materiály použité v zásahových oděvech 

pro hasiče. 

Vyhláška č. 6ř/Ň014 Sb. O technických podmínkách věcných prost edků požární 

ochrany ve znění pozdějších p edpisů. Sbírka zákon  České republiky, Ň014. 

Tato vyhláška stanovuje technické podmínky věcných prost edk  požární ochrany, 

jejichž splnění je podmínkou pro jejich za azení do vybavení jednotek požární ochrany.  

ČSN EN 46ř:Ň015. Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné 

oděvy pro hasiče. Praha: Český normalizační institut, íjen Ň015. 4Ř s. 

Tato norma je evropským standardem a poskytuje minimální hodnoty požadavk  na 

použité materiály pro ochranné oděvy pro hasiče. P edepisuje metody zkoušek k získání 

daných hodnot. Tyto metody jsou dány dalšími normami, které nebylo pot eba pro obsah 

této práce zkoumat. Dále norma stanovuje všeobecné provedení oděvu. 

ČSN EN ISO 6ř4Ň:Ň00Ň. Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – zkušební 

metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu. Praha: 

Český normalizační institut, Ň00Ň. 

Tato norma stanovuje dvě zkušební metody umož ující určit chování materiál  pro 

ochranné oděvy proti teplu, které jsou vystaveny p sobení sálavého tepla. Tyto zkoušky se 

provádí na jednoduchých nebo vícevrstvých tkaninách nebo jiných materiálech pro ochranné 

oděvy proti teplu. Zkoušky slouží k rozt ídění materiál  na ty, které jsou vhodné pro použití 

na ochranné oděvy a které vhodné nejsou.  
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Pro pochopení problematiky p enosu tepla p es zásahový oděv a pro vypracování 

kapitoly 3 – Prostup tepla zásahovým oděvem byla použita následující literatura. 

BδůHOŽ, V., KůDδEC, Z. Základy sdílení tepla. 2. vyd., Edice SPBI Spektrum, 

Ostrava, 2000, 110 s., ISBN 80-902001-1-7. 

Publikace vysvětluje metody a postup p i ešení stacionárního a nestacionárního 

vedení a prostupu tepla tělesy. Dále popisuje matematické vyjád ení prostupu tepla 

prouděním a zá ením. P ehledně p edestírá doposud poznané ově ené principy. 

INCROPERA, Frank P. Fundamentals of heat and mass transfer. 6th ed. Hoboken, 

NJ: John Wiley, c2007. ISBN 978-0-471-45728-2. 

Tato odborná publikace vysvětluje a rozši uje zažité pohledy na sdílení tepla 

vedením, prouděním, zá ením. Popisuje fyzikální a matematické principy sdílení tepla všemi 

druhy. Publikace také objas uje prostup tepla t ívrstvým zásahovým oděvem se 

vzduchovými mezerami mezi vrstvami a matematicky i fyzikálně tento děj vysvětluje. 

CHITRPHIROMSRI, Patiropp. Modeling of Thermal Performance of Firefighter 

Protective Clothing during the Intense Heat Exposure. Raleigh, Ň004. Disertační práce. 

North Carolina State University. Vedoucí práce Andrey V. Kuznetzov. 

Tato disertační práce p edkládá model transportu tepla a vlhkosti p es zásahový oděv 

určený pro hasiče a vliv vlhkosti na prostup tepla zásahovým oděvem. P edkládá výsledky 

tohoto modelu a matematické vysvětlení. Dále rozši uje tyto poznatky pro praktické využití 

v inteligentních ochranných oděvech, kde je voda vst ikována do oděvu kapilární sítí a tak 

poskytuje ochranu zasahujícím hasič m.  

Základním odrazovým m stkem pro vypracování této práce byly diplomové práce 

[1], [35], [39] d ívějších absolvent  Fakulty bezpečnostního inženýrství, kte í psali své práce 

na podobné téma. Diplomová práce [1] se věnuje problematice prostupu tepla materiálovou 

skladbou zásahových oděv  pro hasiče, vlivu vlhkosti na hustotu tepelného toku. Práce [35] 

se zabývá experimentálním ově ením vlivu vlhkosti na p enos tepla materiálem zásahového 

oděvu hasiče. εetoda mě ení pro tuto práci byla odlišná než v našem p ípadě. Pro účely 

práce [35] byla z ízena zkušební komora, ve které se nacházely zkušební vzorky. Vlhčení 

vzork  také probíhalo jiným zp sobem. Práce [39] se zabývá vlivem vzduchových mezer na 

prostup tepla zásahovým oděvem.  
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1 HISTORIE ů VÝVOJ ZÁSůHOVÝCH OD V  

1.1 Historie 

Hasičské oděvy prošly v historii významnou změnou. Je to logické, protože stále 

rostou požadavky na vyšší bezpečnost a ochranu. S vývojem technologií v pr myslu hasiči 

p icházejí do styku s mimo ádnými událostmi, jejichž nebezpečnost se zvyšuje. 

S porušeností p írody vlivem světového pr myslu dochází k p írodním katastrofám, které 

ohrožují záchranné týmy mnohem více, než tomu bylo d íve.  

V dobách d ívějších jsme se mohli u hasič  setkat se zásahovými oděvy, které byli 

jednovrstvé z jednoduchých materiál  a neposkytovaly tak ka žádnou ochranu. Tyto oděvy 

neodolávaly žádným zp sobem vodě a vlhkosti, byly nasákavé, takže p i absorbování vody 

p i zásahu ztěžkly a staly se tak hasič m p ítěží p i zdolávání mimo ádných událostí. Hasiči 

v té době toho využívali a sami si p i zásazích oděvy polévali vodou, aby tak docílili ochrany 

proti sálavému teplu. V zimě však nasáklá tkanina tuhla a znemož ovala pohyb. εateriál 

nebyl odolný proti pro ezání, a tak se mnohdy stávalo, že došlo u hasič  ke zranění. Postupně 

se však textilním vývojem zásahový oděv vylepšoval, p išel nástup zvýšeného pásu nad 

bedra a kalhoty byly vybaveny šlemi. [1] 

1.2 Vývoj materiál  

Zvrat p išel roku 1938, když jeden z chemik  americké společnosti DuPontRM objevil 

látku polytetrafluorethylen (PTFE), který je více známý pod obchodní značkou teflon. O pár 

let později se rozhodl W. δ. Gore využít tento materiál k izolaci drát . Jeden kabel s touto 

izolací letěl dokonce na εěsíc, kde posloužil k propojení seizmografického vybavení 

s měsíčním modulem. W. L. Gore spolu se svým synem Robertem tento materiál dále 

zkoumali a náhodou p išli na to, že se polytetrafluorethylenový plát dá škubnutím roztáhnout 

až o 1000 %. Tímto vznikl expandovaný PTFE. Tato látka byla patentována jako Gore-tex®. 

Taková membrána, která m že být součástí tkaniny, tvo í 1,4 miliardy pór  na centimetr 

čtvereční. Tyto póry jsou Ň0 000 krát menší než kapka vody a 700 krát větší než molekula 

vodní páry. PTFE má navíc vysoké povrchové napětí, takže se tato membrána stává 

nepromokavou, ale zárove  prodyšnou, zabezpečující odvod vodních par a člověk se tak 
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méně potí. Jen 5 litr  za sekundu projde touto membránou, takže ji m žeme považovat za 

větru vzdornou. Tato vlhkostní membrána se vkládá jako prost ední vrstva t ívrstvých 

oděv . Gore-tex® membrána je náchylná na nečistoty a poškození, a tak se chrání z vnit ní i 

vnější strany ochrannými membránami, na které jsou dále nalaminovány vnit ní podšívka a 

svrchní vrstva. [4], [5], [6] 

Další zvrat p išel s nástupem meta-aramidového vlákna NOMEX®. Toto vlákno má 

silnou odolnost proti vysokým teplotám, a navíc vykazuje odolnost proti organickým 

chemikáliím, alkáliím, bělidl m. Využívá se tedy jako vnější vrstva zásahových oděv . 

Výroba začala na začátku 60. let Ň0. století a byla uvedena na trh roku 1967 americkou 

společností DuPontRM. P i teplotě 175 °C vlákno ještě neztrácí svou pevnost, p i ň70 °C se 

začne rozkládat a p i 400 °C uhelnatí. [2] Materiál NOMEX® je základní surovinou a do 

konečné podoby se dostává adou proces . Tkaniny vyrobené z tohoto materiálu jsou 

využívány pro zásahové oděvy hasič  po celém světě, pro oděvy policie, armády, astronaut  

a pilot  Formule 1. Testování účinnosti ochranných oděv  provádí společnost DuPontRM na 

figuríně Thermo-Man®, která byla vyvinuta ve spolupráci s americkým vojenským 

letectvem. [3] 

Další možnou alternativou se stala vlákna značky LenzingTM FR, která jsou odolná 

proti plamen m a sálavému teplu. Tato vlákna jsou vyrobena z celulózových vláken na bázi 

d eva. S touto alternativní inovací p išla rakouská firma δenzing ůG, která je na scéně od 

roku 1938. Tkanina vyrobena z těchto vláken poskytuje také ochranu proti elektrickým 

oblouk m, tekutým kov m a ho lavým kapalinám. Dokonce i po masivním vystavení 

plamen m se ve vlákně neuchovává žádné teplo a je okamžitě chladné. [9] 

Toto však není konečný výčet objevených a p ipravených textilních materiál , které 

se staly významnými pro vývoj zásahových oděv . Jsou jmenovány jen ty, které byly 

výrazným zlomem ve vývoji zásahových oděv . 

Spojením těchto látek vzniklo ideální spojení pro výrobu zásahových oděv . S těmito 

revolučními zásahovými oděvy se m žeme setkat u nás asi cca od roku 1990, kdy se k šití 

oděv  používaly výše zmíněné materiály a mnohé další.  
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1.3 Vývoj výroby zásahových od v  

1.3.1 Česká republika 

V České republice se výrobou a vývojem hasičských zásahových oděv  zabývá 

společnost DEVů F-ε. s.r.o., která vyrábí oděvy pro práci v pr myslu, pro armádu, hasiče, 

záchraná e a policii. Výroba započala v roce 1993. Své produkty vyváží do mnoha 

evropských zemí, ale také do zemí St edního východu, ůsie a ůustrálie. Největšími 

odběrateli jsou Slovensko, Polsko, Švýcarsko, Polsko a Slovinsko. V současnosti tvo í 

export 60 % celkové produkce. Pracuje s materiály Gore-tex®, NOMEX® a s mnoha dalšími 

od firem DuPont, W. L. Gore, PBI Performance. [7] Mezi milníky v historii této firmy pat í 

získání licence na zpracování membrány GORE-TEX v roce 1994. V roce 1995 se DEVA 

F-M. s.r.o. stala partnerem NOMEX® Quality Programme firmy DuPont™ a tím získala 

prvenství ve st ední a východní Evropě. V roce 2001 pak dostala cenu European Growth 

ůward firmy DuPont™ a o rok později čestnou medaili εinisterstva vnitra České republiky. 

[15] 

Další známou firmou je ZAHAS s.r.o., která s výrobou začala v roce 1994. Na 

začátku své činnosti se firma soust edila spíše na strojní výrobu a výrobu výstroje a výzbroje 

pro hasičské a záchraná ské jednotky. ůž od roku Ň00Ň začala s výrobou zásahových 

hasičských oděv . Stejně jako ostatní výrobny i tato pracuje s nejmodernějšími materiály na 

výrobu materiálové skladby hasičských oděv . [43] 

Dále to je VOCHOC s.r.o., která začala svou výrobu 1řř6. Tato firma je oficiálním 

δenzingQuality Partner pro Českou republiku, a tak má p ímou podporu od světového 

výrobce inovativních p írodních vláken, rakouské společnosti δenzing ůG. Pracuje 

s jejich tkaninami z celulózových vláken LenzingTM FR. [7], [8], [9] 

1.3.2 Spojené království 

Ve světě m žeme zmínit britskou společnost Bristol Uniforms, která nyní obléká 

hasiče ve více než 110 zemích světa. Firma začala svou výrobu už roku 1Ř01, ale na hasičské 

oděvy se začala specializovat na žádost až kolem roku 1960, kdy své poznatky brala ze 

zkušeností s oděvy, které sama vyvinula a vyráběla pro piloty za Ň. světové války. Tato firma 
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už mezi léty 1ř60 - 1ř70 začala pracovat s prvními žáruvzdornými vlákny NOMEX® firmy 

DuPontRM. Technický personál společnosti Bristol Uniforms se podílel na zpracování první 

evropské normy pro hasičské oděvy EN 46ř:1řř5. Tato norma, na které se pracovalo od 

roku 1řřŇ, se stala prvním standardem pro všechny země v Evropské unii v ochranných 

oděvech pro hasiče. Na začátku Ň1. století, firma začala zakomponovávat další vlákna firmy 

DuPontRM jako jsou PBI vlákna, Kermel, a v tu dobu známé výkonné bariéry proti vlhkosti 

GORE-TEX®. To byl velký skok kup edu ve vývoji žáruvzdorných, nepromokavých, ale 

zárove  prodyšných zásahových oděv . Bombové útoky v δondýně v červnu Ň005 a další 

mimo ádné události velkého rozsahu jako t eba povodně v roce 2007 v Británii, p inesly 

žádost záchranných tým  o lepší ochrany pro všechny záchranné týmy. Toho Bristol využil 

a začal se angažovat v ochranných oděvech i pro policii a záchrannou službu.  

V roce 2015 Bristol Uniforms vyhrál cenu DuPont ™ Nomex® Innovation Award v 

Interschutzu. Tato cena je udělována za inovaci, kvalitu a pravost. ůby mohla společnost 

obdržet cenu, musel se výrobek značně lišit od stávajících ešení. Posuzuje se vyhovění 

konkrétním pot ebám spot ebitel , výrobek musí být inovativní v oblasti designu a musí být 

p idaná hodnota výkonu nebo funkčnosti. 

Tato výroba je stále na vzestupu a až do dnešních dní probíhá vývoj komfortnějších 

a účinnějších oděv . Společnost Bristol Uniforms je tak světovým výrobcem oděv  pro 

záchranné složky. [10] 

1.3.3 Spojené státy americké 

Dalším světovým výrobcem je americká společnost Globe®, založena roku 1887. Ve 

své historii má spoustu prvenství. Už roce 1918 obdržela patent na voděodolný t ívrstvý 

oděv skládající se z vnějšího pláště, voděodolné bariéry a tepelné vložky, což je systém 

používaný u všech výrobc  do dnešních dní. Globe® jako první začal používat reflexní pásky 

ňε™ SCOTCHδITE™ na svých zásahových oděvech pro lepší viditelnost, a to v roce 

1953. 1975 se Globe® stála zakládajícím členem Národní asociace pro ochranu proti požáru, 

která vytvo ila první normu NFPů 1ř71 pro ochranné oblečení pro hasiče. Roku 1ř66 už 

začala pracovat s materiálem NOMEX® a v roce 1řŘ5 začala používat textilní materiály 

PBI® a GORE-TEX®. Tato společnost v následujících letech vyvinula spoustu dalších 
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inovačních věcí, které napomohly k lepšímu komfortu, efektivitě pohybu p i zásahu a k 

ochraně hasič . [12] 
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2 LEGISLůTIVů ů NORMůTIVNÍ POŽůDůVKY Nů 

ZÁSůHOVÉ OD VY 

Technické podmínky pro zásahové oděvy jsou stanoveny v p ílohách vyhlášky č. 

69/2014, o technických podmínkách věcných prost edk  požární ochrany. Vybrané 

technické podmínky uvedené v p íloze vyhlášky 69/2014 se považují za splněné, postupuje-

li se ve shodě s normou ČSN EN 114ř-1 a ČSN EN 46ř:Ň015 nebo její části podle jiného 

zákona, oznámenou ve Věstníku Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, která obsahuje podrobnější technické požadavky. Tyto požadavky mohou být 

splněny i jiným technickým ešením garantujícím stejnou nebo vyšší úrove  ochrany 

oprávněných zájm , podle této vyhlášky. [11] 

Vyhláška č. 6ř/2014 

Ve vyhlášce 6ř/Ň014 jsou stanoveny technické podmínky pro zásahový oděv I a 

zásahový oděv II (pro likvidaci požár  v otev eném terénu). Splnění technických podmínek 

zásahových oděv  napsaných ve vyhlášce je podmínkou pro jejich za azení do vybavení 

jednotek požární ochrany podle zákona č. 1ňň/1řŘ5 sb., o požární ochraně ve znění 

pozdějších p edpis . [11] 

Podmínky vyhlášky jsou takové, že zásahový oděv I, II je proveden jako dvoudílný, 

skládá se z kabátu a kalhot.  

Zásahový oděv je: 

- odolný v či oděru, 

- odolný v či žmolkování, 

- stálobarevný, 

- proveden v tmavomodré barvě s výjimkou nápadného materiálu (rámeček 

fluorescentní barvy s nápisem „HůSIČI“ a pásy na oděvu o ší ce 75 mm), 

- antistatický (spl uje požadavky pro materiál rozptylující elektrický náboj). [11] 

 ε že být vyztužen v oblasti ramen, kolen a lokt  další vrstvou vnějšího materiálu 

v tmavomodré nebo černé barvě. Na zásahovém oděvu m že být integrován ochranný 
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prost edek proti pádu z výšky, také m že být vybaven poutky na uchycení prost edk  jako 

jsou svítilny, radiostanice apod. 

Pro zásahový oděv I je v p íloze 5 vyhlášky dále rozepsána specifikace kabátu a kalhot 

zvlášť. Totéž je pro zásahový oděv II v p íloze 6 pro bl zu a kalhoty.  

Doplněk těchto zásahových oděv  je stanoven v p íloze 7. Dopl kem se rozumí 

tmavomodrý nátělník s krátkými nebo dlouhými rukávy a spodky s dlouhými nohavicemi. 

Tento doplněk slouží ke zvýšení ochrany proti teplu, plamenu a ke zlepšení komfortu a 

termoregulace.  

ůby mohly být tyto podmínky splněné, musí se postupovat ve shodě s normou ČSN 

EN 469:2015 Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro 

hasiče. [11] 

 ČSN EN 469:2015 

Ochranný oděv pro hasiče je definován normou jako specifické oděvní součásti těla, 

krku, paží a nohou hasiče s výjimkou hlavy, rukou a chodidel. Oděv je tvo en jednou nebo 

více vrstvami. [36]  

Tato norma je evropským standardem a poskytuje minimální hodnoty požadavk  na 

použité materiály, p edepisuje metody zkoušek k získání daných hodnot a v neposlední adě 

stanovuje všeobecné provedení oděvu. [36] 

Norma ČSN EN 46ř:Ň015 vyžaduje plnění požadavk  podle následujících norem: 

Ší ení plamene textilních materiál  a šv  podle ČSN EN ISO 150Ň5. 

P enos tepla pomocí plamene podle EN 369:2015. 

P enos tepla pomocí sálavého tepla se zkouší tepelným tokem v hodnotě 40 kW/m2 

podle EN ISO 6942. 

Zbytková pevnost materiálu v tahu po vystavení účink m sálavého tepla podle  

EN ISO 13934-1. 

Tepelná odolnost se zkouší s teplotou (180 ± 5) °C po dobu 5 minut podle ISO 

17493. 
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Pevnost v tahu vnějšího materiálu se zkouší podle EN ISO 1ňřň4-1, nebo podle EN 

ISO 14Ň1:1řřŘ, vnější materiál a švy podle EN ISO 1ňřň5. 

Pevnost v roztržení potažených tkanin se zkouší podle EN ISO 4674-1:2003, 

nepotažené tkaniny pak podle EN ISO 1ňřň7-2:2000. 

Povrchové smáčení podle EN 24920. 

Rozměrové změny se zkouší podle ISO 5077 s tím, že změna musí být menší než ± 

3 % v obou směrech. 

Odolnost proti pr niku kapalných chemikálií se zkouší podle normy EN ISO 

6530, kdy se chemikálie aplikuje 10 sekund a vyhodnocuje se podle tabulky v normě ČSN 

EN 469:2015. 

Odolnost proti pr niku vody krycí vrstvy včetně šv  se zkouší v souladu EN 

208811. 

Odolnost proti pr niku vodní páry se zkouší podle EN ň10řŇ. 

Ergonomické vlastnosti by se měly zkoušet, testy této podmínky však nejsou zatím 

mezinárodně schváleny. Zkoušku však m žeme provést podle p ílohy D normy ČSN EN 

469:2015. 

Viditelnost, která je ešená jakýmkoliv reflexním nebo fluorescenčním materiálem 

by měla být v souladu p ílohy D normy ČSN EN 46ř:2015. Barvy těchto materiál  by měly 

být podle normy odstavce 5.1 normy EN 471:2003. Tyto prvky by měly spl ovat ší ení 

plamene podle EN ISO 15025:200Ň stejně jako celý oděv. 

Test celého od vu je nepovinný. Celý oděv však m žeme zkoušet se na figuríně 

s hodnotami tepelného toku 84 KW/m2 po dobu 8 sekund.  

Figurínu tohoto druhu vlastní firma DuPontTM a jmenuje se THERMO-MAN®. Na 

této figuríně jsme schopni p edvídat místa popálenin Ň. nebo ň. druhu pomocí 1ŇŇ teplotních 

čidel. Testy na figuríně nejsou mezinárodně validovány, jsou však všeobecně uznávány. [3] 

Značení piktogramy, informace dané výrobcem jsou specifikovány normě EN 

340. 

Dále je v normě ČSN EN 46ř:Ň015 devět informativních p íloh, které dopl ují 

technické podmínky a zajištění těchto technických podmínek. [36] 
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ČSN EN 6ř42 

Tato evropská norma stanovuje dvě zkušební metody, které mohou být použity na 

všechny druhy materiál , s ohledem na zamýšlené použití materiálu, musí být však správně 

vybrána hustota tepelného toku a výsledky musí být správně interpretovány. Hasiči mohou 

být vystaveni poměrně nízkému sálání po dlouhou dobu, st ední intenzitě sálání po poměrně 

krátkou dobu nebo vysoké intenzitě po velmi krátkou dobu. εateriály pro ochranné oděvy 

mohou být zkoušeny st ední nebo vysokou hustotou tepelného toku. Tyto zkoušky se 

provádějí na jednoduchých nebo vícevrstvých tkaninách nebo jiných materiálech pro 

ochranné oděvy proti teplu. ε že se testovat v sestavě se spodním prádlem nebo bez něj. 

[23] 

εetoda ů, p edstavená v této normě, slouží k vizuálnímu posouzení změn materiálu 

po p sobení sálavého tepla. P i této metodě je zkušební vzorek upevněn na držák vzorku a 

vystaven určité úrovni sálání po určitou dobu. Úrove  sálání tepla je regulována pomocí 

změn vzdálenosti mezi vzorkem a zdrojem sálání tepla. Po zkoušce se vzorek vyjme a 

zkoumají se každé jeho vrstvy. Jakékoliv změny (změna barevného odstínu, ztvrdnutí 

povrchu, ožehnutí, zuhelnatění apod.) se zaznamenávají. Ke zkouškám podle metody ů je 

pot eba jeden zkušební vzorek. [23] 

Metoda B zjišťuje ochranný účinek materiál . Zkušební vzorek je upevněn na držák 

vzorku (odlišný jak pro metodu ů) tak, aby se dotýkal p ední strany kalorimetru, a vzorek 

je vystaven určité úrovni sálání. Indexy p estupu tepla jsou doby pot ebné k dosažení nár stu 

teploty v kalorimetru o 12 °C a 24 °C. Pro tuto metodu je pot eba nejméně t i zkušební 

vzorky pro každou úrove  tepelného toku. [23] 

Rozměr zkušebních vzork  pro obě metody je Ňň0 x Ř0 mm. Úrovně Hustoty 

tepelného toku by měly být zvoleny následovně: nízké úrovně (5 kW/m2 a 10 kW/m2), 

st ední úrovně (Ň0 kW/m2 a 40 kW/m2) a vysoká úrove  Ř0 kW/m2. Metody A a B se 

provádějí nezávisle jedna na druhé.  Odlišné držáky, zdroj sálání, kalorimetr a za ízení pro 

mě ení, zkušební podmínky a záznam teploty jsou v této normě d kladně popsány. [23] 
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ČSN EN 114ř-1 

Tato norma specifikuje zkušební metodu pro materiály určené k použití na výrobu 

ochranných oděv , které jsou schopny rozptylovat elektrostatický náboj a mají zabránit 

zápalným výboj m. V normě je popsána zkušební metoda, princip metody a užívané 

p ístroje a výpočty vedoucí k vyjád ení výsledku. [33] 

Další normy spojené se zásahovými od vy: 

ČSN EN ň40 (ŘňŇ701) Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky 

ČSN EN ISO 1ň6ŘŘ (ŘňŇ701) Ochranné oděvy - Obecné požadavky 

ČSN EN 15614 (ŘňŇŘ0ň) Ochranné oděvy pro hasiče - δaboratorní metody zkoušení 

a technické požadavky na provedení oděv  pro likvidaci požár  v otev eném terénu 

ČSN EN ISO 1Ň1Ň7-1 (832752) Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení 

prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo 

produkované topným válcem 

  

https://shop.normy.biz/detail/80379
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3 PROSTUP TEPLů ZÁSůHOVÝM OD VEM 

K prostupu tepla od okolí (požár) p es oděv na tělo hasiče dochází, protože p enos 

tepelné energie probíhá v d sledku rozdílu teplot dvou těles anebo uvnit  tělesa mezi místy 

nestejné teploty. P enos tepla je závislý na více faktorech. Faktory, které p estup tepla budou 

ovliv ovat, jsou tepelná kapacita a součinitel tepelné vodivosti. U každé látky je tato hodnota 

jiná, takže je jasné, že vlhkým oděvem bude prostup tepla probíhat jiným zp sobem než p es 

oděv suchý. Vzduch se taky stane určitým odporem pro p enos energie. V této kapitole se 

podíváme, jak lze prostup tepla popsat základními fyzikálními zákonitostmi. 

3.1 Základy sdílení tepla 

Kde se vlastně bere tepelná energie? Odpověď najdeme v zákoně o zachování 

energie, ze kterého zjistíme, že energii nejde zničit ani vyrobit, ale lze ji jen p eměnit na jiný 

druh energie. To znamená, že tepelná energie vzniká z jiných energií jejich p eměnou. Jde 

p edevším o energii chemickou, jadernou, mechanickou, magnetickou a elektrickou. Tyto 

všechny energie jsou nakonec nejčastější p íčinou vzniku požáru. P enos tepelné energie 

zase popisuje II. termodynamický zákon. Ten íká, že p enos tepla se děje vždy z tělesa 

s vyšší teplotou na těleso s menší teplotou. P enos tepla zajišťuje proudící prost edí, které je 

kolem objekt , jímž m že být voda nebo vzduch. P enos tepelné energie m že také probíhat 

na styku dvou těles. [16] Podle [18] je sdílení tepla tepelná energie, která p echází v d sledku 

prostorového teplotního rozdílu. Kdykoliv tedy v médiu existuje teplotní rozdíl, automaticky 

nastává teplotní p enos. 

Když se ší í tepelná energie, děje se tak většinou t emi zp soby, které p sobí 

společně zárove . Tyto ň zp soby jsou [16]: 

Vedení tepla (kondukce) 

Tepelné proud ní Ěkonvekce) 

Tepelné zá ení Ěradiaceě 
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3.1.1 Základní pojmy 

V následujících kapitolách si vysvětlíme princip jednotlivých druh  sdílení tepla. ůle 

abychom se mohli v tom lépe orientovat, vypisuji zde několik pojm , které nám usnadní 

pochopení jednotlivých souvislostí. 

Teplota (t, T), [°C, K] je charakteristika tepelného stavu hmoty. 

Tepelný tok (Q̇), [W] je množství tepla p enášené za jednotku času.  

Hustota tepleného toku (q), [W.m-2] je tepelný tok vztažený na jednotku povrchu. 

Součinitel tepelné vodivosti (λ), [W.m-1.K-1] je schopnost látky vést teplo neboli 

udává míru vodivosti materiálu. Pro lepší pochopení se dá íci, že vyjad uje rychlost, s jakou 

teplo p echází z teplejší části do chladnější části určité látky nebo z teplejšího tělesa na 

chladnější těleso. Součinitel tepelné vodivosti je závislý na druhu látky a materiálu. Vysokou 

tepelnou vodivost mají tepelné vodiče (nap . kovy) a nízkou vodivost mají tepelné izolanty 

(nap . polystyren). U hasičského oděvu se snažíme, aby vodivost byla co nejmenší. [16] 

Součinitel p estupu tepla (α), [W.m-2.K-1] je konstanta úměrnosti, není tedy závislý 

na materiálu. Je závislý na fyzikálních charakteristikách tekutiny, na tvaru obtékaného tělesa 

a směru proudění vzhledem k jeho povrchu. [16] 

Emisní součinitel ( ), 0 <  < 1, je to součinitel, který je určený vždy pro danou látku 

experimentálně. Nejnižší hodnotu emisního součinitele mají zrcadlově leštěné povrchy, 

naopak nejvyšší hodnotu mají tělesa s drsným povrchem. Voda má velký emisní součinitel 

(0÷100) = , ÷ , . Neznečištěné plyny jedno nebo dvou atomové se na p enosu tepla 

zá ení nepodílejí v bec nebo jen velmi málo. [16] 

Stefanova – Boltzmannova konstanta (σ), [W.m-2.K-4] má hodnotu σ = , . −  

[W.m-2.K-4]. [16] 

Teplotní pole udává rozložení teplot v časovém okamžiku ve všech bodech určitého 

prostoru. Jestliže se teplota v jednotlivých částech (bodech) prostoru nemění, jedná se o 

ustálené nebo stacionární teplotní pole. εění-li se pak teplota v jednotlivých bodech, jedná 

se o teplotní pole nestacionární neboli neustálené. Obecně je každé teplotní pole 

t írozměrné a nestacionární, pro běžné výpočty nám však postačí pole jednorozměrné, 

stacionární. [16] 
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Tepelná kapacita je množství tepla, které je pot ebné k oh átí 1 kilogramu látky o 1 

teplotní stupe . [31] 

M rné skupenské teplo varu Ěvýparné teplo) (lv), [J.kg-1] je teplo, které p ijme 1 

kilogram kapaliny, jestliže se za teploty varu celý p emění na plyn téže teploty. εěrné 

skupenské teplo výparné je t eba určit ke každé teplotě zvlášť, protože vypa ování m že 

probíhat za libovolné teploty. Je to tedy teplo, které látka p ijímá, aby změnila sv j 

skupenský stav. [34] 

3.1.2 Sdílení tepla vedením (kondukce) 

Vedení spočívá v pohybu strukturálních částic látek. Částice, které mají vyšší 

molekulární energii, p edávají část své pohybové energie prost ednictvím vzájemných 

srážek částicím, které mají nižší molekulární energii. Tato energie souvisí s náhodným 

translačním pohybem a také s vnit ními rotačními a vibračními pohyby molekul. Tyto částice 

nemění svou polohu v rámci látky, pouze kmitají kolem své rovnovážné polohy. P íkladem 

m že být lžička pono ená do horké kávy. Konec lžíce venku bude postupně oteplován kv li 

vedení tepla p es lžíci. Vedení se děje p edevším v pevných látkách, dále i v tekutinách za 

p ítomnosti sdílení tepla prouděním a také na styku tekutiny s pevnou látkou. [18] 

 

 

Obr. 1 Sdílení tepla vedením [18] 
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Základní zákon vyjad ující vztah mezi hustotu tepelného toku a teplotním gradientem 

je Fourier v zákon [16]: 

 q = −λ. grad t (1)  

kde je:  

q…hustota tepelného toku [W.m-2] λ…součinitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1] 

Záporné znaménko znamená, že tepelný tok i teplotní gradient se ší í ve směru 

klesající teploty. To znamená, že vektory mají opačný smysl. [16] 

 

 

Obr. 2 Schéma Fourierova zákona [18] 

 
Pro jednorozměrnou rovinu znázorněnou na obrázku 3, která má teplotní rozložení T 

(x), je rychlostní rovnice vyjád ena jako [18]: 

 q = −λ. dTdx  (2)  

 

Tepelný tok vyjád íme [18]: 

 Q̇ = −λ. T − TL . S (3)  
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Obr. 3 P estup tepla p es jednorozměrnou stěnu [18] 

 

3.1.3 Sdílení tepla proud ním (konvekce) 

Sdílení tepla prouděním probíhá u kapalin a vzdušin spojením dvou mechanism . 

Jedním nich je p enos energie zp sobený nahodilým molekulárním pohybem (difúzí) a 

druhým je p enos energie p i velkém pohybu tekutiny. Ve skutečnosti je rychlost tekutiny 

na rozhraní mezi povrchem a tekutinou nulová, takže v této vrstvě probíhá jen kondukce. 

Rozlišujeme konvekci nucenou a p irozenou. Nucená konvekce je vyvolaná vnější silou, 

která dává tekutinu do pohybu nap íklad ventilátorem nebo čerpadlem nebo atmosférickým 

větrem. Jako p íklad si m žeme p edstavit použití ventilátoru, který zajišťuje nucené 

konvekční chlazení horkých elektrických součástek na desce plošných spoj  pomocí 

vzduchu. Naopak u p irozené konvekce u ní samovolně dochází p i rozdílu hustot v d sledku 

rozdílu teplot. P íkladem je volný p enos tepla, které vystupuje z horkých komponent  

obvodových desek do vzduchu. Existují podmínky odpovídající smíšené konvekci. To 

znamená, že probíhá současně nucená i p irozená konvekce. [18] 

 

Obr. 4 Nucená konvekce [18] 
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Pro určení tepelného toku se používá Newtonova rovnice, podle které platí: 

a) Pro ochlazení tekutiny (oh ev stěny) [16]: 

 Q̇ =  α. t − t . S (4)  

 

b) Pro oh ev tekutiny (ochlazení stěny) [16]: 

 Q̇ =  α. (t, − t, ). S (5)  

kde je: Q̇…tepelný tok [W] α…součinitel p estupu tepla [W.m-2.K-1] t ,t, …teplota tekutiny [°C], [K] t , t, …teplota stěny [°C], [K] 

S…teplosměnný povrch [m2] [16] 

 

3.1.4 Sdílení tepla sáláním (radiace) 

P enos tepla zá ením je složitý děj, na kterém se podílí více těles sledované soustavy. 

Tepelné zá ení je energie vyza ovaná hmotou, která má nenulovou teplotu. Výsledná tepelná 

bilance určitého tělesa je dána tím, jak moc dob e, či špatně těleso vyza uje či pohlcuje zá ení 

jiných těles, a jak moc dokáže zá ivou energii odrazit. Zatímco p enos tepelné energie 

vedením nebo konvekcí vyžaduje p ítomnost materiálu, tepelné zá ení ke svému p enosu 

hmotné prost edí nepot ebuje. Ve skutečnosti p enos zá ení probíhá nejúčinněji ve vakuu. 

P enos se uskuteč uje prost ednictvím elektromagnetického vlnění. To vzniká v d sledku 

tepelného stavu těles. P i dopadu tohoto elektromagnetického vlnění na povrch jiných těles 

nebo p i pr chodu jinými tělesy se část nebo celá zá ivá energie mění na energii tepelnou. 

Energie, která je vyza ována tělesy, je závislá na teplotě. Dokonale černé těleso pohlcuje 

veškeré dopadající elektromagnetické zá ení, žádné zá ení neodráží ani nepropouští. 

Vyza ování dokonale černého tělesa závisí tedy pouze na jeho termodynamické teplotě. Čím 
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vyšší teplota, tím větší energie. Hodnota emisního součinitele závisí na povaze oza ování i 

na samotném povrchu. Nap íklad absorpce povrchu, na který dopadá sluneční zá ení, se 

m že lišit od absorpce povrchu, na které dopadá zá ení vyza ované stěnami pece. Rychlost, 

s jakou je absorbována zá ivá energie na jednotku plochy povrchu, m že být vyhodnocena 

na základě znalosti povrchové radiační vlastnosti nazývané absorpční schopnost. Nutno také 

dodat, že tepelné zá ení se často podílí na vzniku požáru a na jeho ší ení a stěžuje práci 

hasič  p i zásahu. [16], [18], [19] 

Tento děj popisuje Stefan v – Boltzmann v zákon [16]: 

 E = . σ. T  (6)  

kde je: 

E…zá ivá energie [W.m-2] 

…experimentálně určený emisní součinitel σ…Stefanova-Boltzmannova konstanta, σ = , . −  [W.m-2.K-4] 

T…absolutní teplota povrchu tělesa [K] [16] 

 

Obr. 5 Princip p enosu tepla zá ením [18] 

 

3.1.5 Vliv tepelného zá ení na člov ka 

U požáru jsou p ítomní lidé vystavení účink m tepelného zá ení. Ti, kte í nejsou 

chráněni musí co nejd íve prostor opustit. Pro lidi není nebezpečné jenom zá ení plamen , 

ale také horké povrchy. V obou p ípadech m že dojít k popáleninám. Pokud na lidskou 

pokožku p sobí teplo a teplota pokožky dosáhne 45 °C, je p ekročen práh bolesti. Pokračuje-
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li tepelné p sobení dále, dochází k popáleninám ve stále nebezpečnější formě. Následující 

tabulky popisují, p i jakých hodnotách hustoty tepelného toku osoby pociťují bolest. [17] 

Tabulka 1 Hodnoty hustoty tepelného toku v závislosti na době působení a pocitu bolesti 
osob [32] 

Hustota tepelného toku 

[W.m-2] 

Doba p sobení, kdy začíná člov k pociťovat bolest  
[s] 

Do 550 Neomezená 

6 400 Více než 8 

10 400 Více než 3 

 

V hodnotách 16 000 W.m-2 se začínají na k ži tvo it puchý e po 5 s p sobení. Pro 

mobilní požární techniku, u které se nacházejí obsluhující hasiči v zásahovém oděvu, jsou 

kritické tepelné toky udávány v rozmezí 12 600 – 12 800 W.m-2. Tyto hodnoty však nemusí 

být p esné, protože to závisí dost na podmínkách a pocit bolesti u lidí je subjektivní 

záležitost. Berme je tedy jako orientační. [17] 

Podle Dr. Königové [24] je kritická teplota p i kontaktním p enosu tepla na k ži cca 

4ň °C. P i vyšší teplotě se rozpadají živé tkáně a bu ky odumírají. Teplota 55 °C je hranice, 

p i které je ještě možné, aby se živá tká  zotavila. V takovém p ípadě, ale musí být živá tká  

vystavena danému tepelnému toku po krátkou dobu.  P i teplotě vyšší než 55 °C jsou 

bílkoviny poškozeny a znehodnoceny. δidský organismus reaguje na zvýšení teploty a chce 

ji vyrovnat. K tomu používá r zné mechanismy jako je pocení, rozší ení cév, zrychlený 

krevní oběh, apod. Kumulace tepla v určitém místě je odváděna dál do těla, a tak nedochází 

k lokálnímu popálení. Pokud tělo nedokáže toto teplo p irozeně vst ebat, dochází 

k popáleninám.  

3.2 Prostup tepla zásahovým od vem 

Zásahový oděv je normou ČSN EN 46ř:Ň015 definován jako specifické oděvní 

součásti těla, krku, paží a nohou hasiče s výjimkou hlavy, rukou a chodidel. Oděv je tvo en 

jednou nebo více vrstvami. [36] Hlavními funkcemi zásahového oděvu jsou maximální 

ochrana hasiče p i zásahu a vytvo ení optimálních mikroklimatických podmínek v oděvu p i 

fyzickém zatížení p i zásahu. Základními požadavky na zásahové hasičské oděvy jsou 
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tepelná, mechanická a z části i chemická odolnost, voděodolnost z vnější strany a zárove  

schopnost odvádět vnit ní vlhkost, antistatická úprava, atd. V současné době jsou zásahové 

oděvy vyráběny jako několikavrstvé, nejčastěji t ívrstvé. [37] 

Vnější vrstva chrání hasiče proti p sobení 

vnějších vliv  ať už je to sálavé teplo nebo p ímý 

kontakt plamen . εusí vykazovat mechanickou 

a z části chemickou odolnost. Pro vnější vrstvu se 

nejčastěji používá kombinace základních 

materiál , jako jsou aramidová vlákna,  Nomex, 

Kevlar, Kermel, PBI vlákna. [37] 

Vlhkostní membrána je bariérou proti 

vlhkosti a pr niku vody k tělu hasiče. εusí bránit 

pronikání vody a vlhkosti k tělu hasiče, ale 

zárove  musí být schopná odvádět vlhkost (pot) 

z vnit ní strany ven. Pro tuto vrstvu se nejčastěji 

používají materiály GORE-TEX. [37] 

Tepelná bariéra chrání hasiče p ed 

p sobením vnějšího tepla a zárove  proti 

prochladnutí. Její složení je většinou z materiál  

Nomex, PBI vlákna, Kevlar, apod. [37] 

εezi těmito vrstvami se většinou tvo í samovolně vzduchové mezery. Teplo tedy  

musí p ekonat jak jednotlivé vrstvy, tak vzduch mezi nimi a nejčastěji i vrstvu podvlékacího 

prádla, jímž je většinou triko. Záleží na každém materiálu, kolik tepelné energie pohltí, kolik 

z ní dokáže odrazit a kolik z ní propustí.  

Tepelný tok procházející od jednoho povrchu k druhému je podmíněn nestejnými 

teplotami těchto povrch . Rozdílné teploty povrchu jsou dány p sobením okolí. Na vnější 

stranu zásahového oděvu mohou p sobit tepelné účinky požáru, vnit ní strana zásahového 

oděvu pak tepelně bilancuje s tělesnou teplotou. Tyto teploty jsou většinou velmi rozdílné, 

a tak dochází k prostupu tepla z vnější strany na vnit ní. Je otázka, kolik oděv dokáže odrazit, 

sám pohltit, kolik propustí a kdy p ípadně dojde k p ekročení kritické teploty na vnit ní 

straně zásahového oděvu a dojde k popáleninám k že hasiče. (viz obrázek 7) 

Obr. 6 T ívrstvý zásahový oděv 
GoodPRO FR3 FireHorse [8] 
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Obr. 7 Schéma prostupu tepla t ívrstvým zásahovým oděvem se vzduchovými mezerami 
bez trika [38] 

 
Prostup tepla zásahovým oděvem m žeme p ipodobnit prostupu tepla složenou 

stěnou. Výpočet tepelného toku procházejícího složenou stěnou vychází z výpočtu stěny 

jednoduché. Obecně a zjednodušeně lze vyjád it prostup tepla t ívrstvým oděvem ve t ech 

fázích [35]: 

1) P estup tepla z vnějšího prostoru obklopujícího vnější stranu zásahového oděvu 

(vzdušiny, kapalina) 

2) Vedení tepla t emi vrstvami těsně na sebe p iléhajícími 

3) P estup tepla z vnit ní strany zásahového oděvu do vnit ního prostoru [35] 

V praxi se nám tato teorie ztíží tím, že se vytvá ejí časté vzduchové mezery r zných velikostí 

mezi jednotlivými vrstvami. Takže dochází ke kondukci mezi jednotlivými vrstvami a 

zárove  sáláním, vedením a prouděním ve vzduchových mezerách mezi vrstvami oděvu, 

resp. mezi oděvem a podvlékacím prádlem. 

Hustota tepelného toku procházející t emi vrstvami t ívrstvého zásahového oděvu 

(bez vzduchových mezer) [16]: 

 q = t − tα + lλ + lλ + lλ + α  (7)  

 

Obecně hustotu tepelného toku pro n těsně p iléhajících vrstev vypočítáme (bez 

vzduchových mezer) [16]: 
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 q = t − tα + ∑ liλii= + α  (8)  

Kde je: 

q…hustota tepelného toku [W.m-2] t , t …st ední teploty teplejší a chladnější tekutiny [°C], [K] 

α , α …odpory proti p estupu tepla z teplejší tekutiny na první vrstvu a z poslední 

vrstvy na chladnější tekutinu [m2.K. W-1] 

λ , λ , λ …odpory proti vedení tepla ve vrstvách [m2.K. W-1] 

Vedení tepla t ívrstvého oděvu (bez vzduchových mezer) [16]: 

 q = t , − t ,lλ + lλ + lλ  (9)  

Obecně pak [16]: 

 q = t , − t , +∑ liλii=  (10) 

 

Obr. 8 P enos tepla vedením t ívrstvým zásahovým oděvem bez vzduchových mezer mezi 
vrstvami 
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3.2.1 Vliv vzduchových mezer 

Literatura [18] definuje zásahový oděv jako t ívrstvý oděv, kdy vrstvy jsou odděleny 

vzduchovými mezerami o ší ce 1 mm.  

 

Obr. 9 T ívrstvý zásahový oděv se vzduchovými mezerami [18] 

 
V následující tabulce jsou zaznačeny ší ky jednotlivých vrstev a hodnoty tepelné vodivosti 

těchto vrstev podle [18]. 

Tabulka 2 Tloušťky vrstev zásahového oděvu a jejich tepelné vodivosti [18] 

Vrstva 

 

Tloušťka  
[mm] 

Tepelná vodivost 

[W.m-1.K-1] 

Svrchní vrstva 0,8 0,047 

Vlhkostní bariéra 0,55 0,012 

Teplotní vložka 3,5 0,038 

 

Teplo se ve vzduchových mezerách p enáší prost ednictvím vedení a zá ením p es 

stojatý vzduch. Linearizovaný součinitel prostupu tepla zá ením pro mezeru m že být 

vyjád en jako [18]: 

 

 h a = σ. T + T . T + T ≈ . σ. T  (11) 

kde je: h a …linearizovaný součinitel prostupu tepla zá ením [W.m2.K] 
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σ… Stefanova-Boltzmannova konstanta, σ = , . −  [W.m-2.K-4] T , T …teploty krajních povrch  vrstev, které obsahují vzduchovou mezeru [K] T …pr měrná teplota povrch  vrstev, které obsahují vzduchovou mezeru [K] 

Tepelný tok procházející vzduchovou mezerou je pak [18]: 

 

 q a = h a . T + T  (12) 

 

ε žeme počítat s tím, že vzduchové mezery se mezi vrstvami zásahového oděvu 

vytvo í ve v tším rozp tí, než je 1 mm. Pokud se tak stane, je prostup tepla ešen jako 

transport volnou konvekcí v omezeném prostoru, kdy se tepelný tok počítá podle vztahu 

[20]: 

 q = λ v. t, − t,,
 (13) 

 

 �� = �. ��. �� � (14) 

Kde je: q…tepelný tok [W.m2] t,, t,,…teploty povrch  [°C] 

…tloušťka vrstvy tekutiny v meze e [m] Nu…Nusseltovo kritérium Gr…Grashofovo kritérium Pr…Prandtlovo kritérium 

 

Pro tyto výpočty pot ebujeme znát [20]: 

 

 λ v = λ. v (15) 
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kde je: λ…součinitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1] 

v…součinitel konvekce   

pro Gr. Pr < .  = ;  λ = λ v (16) 

  . < Gr. Pr < .  = , . Gr. Pr ,  (17) < Gr. Pr <   = , . Gr. Pr ,  (18) 

 

Grashofovo a Prandtlovo kritérium vypočítáme podle těchto vztah  [20]: 

 Gr = g. Lν . . ∆t (19) 

 

pro plyn    

 = T (20) 

 Pr = νa (21) 

 

Když počítáme podle základní kriteriální rovnice [20]: 

 Nu = c. Gr. Pr  (22) 

 

Potom c a n:    

pro Gr. Pr < . −  c = , ;  n =  (23) 

  . − < Gr. Pr < .  c = , ;  n = ,  (24) . < Gr. Pr  c = , ;  n =  (25) 
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Fyzikální hodnoty vzduchu, které pot ebujeme k výpočtu tepelné vodivosti za 

pomocí kritérií, jsou uvedeny v tabulce A1 v p íloze ů. 

Pokud počítáme i s p echodem tepla na triko a z trika na k ži hasiče a se vzduchovou 

mezerou mezi oděvem a trikem, tepelný tok bychom mohli vyjád it jako [39]: 

 

 q = t − tα + lλ + lλ + lλ + λ v + lλ + α  (26) 

 

Nebo se vzduchovými mezerami mezi každou vrstvou: 

 

 q = t − tα + lλ + λ v + lλ + λ v + lλ + λ v + lλ + α  (27) 

 

kde je: 

q…tepelný tok [W.m2] t , t …st ední teploty vnějších povrch  podvlékacího prádla a k že [°C], [K] 

α , α …odpory proti p estupu tepla z teplejší tekutiny na první vrstvu a z poslední 

vrstvy na chladnější tekutinu [m2.K. W-1] 

λ , λ , λ , λ …odpory proti vedení tepla ve vrstvách [m2.K. W-1] 

δλekv…odpor proti vedení tepla ve vzduchové meze e [m2.K. W-1] 

 

Pokud je povrch omýván vzdušinou, dochází zpravidla k současnému p enosu tepla 

konvekcí a zá ením. Pokud se povrch zárove  oh ívá a ochlazuje vlivem obou druh  sdílení 

a je-li to závislé na p ibližně stejném rozdílu teplot, zahrnujeme vliv tepelného zá ení do 

celkového součinitele p estupu tepla [20]: 
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 α = α v + αz (28) 

 
 αz = qz∆t (29) 

 
 

kde je: α v, αz…součinitelé p estupu tepla konvekcí a zá ením [W.m-2.K-1] 

qz…hustota výsledného zá ivého toku ∆t…teplotní rozdíl Newtonových rovnic pro chlazení a oh ev č. 4, 5 [20] 

 

Díky tomu, že má vzduch malý součinitel tepelné vodivosti, vzduchové mezery 

slouží jako dobrý odpor proti tepelnému toku, resp. vedení tepla. Tento odpor bude r st se 

zvětšující se vzduchovou mezerou. 

3.2.2 Vliv vlhkosti 

S nár stem vlhkosti se zvyšuje tepelná vodivost. To má za následek snížení tepelně 

izolačních vlastností materiál . Je to proto, že tepelná vodivost vody je zhruba Ň5x vyšší než 

tepelná vodivost vzduchu. V samotné tuhé látce je p enos tepla uskuteč ován vedením, 

pokud ale je tato látka nasáklá vodou p idá se k vedení také konvekce. Další faktor je ten, že 

u vody v tuhém skupenství po zamrznutí – led dochází k r stu součinitele tepelné vodivosti. 

[18] Na druhou stranu, voda má v porovnání s ostatními látkami výrazně vysokou tepelnou 

kapacitu, takže dokáže pojmout sama o sobě velké množství tepelné energie. To znamená, 

že než se tepelná energie dostane ke k ži hasiče, musí p ekonat i toto pohlcování vodou. 

K proh ívání jednotlivých vrstev nasáklého zásahového oděvu by tedy mělo docházet se 

zpožděním oproti suchému oděvu. V tabulce 3 jsou vypsány jednotlivé hodnoty tepelných 

kapacit r zných látek. Zde m žeme vidět, jak voda p evažuje nad ostatními látkami. 
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Tabulka 3 Měrné tepelné kapacity látek [31] 

Látka 
M rná tepelná kapacita 

[J.kg-1.K-1] 

Voda 4180 

Led 2090 

Suché d evo (0°C) 1450 

Vzduch (0°C) 1000 

Hliník 896 

Železo 450 

εěď 383 

 

Pokud je materiál v kontaktu s vlhčím vnit ním prost edím, je nutné tepelnou vodivost 

stanovit výpočtem. Problémem je to, že pro tyto výpočty neznáme pro velkou většinu 

materiál  pot ebné údaje. Nezbývá pak často nic jiného, než odhadem zvýšit známou 

tepelnou vodivost materiálu tak, abychom zohlednili nep íznivý vliv vlhkého vnit ního 

prost edí. Obvykle v těchto p ípadech postačuje zvýšit tepelnou vodivost materiál  o 

2 – 10 % podle druhu materiálu, protože součinitel tepelné vodivosti u vody do cca 120 °C 

s teplotou roste, což m žeme vidět na následujícím grafu na obrázku 10. [13]  

 

Obr. 10 Závislost součinitele tepelné vodivosti vody na teplotě [14] 
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3.3 Modely transportu tepla 

Tepelná odolnost hasičských zásahových oděv  je p edmětem zájmu a diskusí již 

několik desetiletí. Hodně z těchto diskusí je založeno na zkušenostech z praxe v oblasti 

požární ochrany. 

Existuje několik model  transportu tepla, které popisují chování tkanin, které se 

užívají v ochranných oděvech p i vystavení vysokému tepelnému toku po krátkou dobu. 

Torviho model p enosu tepla a hromadného p enosu je vztáhnutelný na tkaniny, na které 

dopadá tepelný tok o vysokých hodnotách, se kterým se hasič běžně setkává p i požáru. 

Většina z práce na tomto modelu pochází z 60. a 70. let, kdy výpočetní technika byla oproti 

dnešní mnohem méně výkonná. εors v model studoval p enos tepla a riziko popálení 

z d vodu vystavení požáru leteckých paliv. Stoll a kolektiv používali kombinaci 

analytických a experimentálních technik k mě ení tepelné odezvy jednotlivých vrstev 

tkaniny na k ži. Vyvinuli diagnostiku, která sloužila k vyhodnocení ochrany, kterou nabízí 

tkanina, u které známe její vlastnosti. Jejich práce nakonec vedli k testu tepelné ochranné 

účinnosti – Thermal Protective Performace (TPP). Bamford a Boydell vyvinuli kód 

vyhodnocení úrazu založený na konečných rozdílech a Torvi pak vyvinul kód konečných 

prvk  pro simulaci testu TPP. Tyto testy společně s vývojem nových tkanin vedly k 

významným změnám ve zbrojním oděvním pr myslu. [21] 

3.3.1 Model transportu tepla a vlhkosti p es zásahový od v se 

vzduchovými mezerami 

Literatura [22] p edstavuje model p enosu tepla a vlhkosti zásahovým oděvem, 

vzduchovou mezerou a lidskou pokožkou p i intenzivní tepelné expozici a účinky vlhkosti 

na termo-fyzikální vlastnosti ochranných oděv  během vystavení teplu p sobením zá ení. 

P edpověď tepelných vlastností zásahových oděv  pomáhá p i navrhování a výrobě nových 

hasičských zásahových oděv .  Děje se tak, aby se zabránilo a minimalizovalo popálení k že 

hasiče, které vzniká ze sálavé energie požáru, jakož i z lokálního styku s plameny. Během 

hašení požár  se hasiči hodně potí, což vede k nahromadění vlhkosti pod zásahovým 

oděvem. Kromě toho mohou být také hasiči vystaveni p sobení vody z proudnic. 

Odpa ování, kondenzace, desorpce a absorpce vlhkosti a energie spojené s fázovou změnou 
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mohou ovlivnit teplotu a tok energie postupující k pokožce hasiče. εokré oděvy mohou 

absorbovat více tepla než suché oděvy. Tradiční zásahové ochranné oděvy se opírají o 

tepelné vlastnosti tkaniny a zachycení tepelné energie vzduchovými vrstvami.  

V literatu e [22] je vyvinut model, který spojuje dohromady p enos tepla a prostup 

vlhkosti p es t ívrstvý zásahový oděv se vzduchovými mezerami. Existuje mnoho 

stávajících model  pro analýzu vícefázového transportu tepla v porézních médiích. Vafai a 

Sözen shrnuli a porovnali tyto modely. Jeden z model , který je vhodný pro tkaniny 

vystavené intenzivnímu teplu, je Gibson v model. Gibson v model však nepočítá s 

p enosem tepla zá ením uvnit  vrstvy textilie. Naopak Torviho model p enosu tepla 

p edstavuje p enos radiačního tepla p es látku. Kombinace model  Gibsonova a Torviho 

modelu umož uje zohlednit tepelnou odezvu tkaniny.  

Pro tento model uvažujeme t ívrstvý zásahový oděv, který je vystavený p sobení 

vysoké intenzity tepelného zá ení. Tento oděv se skládá ze t í r zných vrstev tkanin, kterými 

jsou vnější plášť, bariéra proti vlhkosti a tepelná vložka. δidská k že m že být také 

rozdělena do t í r zných vrstev, a to epidermis, dermis a subkutánní vrstva. Mezi vnit ním 

povrchem tkaniny (tepelná vložka) a povrchem k že (epidermis) je obvykle p ítomna 

vzduchová mezera a hraje d ležitou roli v izolaci pokožky od prostupu tepla p ímo na 

pokožku. Tkanina zásahového oděvu je uvažována jako směs pevné fáze, která se skládá z 

pevných vláken, vázané vody absorbované pevnou polymerní matricí, kapalné fáze 

sestávající z volné kapalné vody a plynné fáze sestávající z vodní páry a suchého vzduchu. 

Schéma porézní textilní struktury je znázorněno na obrázku 1Ň. Tepelný tok p echází ze 

zdroje sálání na t ívrstvý oděv formou radiace. P es t i vrstvy p echází teplo formou všech 

druh  sdílení. V pevné tkanině dochází k vedení tepla vedením, ve vzduchových mezerách 

probíhá proudění a také radiace. P es vázanou vodu pak p evážně vedením. Doba expozice 

sálavým teplem je 4 s, vzduchová mezera je 6,35 mm, což je standardní tloušťka v testu TPP. 

Po vypnutí zdroje sálavého tepla záznamy a výpočty pokračují, dokud čas nedosáhne 60-ti 

sekund. Schéma tohoto modelu je na obrázku 11. Následně jsou rozebrány principy modelu 

matematicky. [22] 
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Obr. 11 Schéma provedení experimentu modelu [22] 

 

Obr. 12 Vlhká porézní tkanina [22] 

 
Radiační tepelný tok p icházející z plamene požáru do tkaniny, je podle Torviho 

[22]: 

 

 q a , = σ. . T − T − σ. . F − . ( − ). T − T  (30) 
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Kde je: q a , ….radiační tepelný tok p icházející z plamene požáru [W.m-2] σ…Stefan-Boltzmanova konstanta, σ = , . −  [W.m-2.K-4] 

…emisivita plamene T …teplota plamene [K] T ….teplota na venkovní straně tkaniny [K] T …teplota okolního vzduchu [K] F − .... zobrazovací faktor pro geometrii tkaniny s ohledem na okolní prost edí 

 

Tepelný tok zá ením z vnit ního povrchu tkaniny na lidskou pokožku p es 

vzduchovou mezeru je podle Torviho [22]: 

 q a ,vz = σ T − TAA − + F − + −  (31) 

 

kde je: q a ,vz ….radiační tepelný tok p es vzduchovou mezeru z vnit ního povrchu tkaniny 

na lidskou pokožku [W.m-2] σ…Stefan-Boltzmanova konstanta, σ = , . −  [W.m-2.K-4] T ….teplota vnit ní strany tkaniny [K] T …teplota vnější strany lidské k že [K] A …obsah povrchu lidské k že A …obsah povrchu vnit ní strany tkaniny 

…emisivita vnit ní strany tkaniny 

…emisivita lidské k že 
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F − .... zobrazovací faktor pro geometrii vnit ního povrchu tkaniny s ohledem na 

lidskou k ži 

Tepelný tok vedením / prouděním z vnit ního povrchu tkaniny na lidskou pokožku 

p es vzduchovou mezeru je podle Torviho [22]: 

 

 q , v,vz = k , v,vz . T − T  (32) 

 

kde je: q , v,vz …tepelný tok prouděním / vedením p es vzduchovou mezeru k , v,vz ….celkový ekvivalent koeficientu p enosu tepla v d sledku 

p irozeného proudění a vedením ve vzduchové meze e T ….teplota vnit ní strany tkaniny T …teplota vnější strany lidské k že 

Dosažené výsledky modelu 

Konkrétní výsledky tohoto modelu nelze s naším experimentálním mě ením srovnat, 

protože jsou jeho podmínky odlišné a neznáme všechny vstupní parametry. Děje a principy, 

které se během toho odehrávají, lze brát jako společné. 

Rozložení teploty v tkanin  

Zatímco je oděv vystaven ohni, teplota na vnějším povrchu tkaniny se zvětšuje velmi 

rychle, zatímco teplota na vnit ní ploše tkaniny se zvyšuje pomalu. Během doby ochlazování 

(po vypnutí zdroje sálavého tepla) se teplota na vnějším povrchu tkaniny snižuje velmi 

rychle a teplota na vnit ní ploše tkaniny se snižuje pomalu. Kv li energii nahromaděné v 

tkanině a vzduchové meze e i po vypnutí zdroje sálavého tepla teplota pokožky stále stoupá. 

To m že zp sobit popáleniny pokožky i po expozici. [22] 
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Vázaná voda, volná tekutá voda a plynná fáze 

Když se zvyšuje teplota v tkanině, odpa uje se volná tekutá voda. P ijímá tedy 

výparné teplo, a když se dostane k chladnější části, kondenzuje a p edává své kondenzační 

teplo. Jak se zvyšuje teplota, objem plynné fáze se zvětšuje. D vodem je to, že se volná 

tekutina odpa uje. Kromě toho je volná kapalná voda vytlačena od vnější vrstvy textilie k 

vnit ní vrstvě textilie kv li teplotnímu gradientu a gradientu kapilárního tlaku. Proto 

objemový díl volné kapalné vody se ve vnit ní vrstvě textilií postupně zvyšuje. Účinná 

tepelná vodivost tkaniny se zvyšuje během vystavení zdroji sálavého tepla, což má za 

následek horší tepelnou ochranu. Obsah vlhkosti a její rozložení tak výrazně ovliv ují 

tepelnou ochrannou funkci hasičského oblečení. [22] 

Hmotnost tkaniny a relativní vlhkost ve vzduchové meze e 

Hmotnost tkaniny samoz ejmě klesá, protože tkanina ztrácí vlhkost, která se odpa uje 

do okolí a vzduchové mezery. Relativní vlhkost plynné fáze ve vzduchové meze e se zvyšuje 

blíže k nasycení, protože vlhkost se do ní vypa uje z tkaniny. Děje se tak dokud teplota 

vzduchu ve vzduchové meze e nezačne klesat během doby ochlazování, poté se hustota par 

ve vzduchové meze e snižuje. [22] 

Maximální trvání expozice p ed vznikem popálenin 

Jak se zvyšuje počáteční nasycení volné tekuté vody v textilii, zvyšují se také 

maximální doby expozice sálavým teplem, než vzniknou popáleniny. Děje se tak, z d vodu, 

že p enášená energie během procesu je absorbována volnou tekutou vodou uloženou v 

tkanině. Pokud zvětšujeme tloušťku vzduchové mezery, zvyšuje se doba trvání expozice 

p ed tím, než nastanou popáleniny. Děje se tak dokud vzduchová mezera nedosáhne kritické 

tloušťky p ibližně 6 mm, poté se i p i zvětšování ší ky vzduchové mezery doba expozice 

zvyšuje jen nepatrně. [22] 

3.3.2 Inteligentní ochranné od vy s použitím systému vodního 

vst ikování  

Na základě tohoto modelu p estupu tepla a vody zásahovým oděvem je v literatu e 

[22] p edstaven návrh prototypu inteligentního tepelně ochranného oděvu pro hasiče.  
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Během expozice požárem bude tento inteligentní oděv absorbovat značné množství 

dopadajícího tepelného toku v d sledku odpa ování vst ikované vody, čímž se omezí 

zvýšení teploty a celkový tok tepla na pokožku hasiče. Pro inteligentní oděv zkoumaný v 

tomto výzkumu bude kapalná voda vst ikována do vnější vrstvy oděvu kapilární sítí. Proces 

vst ikování bude aktivován teplotním čidlem zabudovaným do vnější vrstvy textilie 

zásahového oděvu. Během expozice se vst ikovaná voda odpa í, což povede k velké absorpci 

tepla, čímž se omezí zvýšení teploty ve vnější vrstvě textilií. Vnější vrstva tkaniny tak zajistí 

aktivní tepelnou bariéru. Vnit ní vrstvy tohoto oděvního systému budou fungovat tradičním 

zp sobem a poskytnou účinnou izolaci díky jejich malé tepelné vodivosti. Vnější vrstva 

zásahového oděvu by měla zajistit aktivní ochranu proti expozici sálavého tepla z požáru 

díky vst ikované vodě. Zbývající vnit ní vrstvy nadále poskytují ochranu na základě jejich 

tradičních izolačních vlastností. [22] 

Další inteligentní ochranné od vy 

Tradiční textilní materiály používané ve vícevrstvých tepelně ochranných oděvech 

se spoléhají na pasivní tepelné vlastnosti tkaniny a zachycení tepelného toku izolačními 

vzduchovými vrstvami. [22] 

Výzkum K. E. Kaska a M. M. Chena [25] a D. P. Colvina a J. C. Mulligana [26] je 

věnován tepelnému zpracování textilních vláken a kompozitních materiál  za použití 

materiál  s fázovou p eměnou (Phase Exchange Material - PCε). Zapouzd ené materiály 

PCε mohou být mikroskopicky suspendovány nebo vloženy do vláken uvnit  textilního 

materiálu. Materiály PCM se používají jako tepelně ízené materiály díky svému vysokému 

latentnímu teplu p i fázové změně. To umož uje možnost značného vst ebávání tepla a 

vysoký p enos vlhkosti mezi kapslemi. 

B. H. Pause [27] navrhl nový tepelně ochranný oděv s materiálem s fázovou 

p eměnou, který je schopen v určitém teplotním rozmezí absorbovat velké množství 

latentního tepla. Tato funkce byla vytvo ena, aby ochranné oděvy mohly mít výrazně lepší 

ochranu proti vodivému a sálavému teplu. Chitrphiromsri a Kuznetsov [28] provedli 

vyšet ování p epravy tepla a vlhkosti ve vícevrstvém ochranném oblečení p i vysokém 

tepelném zá ení. Jejich vyšet ování se týkalo p enosu vlhkosti ve všech t ech možných 

fázích, kterými jsou vázaná voda, volná tekutá voda a vodní pára. Zjistili, že množství 

vlhkosti ovliv uje tepelnou ochrannou funkci tkaniny. Jak se zvyšuje množství volné 
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kapalné vody, zvyšuje se i doba expozice, než dojde k poranění k že popálením. Zatímco 

tradiční textilní materiály používané v tepelně ochranných oděvech se spoléhají na pasivní 

izolační mechanismus na ochranu hasiče, inteligentní oděv zajistí aktivní ochranu. [22] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ M ENÍ 

V rámci této diplomové práce jsem prováděl experimentální mě ení, jehož účelem 

bylo zjistit, jaký vliv má vlhkost p ítomná ve vícevrstvém zásahovém oděvu a podvlékacím 

prádle na prostup tepla. Bylo počítáno i se vzduchovou mezerou mezi zásahovým oděvem a 

podvlékacím prádlem i s p irozenými vzduchovými mezerami mezi jednotlivými vrstvami 

zásahového oděvu. 

Tato mě ení byla prováděna na Fakultě bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU 

Ostrava, Lumírova 630/13, v laboratorní místnosti LC 116. 

4.1 Vzorky použité pro experimentální m ení 

Pro experimentální mě ení byl použit zásahový oděv Deva TIGER Plus a podvlékací 

prádlo – triko GREY od firmy Deva F-M s.r.o.  

4.1.1 Zásahový od v Deva TIGER Plus 

Zásahový oděv Deva TIGER Plus vyhovuje normě EN 46ř:Ň005 Ochranné oděvy 

pro hasiče – technické požadavky a ochranné oděvy pro hasiče. Dále spl uje požadavky 

elektrostatické ochranné funkce dle EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti 

- Část 5: εateriálové a konstrukční požadavky. Tepelná izolace je namě ena v souladu 

s ČSN EN ň4Ň. Spl uje t ídu Ň evropského standardu IEC 61482-2 Protective Clothing 

against Thermal Arc Hazards of an Electric Arc. Oděvy za azené do t ídy Ň jsou zkoušeny 

zkušebním proudem 7 kA, elektrický oblouk trvá 500 ms a zkušební napětí je 400 V. Podle 

normy ČSN EN ň4ň + ů1 (ŘňŇ761) Ochranné oděvy – ochrana proti dešti, je zásahový oděv 

Deva TIGER Plus za azen do úrovně 3, jak v odolnosti proti pr niku vody, tak proti pr niku 

vodních par. [29] Pro pr nik vody je testován za tlaku vody 1ň kPa (nejvyšší stupe  

odolnosti). Tato vysoká odolnost proti vodě byla znát p i nanášení vody rozprašovačem na 

vzorek oděvu. Na vnější straně vnější vrstvy se tvo ily kapičky a materiál těžko vodu vsákl. 

Pro pr nik vodních par je v úrovni nejnižší propustnosti. [30] 
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Materiálová skladba   

Zásahový oděv Deva TIGER Plus je t ívrstvý oděv a každá vrstva je tvo ena vysoce 

kvalitními materiály, o kterých je psáno více na začátku této práce v kapitole 1.2 Vývoj 

materiál . 

Jednotlivé vrstvy tvo í: 

• Vn jší vrstva: NOMEX DIAMOND ULTRA, 210 g/m2 (98% aramid / 2% 

antistatické vlákno, úprava SOFIGUARDPerformance) [29] 

• Vlhkostní membrána: GORE-TEX Fireblocker N 2ly, 140 g/m2 (líc: netkaná 

textilie 85% Meta-Aramid / 15% Para Aramid, rub: bikomponentní Membrána na bázi 

ePTFE) [29] 

• Tepelná bariéra: NOMEX Comfort, Aramid Grid, 200 g/m2 (93% m-aramid / 5% 

p-aramid / Ň% P140, m ížka 100% aramid) [29] 

 

 

Obr. 13 Vrstvy zásahového oděvu Deva TIGER Plus 
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4.1.2 Podvlékací prádlo – triko GREY 

Mezi zkušební vzorky bylo za azeno i podvlékací prádlo – bavlněné triko GREY od 

společnosti Deva F-M s.r.o. Materiálová skladba trika je 40 % viskóza, 60 % bavlna.  

  

Obr. 14 Složení trika GREY       Obr. 15 Údaje výrobce trika GREY 

4.2 Zkušební sestava 

Pro experimentální mě ení byla použita zkušební sestava, která byla složena 

z následujících prvk : 

Vana na oh ev vody 

Pro regulaci teploty ve tvárnici byla použita voda, která byla brána z pochromované 

vany čerpadlem. Ve vaně byla topná spirála, která byla napojena na regulátor teploty. Vana 

byla o objemu 5,6 l. [40] 

 

Obr. 16 Pochromovaná vana s termočlánky a topnou spirálou 
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Programovatelný regulátor teploty MICROTHERM 825 

Programovatelným regulátorem teploty byla regulována teplota topné spirály 

v pochromované vaně. ůbychom dosáhli ve tvárnici požadované teploty, byla teplota na 

regulátoru nastavena na teplotu 40 °C. 

 

Obr. 17 Programovatelný regulátor teploty MICROTHERM 825 

Čerpadlo 

Čerpadlo čerpalo vodu z pochromované vany do chladiče na stavební tvárnici a p es 

hadici se voda dostávala zpět do pochromované vany. 

 

Obr. 18 Čerpadlo 

Zkušební stojan 

Zkušební stojan byla konstrukce, na které byla upevněna stavební tvárnice 

s chladičem. Stojan byl uzp soben tak, aby se daly na něj pověsit mě ící vzorky. 
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Stavební tvárnice 

Stavební tvárnice simulovala hrudní koš hasiče. Ve tvárnici byla zabudována 

odporová čidla NTC. Z jedné strany tvárnice byl umístěn chladič a na druhé straně byl 

p ilepen vodivou pastou flexibilní snímač pro mě ení tepelného toku. Stavební tvárnice byla 

vybrána tak, aby se její tepelná kapacita a tepelná vodivost p ibližovala tepelné kapacitě a 

tepelné vodivosti lidského těla. Tvárnice samoz ejmě nedokázala simulovat termoregulaci, 

pocení a další p irozené funkce lidského těla. 

 

Obr. 19 Stavební tvárnice s chladičem a flexibilním snímačem tepelného toku na 
zkušebním stojanu 

 

      
Obr. 20 Umístění NTC odporových čidel      Obr. 21 Umístění NTC odporových čidel 
v p ední části tvárnice       v zadní části tvárnice 
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Pr tokový chladič 

Pr tokový chladič reguloval teplotu tvárnice. V chladiči byl umístěn termočlánek, 

který mě il teplotu vody v chladiči. 

Flexibilní snímač tepelného toku 

Flexibilní snímač tepelného toku byl umístěn zep edu uprost ed na stavební tvárnici 

a mě il hustotu tepelného toku dopadajícího na tvárnici.  

Zdroj sálavého tepla 

Zdrojem sálavého tepla bylo panelové topné těleso QH-081060 firmy Omegalux. 

Panel byl umístěn na stojanu. Rozměry panelu byly Ň0,ň x Ň5,4 cm. εaximální teplota 

panelového topného tělesa je udávaná jako řŘ1 °C. Panelové topné těleso bylo zapojeno do 

t ífázové sítě. [41] 

4.2.1 M icí za ízení 

Snímač tepelného toku 

Pro mě ení jednotlivých p edem dohodnutých hodnotách tepelných tok  byl využit 

snímač tepelného toku Hukseflux Schmidt-Boelter SGB 01 s pracovním rozsahem 

0 – 10 kW/m2. Čas odezvy snímače je do 450 ms. [42] 

 

Obr. 22 Snímač tepelného toku Hukseflux Schmidt-Boelter SGB 01 
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4.2.2 Za ízení pro zaznamenávání dat 

Datalogger Almemo 710 

Datalogger sloužil k mě ení a zaznamenávání dat jako byly teploty z termočlánk  na 

jednotlivých vrstvách zásahového oděvu a trika, teplota panelu sálavého tepla, teploty ve 

stavební tvárnici, v chladiči, v pochromované vaně, teplota panelového topného tělesa. Byla 

také mě ena hustota tepelného toku z flexibilního snímače umístěného zep edu na stavební 

konstrukci. Datalogger umož uje zapojit 10 vstup . Na každém vstupu m že být napojeno 

více termočlánk . Dále datalogger operuje Výstupem pro p enos dat do počítače a vstupem 

pro nabíjení integrované baterie.  

 

Obr. 23 Datalogger Almemo 710 

4.2.3 Pomocné za ízení 

Stínící plech 

Stínící plech sloužil k zamezení toho, aby byl vzorek p edeh íván v době, kdy se 

nah ívalo panelové topné těleso. Tento plech byl pověšený na dvou stojanech a měl v sobě 

uprost ed vý ez obdélníkového tvaru. Tento vý ez byl p ekryt dalším plechem, který byl 

vždy oddělán, když probíhalo mě ení. 

Váha 

K p esnému odvážení vody ve zkušebních vzorcích zásahového oděvu a trika byla 

použita váha KERN EG 4Ň0-ňNε. Tato váha byla vybavena na své spodní straně háčkem, 
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na který byl vždy pověšen vzorek v držáku. ůby bylo možné mě it, musela se použít hrubá 

deska, ve které byl z jedné strany vý ez, aby tak mohla být váha mimo st l a mohl být ze 

spodní strany ve vý ezu pověšen zkušební vzorek. 

Stolní počítač 

Data z dataloggeru Almemo 710 byla stahována p es kabel do stolního počítače 

v laborato i, kde byl také software, který data p eváděl do εicrosoft Excel tabulek. 

Barometr 

Barometr sloužil k odečítání tlaku v místnosti. 

Digitální vlhkom r a teplom r 

Digitální vlhkoměr a teploměr sloužil ke kontrole teploty a vlhkosti p i mě ení, aby se 

během mě ení vždy nemě ilo s jinými podmínkami. P i začátku zkoušek byla teplota 

v místnosti většinou cca Ňň °C. Po skončení zkoušky dosáhla někdy až Ň5,6 °C, protože 

sálavý panel vyh íval celou místnost. Větráním místnosti jsme se poté dostali zpět na teplotu 

cca 23 °C. 

4.3 Metoda a princip m ení 

Cílem zkoušky bylo stanovit vliv vlhkosti na prostup tepla zásahovým oděvem se 

vzduchovými mezerami mezi vrstvami. Hodnoty hustot tepelného toku a úrovně navlhčení 

zkušebních vzork  byly vzaty ze závěrečné zprávy projektu SGS (studentská grantová 

soutěž), probíhající v letech 2013 – Ň016, které se zabývali tepelnou zátěží hasiče p i 

výcviku ve flashover kontejneru ve Zbirohu. T i úrovně hustot tepelného toku byly 5 kW/m2, 

7,5 kW/m2 a 10 kW/m2. Úrovně hustoty tepelného toku byly regulovány změnou vzdáleností 

mezi panelovým topným tělesem a zkušebním stojanem se zkušebními vzorky. Na začátku 

muselo být zjištěno, p i které teplotě panelového topného tělesa dojde k ustálení. Dále 

musely být zjištěny vzdálenosti, p i kterých bylo dosaženo daných hustot tepelného toku. 

Teplota panelového topného tělesa byla mě ena p es termočlánek, který byl umístěn 

v kapilární trubičce z materiálu, který odolával velmi vysokým teplotám. Kapilární trubička 

s termočlánkem byla vložena do zdroje sálavého tepla, kterým byl sálavý panel. T emi 
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mě eními bylo zjištěno, že od teploty ř1Ř °C se teplota už moc nemění a z stává ustálená, 

jak m žeme vidět v následujícím grafu na obrázku 24. Všechna mě ení tedy začínala, 

jakmile bylo dosaženo této teploty.  

 

Obr. 24 Graf ustálení teploty panelového topného tělesa (ň mě ení) 

 
V následující tabulce 4 jsou vypsány namě ené vzdálenosti mezi panelovým topným 

tělesem a zkušebním vzorkem zásahového oděvu. P i těchto vzdálenostech dopadal na 

vzorek zásahového oděvu p íslušný tepelný tok. 

Tabulka 4 Vzdálenost vzorku zásahového oděvu a panelového topného tělesa podle hustoty 

tepelného toku 

Hustota tepleného toku 

[kW/m2] 

Vzdálenost sálavého panelu od vzorku 

od vu 

[cm] 

5 48,1 

7,5 38,2 

10 32,6 
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Vzdálenosti, kterých jsme museli dosáhnout mezi zdrojem sálavého tepla a vzorkem, 

byly namě eny snímačem tepelného toku zapojeného do za ízení pro zaznamenávání dat – 

Almemo 710. Jednotlivé vzdálenosti byly zaznačeny značkami na zem, abychom p i každé 

změně vlhkosti nebo velikosti hustoty tepelného toku nemuseli znovu mě it pot ebnou 

vzdálenost.  

 

Obr. 25 Odmě ování vzdáleností podle hodnot hustoty tepelného toku 

 
Dále byly p ipraveny zkušební vzorky. U vzorku zásahového oděvu byly na každou 

vrstvu (kromě vlhkostní membrány) z vnější i vnit ní strany našity termočlánky. U vzorku 

podvlékacího prádla – trika byly termočlánky našity z vnit ní a vnější strany. Výstupy těchto 

termočlánk  byly zapojeny do za ízení pro zaznamenávání dat – Almemo 710.  

Vzorek zásahového oděvu a vzorek trika byly upevněny do držák  s lanky pro 

zavěšení na zkušební stojan a zárove  s lanky pro pověšení na váhu. Vzduchová mezera 

mezi vzorkem trika a vzorkem zásahového oděvu byla stanovena na hodnotu 0,85 cm. Pro 

tento účel byly použity dva distanční válečky (svá ecí diody), které byly našity v horní i 

dolní části na vzorek zásahového oděvu a p i pověšení obou zkušebních vzork  byla 

vytvo ena požadovaná mezera mezi vzorky. Počítalo se i s p irozenými vzduchovými 

mezerami, které se ve vzorku zásahového oděvu mezi jednotlivými vrstvami samovolně 

vytvá ely, jak se tomu děje, když je v reálných podmínkách zásahový oděv na těle hasiče.  
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Obr. 26 Zkušební vzorky upevněny na držácích s lanky 

Zkušební vzorky v držácích byly upevněny na zkušební stojan p es lanka, na která 

se pověsila závaží. Na zkušebním stojanu byla také umístěna stavební tvárnice, která 

simulovala hrudní koš hasiče. Tato stavební tvárnice byla vybrána tak, aby se její tepelná 

kapacita a tepelná vodivost p ibližovala tepelné kapacitě a tepelné vodivosti lidského těla. 

Samoz ejmě nedokázala simulovat termoregulaci, pocení a další p irozené funkce lidského 

těla. Z p ední strany stavební tvárnice byl vodivou pastou nalepen flexibilní snímač 

tepelného toku a ze zadní strany tvárnice byl p ipevněn chladič k regulaci teploty stavební 

tvárnice na požadovanou teplotu. Ve stavební tvárnici byla zabudována odporová teplotní 

čidla NTC ke snímání povrchové teploty. P es chladič protékala voda poháněná čerpadlem, 

které bralo vodu z vany na oh ev vody, ve které byla voda oh ívána topnou spirálou. Topná 

spirála byla napojena na regulátor teploty. Ve vaně byla také teplotní čidla pro kontrolu 

teploty vody. Všechna teplotní čidla, termočlánky a používané snímače byly zapojeny do 

za ízení pro mě ení a zaznamenávání dat – Almemo 710. Nejd íve se prováděla mě ení se 

suchými vzorky pro srovnání a poté s navlhčenými vzorky.  

Pro experimentální mě ení této práce byly vybrány t i hodnoty navlhčení vzorku 

oděvu a trika zvlášť. Zkušební vzorek trika byl ve všech mě eních s vlhkostí vlhčen na 

hodnotu 300 g vody na 1 m2 trika. Zkušební vzorek zásahového oděvu byl vlhčen 

v p ípadech mě ení s vlhkostí t emi úrovněmi vlhčení - 200 g vody na 1 m2 zásahového 

oděvu, 400 g/m2 a 600 g/m2. Vlhčení vzork  probíhalo tak, že byl zkušební vzorek 

v držácích pověšen p es lanko na háček ve spodu váhy a odvážilo se množství vody 
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nasáknuté vzorkem. Byla použita demineralizovaná voda. Voda byla na zkušební vzorky 

aplikovaná rozprašovačem z obou stran. Triko bylo vždy navlhčené na hodnotu 0,ň kg/m2, 

úrovně navlhčení se měnily jen u vzorku zásahového oděvu. 

 

Obr. 27 Odvažování vody ve zkušebních vzorcích trika a zásahového oděvu 

4.4 Pr b h m ení 

 Stavební tvárnice byla ze strany chladiče vyh átá na teplotu lidského jádra (cca 

37 °C) a z druhé strany na povrchovou teplotu lidské k že (cca 31–34 °C). Zkušební vzorky 

byly společně upevněny na stojan v po adí zásahový oděv a triko s tím, že triko se dotýkalo 

stavební tvárnice. P ed vzorkem na zkušebním stojanu byl umístěn na stojanu stínící plech, 

aby nedocházelo k p edeh ívání zkušebního vzorku p i zah ívání panelového topného tělesa. 

Vzdálenost mezi vzorkem oděvu a stínícím plechem byla cca 5 cm. Panel sálavého tepla byl 

ustaven v požadované vzdálenosti od zkoušeného vzorku a vyh át na požadovanou teplotu 

(ř1Ř °C), aby bylo dosaženo požadované hustoty tepelného toku. Jakmile bylo dosaženo 

požadované hustoty tepelného toku, bylo spuštěno zaznamenávání dat a odstraněn stínící 

plech. Tepelný tok dopadal na zkoušený vzorek a teplotní změny ve vzorcích byly 

zaznamenávány. Zkouška byla skončena, když došlo k ustálení teploty p edního povrchu 

stavební tvárnice a teplota se nevychýlila o 1 °C v pr běhu 5-ti minut nebo pokud bylo na 

povrchu stavební tvárnice dosaženo teploty, která by byla neslučitelná se životem hasiče, 

takže nemělo smysl zkoušku dále protahovat. 
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Obr. 28 Pr běh mě ení 

Celkem bylo namě eno 27 zkoušek, ř se suchými vzorky, 1Ř s navlhčenými vzorky. 

K mě ení byl použit jen jeden vzorek zásahového oděvu a jeden vzorek trika. P i mě ení 

s navlhčenými se muselo jednat velmi rychle, aby nedocházelo k odpa ování vody ze 

zkušebních vzork , a tím ke znehodnocení výsledk . Po dokončení mě ení byla data stažena 

ze za ízení ůlmemo 710 do stolního počítače a software k tomu určený p evedl data do 

Excel tabulek. Do další zkoušky se muselo čekat až ň hodiny, než vychladla tvárnice a 

dosáhla výchozích teplot – z p ední strany cca ňŇ °C a ze zadní cca ň7 °C. 

 

Obr. 29 P ipravené zkušební vzorky na mě ení uchycené na zkušebním stojanu 
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4.5 P íprava zkušebního vzorku 

Vzali jsme p edem p ipravený vzorek zásahového oděvu Deva TIGER Plus, který 

měl rozměry 37,5 x 25 cm. Z trika GREY Deva F-M s.r.o. byla vyst ižena část o rozměrech 

33 x 29 cm. Na všechny strany jednotlivých vrstev vzorku zásahového oděvu (kromě 

vlhkostní membrány) a trika byly našity termočlánky. Na vnější vrstvu vzorku zásahového 

oděvu byly našity termočlánky typu GG-K, které odolávají teplotě 450 °C. Do vnit ních 

vrstev byly našity termočlánky typu TG-K s odolností 250 °C. Dále byla vytvo ena 

vzduchová mezera mezi vzorkem zásahového oděvu a vzorkem trika dvěma distančními 

válečky o pr měru 0,Ř5 cm, které byly tvo eny svá ecími diodami. Nitě, kterými jsme šili, 

jsme odpárali z materiálu, na který jsme šili.  

Pro lepší p edstavu a pro sjednocení terminologie bylo vytvo eno schéma na 

obrázku 30, které ukazuje našití termočlánk  na zkušební vzorky a zárove  pojmenování 

jednotlivých míst, na kterých byla mě ena teplota. Tyto pojmy budou dále používány pro 

pot eby této práce.  

 

Obr. 30 Umístění termočlánk  na zkušební vzorky + terminologie 

Termočlánky na vnější stranu vnější vrstvy, tepelné bariéry a trika byly našity tak, že 

p iléhaly p ímo na vrstvu. Stejné to bylo u termočlánku na vnit ní straně trika. Termočlánek 
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mezi vnější vrstvou a vlhkostní membránou byl do meziprostoru vložen zp sobem, že byla 

udělána úzká dírka do vnější vrstvy a termočlánek byl do ní vložen a následně p išit těsně u 

dírky. εěl by být co nejblíže vnit ní straně vnější vrstvy, nelze to ale garantovat, protože 

dochází k ohýbání vrstev p i manipulaci a tepelné roztažnosti p i zah ívání zkušebního 

vzorku. Totéž je mezi tepelnou bariérou a vlhkostní membránou. Také se počítá s tím, že je 

blíže tepelné barié e, ale nelze to garantovat. 

Typy snímač , vstupy do záznamového za ízení ůlmemo 710 a umístění 

jednotlivých termočlánk  včetně ostatních snímač  jsou popsány v tabulce 5. 

 

Obr. 31 Vzorek zásahového oděvu a trika s našitými termočlánky napojenými do Almemo 
710 

 
Tabulka 5 Typy snímačů, jejich zapojení a umístění 

Označení 

snímače 
Typ snímače Vstupy Umíst ní 

TC04 GG-K M0.0, M0.1, M0.2 

Obě strany svrchního materiálu, 

vnit ní strana tepelné vložky - 

kraj 

TC15 TG-K M1.0, M1.1, M1.2 
Obě strany tepelné vložky - st ed, 

vnější strana tepelné vložky - kraj 

TC18 GG-K M2.1, M2.2 
Obě strany svrchního materiálu - 

st ed 

TC23 TG-K M3.1, M3.2 Obě strany trika 
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RK01 Termočlánek M4.0 Voda ve vaně 

RK04 Termočlánek M5.0, M5.2 Voda v chladiči, sálavý panel 

RM_in 
Snímač tepelného 

toku 150-1 
M6.0 Snímač tepelného toku  

NT-01 
Odporové teplotní 

čidlo NTC 
M7.0, M7.1 P ední strana tvárnice  

NT-03 
Odporové teplotní 

čidlo NTC 
M8.0, M8.1 Zadní strana tvárnice 

NT-04 
Odporové teplotní 

čidlo NTC 
M9.0, M9.1 

M9.0 – P ední strana tvárnice 

M9.1 – Zadní strana tvárnice 

 

 

Obr. 32 Schéma našití termočlánk  na zkušební vzorek zásahového oděvu a vzorek trika 

 
Vzorek zásahového oděvu a trika se nap ed mě il suchý a potom vlhký.  V tabulce 6 

je popsáno, kolik mě ení a za jakých podmínek byla prováděna. 
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Tabulka 6 Počet mě ení a vstupní hodnoty 

Typ 
Hustota 

tepelného toku 
Vlhkost od vu Vlhkost trika Počet m ení 

Suchý 

5 kW/m2 x x 3 

7,5 kW/m2 x x 3 

10 kW/m2 x x 3 

Vlhký 

5 kW/m2 

0,2 kg/m2 0,3 kg/m2 3 

0,4 kg/m2 0,3 kg/m2 3 

0,6 kg/m2 0,3 kg/m2 3 

7,5 kW/m2 

0,2 kg/m2 0,3 kg/m2 3 

0,4 kg/m2 0,3 kg/m2 3 

0,6 kg/m2 0,3 kg/m2 3 

10 kW/m2 

0,2 kg/m2 0,3 kg/m2 3 

0,4 kg/m2 0,3 kg/m2 3 

0,6 kg/m2 0,3 kg/m2 3 

 

εuselo se vypočítat množství vody, které p ipadalo na náš vzorek zásahového oděvu 

a trika. Postupovalo se následovně. 

• Velikost vzorku zásahového oděvu - 37,5 x 25 cm 

• Velikost vzorku trika - 33 x 29 cm 

• Hodnoty navlhčení vzorku trika - 0,3 kg/m2 

• Hodnoty navlhčení vzorku zásahového oděvu - 0,2 kg/m2; 0,4 kg/m2; 0,6 kg/m2 

Pro zásahový oděv: S = a  . b =  ,  . = ,  cm = ,  m  (33) 

 m , = ,  . , = ,  kg = ,  g vody  (34) 

 m , = ,  . , = ,  kg = ,  g vody (35) 
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 m , = ,  . , = ,  kg = ,  g vody (36) 

Pro triko: S = a  . b =   . =  cm = ,  m  (37) 

 m , = ,  . , = ,  kg = ,  g vody (38) 

Voda se odvažovala tak, že se vzorek pověsil na háček váhy a poté se nast íkával 

demineralizovanou vodou z vodního sprejového rozprašovače. Zkušební vzorek zásahového 

oděvu i zkušební vzorek trika byl vlhčen sprejovým rozprašovačem rovnoměrně z obou 

stran. 

4.6 Vyhodnocení experimentálního m ení 

Experimentálně bylo zkoumáno, jaký vliv má vlhkost p ítomná v hasičském 

zásahovém oděvu a triku na prostup tepla. Na každou změnu vstupních podmínek (vlhkost, 

tepelný tok) p ipadala t i mě ení, aby tak nedocházelo k mylným výsledk m. Hodnoty těchto 

mě ení byly často zpr měrovány pro snadnější práci a lepší čitelnost výsledk . 

4.6.1 M ení se suchými zkušebními vzorky 

Tato mě ení měla určit výchozí stav, se kterým budeme srovnávat výsledky 

s vlhkými vzorky. V následujícím grafu na obrázku 33 vidíme hodnoty hustot tepelného 

toku, které dopadaly na zkušební vzorek zásahového oděvu. 

 

Obr. 33 Hustota tepelného toku mě ena flexibilním snímačem umístěným na stavební 
tvárnici 
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že ve st edu je teplo kumulováno, kdežto na krajích dochází mnohem jednodušeji k odvodu 

tepla do okolního prost edí.  

 εezi Ň. a ň. povrchem se nachází vlhkostní membrána. εezi těmito povrchy a 

vlhkostní membránou se p irozeně tvo í nerovnoměrné vzduchové mezery. Z tohoto d vodu 

mohlo dojít k tomu, že termočlánek na ň. povrchu na kraji dosahuje vyšších teplot než 

termočlánek ve st edu. Na kraji mohlo dojít k tomu, že vrstvy k sobě těsně p iléhaly a ve 

st edu se vytvo ila tím větší vzduchová kapsa.  

Vrstvy oděvu i triko tepelné zá ení odrážejí, pohlcují a propouštějí. Tyto vlastnosti 

jsou dány p edevším velikostí tepelné kapacity, tepelné vodivosti, barvou a povrchem. Čím 

má materiál vyšší tepelnou kapacitu, a vyšší emisivitu, tím více tepla dokáže pojmout. Také 

černé materiály s matným povrchem dob e pohlcují zá ení. Čím má materiál vyšší tepelnou 

vodivost, tím lépe teplo vede.  

Následující graf znázor uje závislost teplot jednotlivých povrch  (1-7) na čase p i 

hustotě tepelného toku 7,5 kW/m2. Pro toto znázornění byly vybrány hodnoty z termočlánk  

umístěných ve st edu zkušebních vzork . 

 

Obr. 35 Pr běh teplot všech povrch  p i hustotě tepelného toku 7,5 kW/m2 

 
Na grafu na obrázku ň5 m žeme vidět, že p irozené vzduchové mezery, které se tvo í 

oddálením vnější vrstvy a vlhkostní membrány a dále oddálením tepelné bariéry od vlhkostní 
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membrány tvo í teplotní rozdíl až 100 °C. Je to proto, že vzduch je díky svým vlastnostem 

(nízká tepelná vodivost a poměrně vysoká tepelná kapacita) dobrým izolantem, takže se pro 

tepelnou energii stává účinnou bariérou. Součinitel tepelné vodivosti vzduchu je cca 24x 

menší než vody. [14]  

Na toto snížení teploty má vliv i vlhkostní membrána.  

Stejný teplotní rozdíl m žeme vidět mezi 4. a 5. povrchem. Tam se nachází uměle 

vytvo ená vzduchová mezera o  pr měru 0,Ř5 cm mezi tepelnou bariérou a trikem. Tato 

vzduchová mezera se také stává účinnou tepelnou bariérou a ve Ň. minutě snižuje teplotu o 

cca 85 °C. V čase Ň0 minut to je cca 70 °C. 

V grafu na obrázku ň4 také vidíme, že i když vnější strana vnější vrstvy hasičského 

oděvu za 1,5 minuty dosahuje teploty kolem 260 °C, stavební tvárnice (k že hasiče) je oh átá 

jen na teplotu ň7 °C. Postupně však dochází k proh ívání spodních vrstev a ve čty ech 

minutách je stavební tvárnice proh átá na 45,5 °C, kdežto teplota vnější strany vnější vrstvy 

hasičského oděvu stoupne jen o ň °C. 

 V následujícím grafu na obrázku 36 m žeme vidět pr běh teplot odporového čidla 

NTC (NT04, M9.0), které se nacházelo ve stavební tvárnici ve st edu na p ední straně. 

εě ilo se s 5 kW/m2, 7,5 kW/m2 a 10 kW/m2 se suchými zkušebními vzorky. 

 

Obr. 36 Pr běh teplot odporového čidla NT04, εř.0 p i 5 kW/m2, 7,5 kW/m2 a 10 kW/m2 
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Jak už bylo psáno výše, stavební tvárnice byla vybrána tak, aby byla její tepelná 

kapacita a tepelná vodivost co nejpodobnější tepelné kapacitě a tepelné vodivosti lidského 

těla. Tím, že tvárnice nezastává funkce termoregulace jako je pocení nebo rozší ení cév 

apod., jak je tomu u lidského těla, není její vyrovnávání se s teplotou úplně shodné s realitou. 

Tento fakt budeme pro účely této práce muset opomenout. Z grafu na obrázku ň6 m žeme 

vidět, že p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2 dosáhne stavební tvárnice kritické teploty 

43 °C [24] v čase 2 minut a 22 sekund, pro hustotu tepelného toku 7,5 kW/m2 se tak stane 

v čase ň minut 10 sekund a pro hustotu tepelného toku 5 kW/m2 je dosaženo kritické teploty 

v čase 4 minut Ň1 sekund. 

4.6.2 M ení s vlhkými zkušebními vzorky 

εě ení probíhalo se dvěma úrovněmi hustoty tepelného toku a to 5 kW/m2 a 

10 kW/m2. Dále byl u každé z obou úrovní tepelného toku zkušební vzorek zásahového 

oděvu vlhčen t emi stupni a vzorek trička byl vlhčen jedním stupněm vlhčení.  

Pro zkušební vzorky byly úrovn  vlhčení následující: 

0,2 kg/m2 (18,75 g vody na zkušební vzorek oděvu) 

0,4 kg/m2 (37,5 g vody na zkušební vzorek oděvu) 

0,6 kg/m2 (56,25 g vody na zkušební vzorek oděvu) 

Pro triko byla úroveň vlhčení následující: 

0,3 kg/m2 (28,71 g vody na zkušební vzorek trika) 

Vlhčení bylo prováděno sprejovým rozprašovačem. Byla používána 

demineralizovaná voda a vzorky se vážily na váze s možností vážení zavěšených p edmět  

na háček na spodní straně váhy. Tento postup vlhčení zkušebních vzork  nebyl jednoduchý, 

jelikož bylo nutno dosáhnout p esného navlhčení, hned vzorky p emístit a upevnit na stojan 

a co nejrychleji umístit ve správné vzdálenosti panelové topné těleso spolu se stínícím 

plechem. Už během tohoto procesu mohlo docházet k odpa ování vody ve zkušebních 

vzorcích. Také byla znatelná odolnost proti pr niku vody z vnější strany vnější vrstvy. Na 

vnější straně vnější vrstvy vzorku zásahového oděvu se tvo ily kapičky vody a bylo těžké 

docílit, aby se voda vsákla do vzorku oděvu rovnoměrně. Všechny tyto skutečnosti mohly 

určitým zp sobem zkreslit výsledky. 
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Největší nep esnosti a rozdíly v mě eních m žeme vidět u krajních termočlánk  na 

4. povrchu, v úrovni navlhčení 0,4 kg/m2 pro vzorek zásahového oděvu p i hustotě tepelného 

toku 5 kW/m2 u termočlánk  (viz graf na obrázku 37).  

 

Obr. 37 Pr běh teplot na 4. povrchu mě ených krajními termočlánky p i hustotě tepelného 
toku 5 kW/m2 a stupni navlhčení vzorku kabátu 0,4 kg/m2 

 
Z d vod  těchto nep esností mezi jednotlivými mě eními byly dělány pr měry všech 

t í mě ení, aby bylo možné srovnávat a vyhodnocovat. Také byly vybrány hodnoty teplot 

termočlánk  umístěných ve st edu, které mě ily vyšší teplotu. Tím jsme se snažili jít na 

stranu bezpečnosti, a navíc se výstupy jednotlivých mě ení st edních termočlánk  tolik 

nelišily jako výstupy termočlánk  krajních. 

Když se podíváme na graf na obrázku 38 na pr běh teplot vnější strany vnější vrstvy 

zkušebního vzorku zásahového oděvu (1. povrch) a srovnáme mě ení p i hustotě tepelného 

toku 5 kW/m2 suchého vzorku a navlhčeného vzorku ve všech t ech úrovních navlhčení, 

m žeme si všimnout zajímavých rozdílností. 
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Obr. 38 Pr běh teplot 1. povrchu vzorku zásahového oděvu suchého i vlhkého p i hustotě 
tepelného toku 5 kW/m2 

 
Z grafu na obrázku 38 lze vidět, že od ňŇ. sekundy do 1 minuty 50 sekund z stává 

teplota 1. povrchu u navlhčených oděv  chvíli ustálená na teplotě cca 70 °C. V tomto čase 

kapalná voda obsažená ve vnější vrstvě oděvu spot ebovává tepelnou energii na vlastní 

oh ev a zárove  na změnu fáze. Voda se v tomto čase zah ívá a mění vypa ováním 

z kapalného skupenství na plynné skupenství a tím dochází k vysychání vrstvy. Tepelná 

energie dopadající na vnější vrstvu se spot ebovává na teplo výparné. P i vlhkosti obsažené 

ve vnější vrstvě vzorku zásahového oděvu tedy dochází ke zpoždění r stu teploty této vrstvy 

o cca 1 minutu a 20 sekund a děje se tak p i teplotě 70 °C. Ve Ň4. minutě teplota 1. povrchu 

dosahuje cca 210 °C. 

Dále z grafu na obrázku ňŘ m žeme vidět, že teplota 1. povrchu po prvním ustálení 

znovu prudce vzroste, pak je znovu ustálena a po nějaké době se p ibližuje k teplotě 

1. povrchu suchého oděvu, až postupně dojde k ustálení těchto dvou teplot na jedné hodnotě. 

To, že po prvním ustálení teplota prudce vzroste je d sledkem toho, že většina vody se už 

vypa ila a zbývající vlhkost smě uje k varu. ε žeme tedy na této vrstvě vidět trojí nár st 

teplot a trojí ustálení teplot. Není však vyloučeno, že se jedná o konečný jejich počet. Už 

jsme si vysvětlili, co znamená první teplotní ustálení. Druhé teplotní ustálení a následný 

teplotní nár st je na 1. povrchu skoro neznatelný, takže musí jít o změny ve spodních 
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vrstvách. Už nem že jít o vliv vlhkosti ve vnější vrstvě, protože v té době dosahuje teploty 

cca Ň00 °C. εusí jít o děj někde uvnit  vzorku zásahového oděvu. Bohužel nemáme 

termočlánky našité na vlhkostní membráně, tak nevíme, co se děje na ní. ε žeme ale 

usoudit, že druhý prudký a dlouhý nár st teploty vnější vrstvy velmi ovlivní teplotu 

vlhkostní membrány. εusíme si uvědomit, že vlhkost vypa ená z vnější vrstvy ve formě 

páry se m že dostat vlivem teplotního gradientu k chladnější vrstvě – vlhkostní membráně, 

kde m že zkondenzovat a p edat své kondenzační teplo. To m že p ispět také k r stu teploty 

vlhkostní membrány. Pokud se vlhkostní membrána oh eje na určitou teplotu, tak stejně jako 

v p ípadě vnější vrstvy v dané chvíli začne vlhkost začne spot ebovávat tepelnou energii na 

vlastní oh ev a výparné teplo. Když tepelná energie p ekoná tepelnou kapacitu vody a 

vypa ování už nedokáže spot ebovávat teplo, zbylá nevypa ená voda smě uje k varu, navíc 

většina vody je z ejmě vypa ena a vlhkostní membrána zvyšuje svou teplotu. To má za 

následek t etí nár st teploty vnější vrstvy (resp. 1. povrchu). Vnější vrstva je tedy ovlivněna 

nejenom teplotním tokem ze zdroje zá ení, ale také vnit ním prost edím v oblasti 

spodnějších vrstev. 

ε žeme si všimnout, že ve t etím teplotním nár stu 1. povrchu nejd ív roste teplota 

vzorku oděvu navlhčeného 0,Ň kg/m2 potom teplota 1. povrchu vzorku oděvu navlhčeného 

0,4 kg/m2 a jako poslední roste teplota 1. povrchu vzorku oděvu navlhčeného 0,6 kg/m2. Jde 

to postupně od nejméně navlhčeného zkušebního vzorku zásahového oděvu až po nejvíce 

navlhčený.  V čase 5–9 minut tedy z ejmě dochází po druhém teplotním ustálení k prudkému 

nár stu teploty vlhkostní membrány ve vzorku zásahového oděvu navlhčeného 0,2 kg/m2 a 

teplota vnější vrstvy se dostává na teplotu suchého oděvu. V p ípadě navlhčení vzorku oděvu 

0,4 kg/m2 je tento teplotní nár st v čase 11–14 minut a v p ípadě vzorku oděvu navlhčeného 

0,6 kg/m2 je to v čase 19–22 minut. Tyto velké nár sty teploty vlhkostní membrány 

zp sobují jen nepatrné nár sty teploty vnější vrstvy. 

V grafu na obrázku ňř m žeme vidět pr běh teplot 1. povrchu suchého zkušebního 

vzorku i vlhkých zkušebních vzork  p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2. 
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Obr. 39 Pr běh teplot 1. povrchu vzorku zásahového oděvu suchého i vlhkých p i hustotě 
tepelného toku 10 kW/m2 

P i hustotě tepelného toku 10 kW/m2 m žeme vidět stejné principy, jako byly 

popsány v p ípadě hustoty tepelného toku 5 kW/m2. S tím rozdílem, že v p ípadě 10 kW/m2 

je dosaženo p i Ň4 minutách teploty cca 310 °C, což je zhruba o 100 °C více než v p ípadě 

5 kW/m2. K prvnímu teplotnímu ustálení dochází mezi 23.–50. sekundou p i teplotě cca 

83 °C vlivem spot ebovávání tepla na výparné teplo a oh átí kapalné vody ve vnější vrstvě. 

K tomuto ustálení teploty p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2 dochází d ív než v p ípadě 

5 kW/m2 a  trvá kratší dobu než v p ípadě 5 kW/m2.  Druhé teplotní ustálení a t etí teplotní 

nár st vnější vrstvy (resp. vlhkostní membrány) trvá také kratší dobu p i hustotě tepelného 

toku 10 kW/m2 než p i 5 kW/m2.   

Z obou graf  (obrázek 38 a 39) popisujících pr běh teploty na vnější straně vnější 

vrstvy vzorku zásahového oděvu (1. povrch) m žeme vidět, že r zné úrovně navlhčení, které 

jsme používali, nedělají výrazné rozdíly v proh ívání vnější vrstvy. Jde p edevším o vlhkost 

jako takovou, která mění pr běh teploty vnější vrstvy. 

V následujícím grafu na obrázku 40 je srovnání pr běhu teplot 1. povrchu za čas p i 

obou hustotách tepelného toku a všech t ech úrovních navlhčení. 
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Obr. 40 Srovnání pr běh  teplot 1. povrchu za čas p i obou hodnotách hustot tepelného 
toku a všech t ech úrovních navlhčení 

 
V grafu na obrázku 40 je vidět, že menší tepelný výkon pot ebuje více času, aby 

zah ál kapalnou vodu a p eměnil ji na páru, takže oděv p i hustotě tepelného toku 5 kW/m2 

odolává delší dobu, než znovu teplota začne r st a než se dostane na vrchní teplotní hranici 

cca 210 °C. Také k ustálení teploty na teplotu suchého vzorku oděvu se děje p i menším 

výkonu později.  

 

Obr. 41 Pr běh teplot Ň. povrchu vzorku zásahového oděvu suchého i vlhkých p i hustotě 
tepelného toku 5 kW/m2 
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Na grafu na obrázku 41 je vyjád ena závislost teploty 2. povrchu na čase. Vidíme zde 

stejný pr běh, jako jsme již popsali u 1. povrchu. ε žeme vysledovat ještě malinko větší 

zpomalení r stu oproti 1. povrchu, protože Ň. povrch je více ovlivněn vnit ním prost edím 

oděvu, teplo musí projít vnější vrstvou a 2. povrch není v p ímé expozici tepelného toku z 

panelového topného tělesa.  

Následující graf na obrázku 4Ň vyjad uje už výše popisovaný teplotní skok mezi Ň. a 

3. povrchem. Tento teplotní skok je zp soben vzduchem ve dvou vzduchových mezerách 

mezi t emi vrstvami – vnější vrstva, vlhkostní membrána a tepelná bariéra. 

 Vzduch má velmi malý součinitel tepelné vodivosti vzd = 0,0257 W/m-1.K-1 (24x 

menší než voda), takže velmi špatně vede teplo. Má poměrně velkou tepelnou kapacitu cvzd 

= 1010 J.kg-1.K-1 (podobnou jako nap . hliník). [14] Pro tepelnou energii se vzduch stává 

účinnou bariérou. K bránění prostupu tepla samoz ejmě p ispívá i vlhkostní membrána. 

Teplotní rozdíl 2. a 3. povrchu se pohybuje mezi hodnotami 78–93 °C. Bylo mě eno 

se vzorky vlhčenými 0,Ň kg/m2 a s hustotou tepelného toku 5 kW/m2. 

 

Obr. 42 Teplotní skok mezi 2. a 3. povrchem p i hustotě tepelného toku 5 kW/m2 a s 
navlhčením 0,2 kg/m2 
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Následující graf na obrázku 43 ukazuje srovnání teplotních pr běh  3. povrchu 

suchého a vlhkého zkušebního vzorku zásahového oděvu p i všech úrovních vlhčení, p i 

hustotě tepelného toku 5 kW/m2. 

 

Obr. 43 Srovnání teplotních pr běh  ň. povrchu suchého a vlhkého zkušebního vzorku 
zásahového oděvu p i všech stupních vlhčení, p i hustotě tepelného toku 5 kW/m2 

 
Na grafu na obrázku 43 už je vidět markantnější rozdíl v pr běhu teplot mezi vzorky 

s r znými úrovněmi navlhčení. Na teplotních k ivkách navlhčených vzork  zásahového 

oděvu vidíme dohromady trojí ustálení teplot a trojí nár st teplot stejně jako u vnější vrstvy. 

První ustálení teploty je kolem 45 °C, další kolem 60 °C a další v teplotě 1Ň0 °C. Těžko íct, 

jestli se v tomto p ípadě u navlhčených vzork  teplota někdy vyšplhá až na teplotu suchého 

vzorku. Některá mě ení za těchto podmínek jsme prováděli i 1 hodinu, ale ani za tuto dobu 

se teploty vlhkých a suchých vzork  neustálily na stejnou hodnotu.  

Abychom mohli tato ustálení a nár sty teplot lépe pochopit, porovnáme teplotní 

pr běhy Ň. a ň. povrchu p i všech úrovních vlhčení v grafu na obrázku 44. Hustota tepelného 

toku p i mě ení je 5 kW/m2. 
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Obr. 44 Srovnání teplotních pr běh  Ň. a ň. povrchu p i všech úrovních vlhčení, p i 
5 kW/m2 

 
Z grafu na obrázku 44 m žeme vidět, že teplotní k ivky ň. povrchu následují trend 

teplotních k ivek Ň. povrchu. První malé teplotní ustálení ň. povrchu hned na začátku je 

zp sobeno vnější vrstvou, kdy voda v ní obsažená spot ebovává teplo. Následný mírný 

nár st teploty ň. povrchu je ovlivněn také prudkým vzr stem vnější vrstvy, který ovlivní 

hlavně teplotu vlhkostní membrány, má to mírný dopad i na tepelnou bariéru (ň. povrch). 

Druhé teplotní ustálení ň. povrchu je ovlivněno vlhkostní membránou, kdy voda v ní 

obsažená  spot ebovává tepelnou energii na výparné teplo. Z grafu na obrázku 44 je 

nejmarkantnější t etí teplotní nár st vnit ní strany tepelné bariéry (ň. povrchu). Ten je 

zp sobem prudkým vzr stem teploty vlhkostní membrány po jejím tepelném ustálení, kdy 

pára vypa ená z vlhkostní membrány postupuje ke chladnější tepelné barié e, zde 

kondenzuje, p edává své kondenzační teplo. Navíc když se vlhkostní membrána prudce 

zah ívá, dává pr chod tepelné energii na spodnější vrstvu, v tomto p ípadě tepelnou bariéru. 

To zp sobí mírný nár st vnější vrstvy a prudký nár st teploty vnější strany tepelné bariéry 

(3. povrchu).  

Z grafu na obrázku 44 m žeme také vidět, že čím více je vlhký zkušební vzorek 

zásahového oděvu, tím více se zpozdí ve t etím nár stu teploty. Od navlhčení 0,Ň kg/m2 
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k navlhčení 0,6 kg/m2 to je zpoždění o cca 11 minut. To znamená, že tepelné energii trvá p i 

vyšší vlhkosti v oděvu více času, než p ekoná její tepelnou kapacitu a dostane ji do varu.  

V grafu na obrázku 45 m žeme vidět srovnání pr běh  teplot ň. povrchu p i všech 

úrovních navlhčení a obou hustot tepelného toku. Stejné barvy znamenají stejnou úrove  

navlhčení, plné k ivky jsou p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2 a p erušované jsou p i 5 

kW/m2. 

 

Obr. 45 Srovnání pr běh  teplot ň. povrchu p i všech úrovních navlhčení, p i 5 kW/m2 a 
10 kW/m2 

 
Jak m žeme vidět na grafu na obrázku 45, u hustoty tepelného toku 10 kW/m2 

dochází úplně k tomu samému jako p i tepelném toku 5 kW/m2, jen mnohem rychleji, 

protože se voda vypa uje a dostane do varu mnohem rychleji pod p sobením vyššího 

tepelného toku. Teploty ň. povrchu p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2 samoz ejmě 

dosahují vyšších teplot než p i hustotě tepelného toku 5 kW/m2. Z grafu na obrázku 45 

m žeme také vidět rozdíl v délce druhého ustálení teploty tepelné bariéry mezi velikostí 

hustoty tepelného toku 10 kW/m2 a 5 kW/m2 a velikostí navlhčení. Čím větší je velikost 

tepelného toku, tím druhé ustálení teploty tepelné bariéry trvá kratší dobu. Čím větší je míra 

navlhčení, tím déle trvá druhé teplotní ustálení tepelné bariéry. Také je zajímavé zjištění, že 

p i navlhčení oděvu 0,Ň kg/m2 je mezi hodnotami hustoty tepelného toku 10 kW/m2 a 

5 kW/m2 zpoždění ve t etím nár stu teploty tepelné bariéry cca 1 minuta 45 sekund, kdežto 
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u navlhčení 0,6 kg/m2 je to 8 minut 30 sekund. Toto velké zpoždění ve ň. nár stu nastává ve 

spojení nízkého tepelného toku dopadajícího na více navlhčený zásahový oděv. V našem 

p ípadě to byla hustota tepelného toku 5 kW/m2 a úrove  navlhčení 0,6 kg/m2. 

Na následujícím grafu na obrázku 46 je vykreslen pr běh teplot ň. a 4. povrchu p i 

všech úrovních navlhčení a p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2. Stejné barvy vyznačují 

stejné úrovně navlhčení, p erušované teplotní k ivky jsou teplotní k ivky ň. povrchu (vnit ní 

strana tepelné bariéry) a plné teplotní k ivky jsou teplotní k ivky 4. povrchu (vnější strana 

tepelné bariéry). 

 

Obr. 46 Pr běh teplot ň. a 4. povrchu p i všech úrovních navlhčení a p i hustotě tepelného 
toku 10 kW/m2 

 
Rozdíl mezi pr běhy teplot závisí jen na vlastnostech  tepelné bariéry. Rozdíl 3. a 4. 

povrchu (vnější a vnit ní strany tepelné bariéry) se drží po většinu časového pr běhu mě ení 

mezi teplotami 6–8 °C. Teplotní k ivky 3. a 4. povrchu v navlhčení 0,6 kg/m2 po většinu 

času v počátcích mě ení splývají. Už od pohledu je textilní materiál tepelné bariéry velmi 

tenký a má vzduchové mezery mezi vlákny textilie. P i výraznějším navlhčení z ejmě dojde 

k zaplnění vzduchových mezer mezi vlákny textilie kapalnou vodou, která má cca Ň4x větší 

součinitel tepelné vodivosti než vzduch, takže dochází mnohem intenzivněji k p enosu tepla 

v samotné vrstvě. [14] Ve t etím ustálení teploty tepelné bariéry se však v 10. minutě teplotní 

pr běhy 3. a 4. povrchu od sebe oddálí. D vodem m že být změna tvaru vrstvy tepelné 
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bariéry, m že dojít nap íklad k vyklenutí vrstvy, k p iblížení jednotlivých vrstev, 

k vytvo ení vzduchové mezery apod. Od 17. minuty m žeme pozorovat čtvrtý teplotní r st, 

který nastává po t etím teplotním ustálení tepelné bariéry. Zde z ejmě dochází ke zpoždění 

proh átí tepelné bariéry v materiálové vrstvě. 

Mezi tepelnou bariérou vzorku zásahového oděvu a vzorkem trika je uměle 

vytvo ena vzduchová mezera o velikosti 0,Ř5 cm. Následující graf na obrázku 47 ukazuje 

pr běh teplot 4. a 5. povrchu p i všech úrovních navlhčení a p i hustotě tepelného toku 

10 kW/m2. Triko bylo vždy navlhčeno na hodnotu 0,3 kg/m2, úrovně navlhčení se měnily 

jen u vzorku zásahového oděvu. V grafu jsou stejnou barvou vyznačeny stejné úrovně 

navlhčení. P erušované teplotní k ivky jsou teplotní k ivky 4. povrchu a plné teplotní k ivky 

jsou teplotní k ivky 5. povrchu. 

 

Obr. 47 Pr běh teplot 4. a 5. povrchu p i všech úrovních navlhčení a p i hustotě tepelného 
toku 10 kW/m2 

 
V prvních t ech minutách mě ení vidíme, že teplota trika sleduje pr běh teplot 

svrchnějších vrstev, které už byly popsány výše. To znamená, že teplotní k ivky 5. povrchu 

zaznamenají první vzr st teplot, první teplotní ustálení, druhý vzr st teplot i druhé teplotní 

ustálení, potom 5. povrch z stane značnou dobu mě ení na teplotě 60 °C. Největší, t etí 

nár st teploty 4. povrchu vzorku (tepelná bariéra) zásahového oděvu nemá na 5. povrch 

(triko) žádný vliv. ůž ve Ň0. minutě mě ení p ijde po teplotním ustálení 4. povrchu jeho 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

T
ep

lo
ta

 [
°C

]

Čas [min]

5. povrch; 0,2 kg/m2 5. povrch; 0,4 kg/m2 5. povrch; 0,6 kg/m2

4. povrch; 0,2 kg/m2 4. povrch; 0,4 kg/m2 4. povrch; 0,6 kg/m2



 

73 

 

čtvrtý teplotní vzr st, a to se projevuje i na teplotě 5. povrchu (triko). Tato experimentální 

mě ení nám už d íve ukázala, že teplotní vzr st po teplotním ustálení jedné vrstvy ovlivní 

vrstvu, která je pod ní. Na spodnější vrstvy to tak velký vliv nemá. Do 20. minuty tedy 

teplotu 5. povrchu ovliv uje ochranná funkce tepelné bariéry, velká tepelná kapacita 

vzduchu a jeho malý součinitel vedení tepla spolu s vlhkostí v triku, která spot ebovává 

tepelnou energii na vypa ování. Všechny tyto skutečnosti z ejmě brání dalšímu zvyšování 

teploty 5. povrchu (triko). Od Ň0. minuty z ejmě dochází k tomu, že se vzduch ve vzduchové 

meze e oh eje na teplotu tepelné bariéry zásahového oděvu a začíná vést teplo p ímo mezi 

4. a 5. povrchem. Triko už je z ejmě za tu dobu také vysušené, a tak nový r st teploty 4. 

povrchu p ímo ovliv uje teplotu 5. povrchu. 

Na následujícím grafu na obrázku 48 m žeme vidět teplotní pr běh 5. povrchu 

mě eného za suchých i vlhkých podmínek p i 10 kW/m2. 

 

Obr. 48 Teplotní pr běh 5. povrchu mě eného za suchých i vlhkých podmínek p i 
10 kW/m2 

 
Triko bylo vždy navlhčené na hodnotu 0,ň kg/m2, úrovně navlhčení se měnily jen u 

vzorku zásahového oděvu. Z grafu na obrázku 48 je vidět, že rozdíl v pr běhu teplotních 

k ivek mezi úrovněmi navlhčení nastává cca od Ň1. minuty. Od této doby nejvyšších teplot 

v náhlém nár stu teploty 5. povrchu vzorku zásahového oděvu dosahuje vzorek 
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v nejmenším navlhčení 0,2 kg/m2, dále následuje vzorek s navlhčením 0,4 kg/m2 a nejdéle 

odolává vzorek s navlhčením 0,6 kg/m2. 

V následujícím grafu na obrázku 49 vidíme pr běhy teplot 5. a 6. povrchu, p i 

navlhčení vzorku trika 0,3 kg/m2 a vzorku oděvu na 0,4 kg/m2 p i hustotě tepelného toku 10 

kW/m2. 

 

Obr. 49 Pr běhy teplot 5. a 6. povrchu, p i navlhčení trika 0,ň kg/m2 a oděvu na 0,4 kg/m2 
p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2 

 
Na grafu na obrázku 49 u 6. povrchu (vnit ní strany trika) vidíme nejpomalejší r st 

teploty ze všech vrstev vzork  oblečení. ůle i p esto docela rychle dosáhne kritické teploty 

43 °C [24] za 2 minuty 5 sekund. Pak vidíme, že se teplota 6. povrchu drží po většinu času 

mě ení mezi 50–57 °C. Když ve Ň4. minutě u 5. povrchu dojde k většímu vzr stu teploty, na 

6. povrchu se to neprojeví. Je to z ejmě kv li tomu, že 6. povrch je v p ímém kontaktu se 

stavební tvárnicí, která teplo z trika odebírá a chladí p iléhající vnit ní stranu trika 

(6. povrch). Z mě ení není úplně jasné, kdy začne stoupat teplota 6. povrchu, protože r st 

teploty 6. povrchu nastal p i každém experimentálním mě ení v jiný čas. P i některých 

experimentálních mě eních byl r st teploty 6. povrchu p ímo závislý na teplotě 5. povrchu, 

takže p i r stu teploty 5. povrchu ihned začala r st teplota 6. povrchu. P i jiných mě eních 

teplota 6. povrchu není závislá na teplotě 5. povrchu. U trika tedy nelze najít obecný princip 

závislosti teploty vnit ní strany trika na teplotě vnější strany trika.  
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V následujícím grafu na obrázku 50 m žeme vidět srovnání pr běhu teplot za čas 

povrchu stavební tvárnice. εě ení probíhalo se suchými zkušebními vzorky i vlhkými 

zkušebními vzorky všech úrovní navlhčení. Teplota byla brána z odporového čidla NTC, 

konkrétně NT04. Toto čidlo se nacházelo uprost ed na p ední straně stavební tvárnice. 

εě ilo se p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2. 

 

Obr. 50 Srovnání pr běhu teplot odporového čidla NT04 na p ední straně stavební tvárnice 
ve st edu za suchých i vlhkých podmínek p i 10 kW/m2 

 
Z grafu na obrázku 50 m žeme zjistit, že kritické teploty 43 °C [24] by pokožka 

dosahovala v p ípadě suchých podmínek v čase Ň minuty 37 sekund, u mokrých podmínek 

(0,2 kg/m2 a 0,4 kg/m2) v čase ň minuty 15 sekund, což činí zpoždění 38 sekund od suchých 

podmínek. V p ípadě navlhčení vzorku zásahového oděvu na hodnotu 0,6 kg/m2 dosáhneme 

teploty 43 °C [24] v čase 3 minut 25 sekund, což činí zpoždění 48 sekund od suchých 

podmínek. Z grafu na obrázku 50 vidíme, že na začátku experimentálního mě ení množství 

vlhkosti p íliš neovliv uje r st teploty stavební tvárnice, protože teplota stoupá ve všech 

p ípadech navlhčení až do Ňň minut zhruba stejně. Až od ŇŇ. minuty vidíme rozdílnosti 

v úrovních navlhčení. Od 22. minuty nejrychleji roste teplota tvárnice s nejméně 

navlhčeným zkušebním vzorkem oděvu (0,Ň kg/m2) a nejpomaleji roste teplota s nejvíce 

navlhčeným vzorkem oděvu (0,6 kg/m2). Stavební tvárnice se st edně navlhčeným 

zkušebním vzorkem oděvu (0,4 kg/m2) začne zvětšovat rapidněji svou teplotu v čase 25 
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minut 30 sekund. Stavební tvárnice s nejvíce navlhčenými podmínkami (0,6 kg/m2) se do 

rychlejšího teplotního r stu dostane v čase cca ŇŘ minut. R zné prolínání teplotních k ivek 

v pr běhu času mě ení m že zp sobovat to, že se vysokou teplotou m že měnit tvar vrstev 

umístěných p ed stavební tvárnicí, m že docházet k vyklenutí vrstev, vytvo ení větší 

vzduchové mezery mezi vrstvami. Vliv na to má také nep esnost mě ení termočlánk , která 

se odhaduje na  1 °C. 

Stejné tendence m žeme vidět p i hustotě tepelného toku 5 kW/m2. 

 

Obr. 51 Srovnání pr běhu teplot odporového čidla NT04 na p ední straně stavební tvárnice 
ve st edu za suchých i vlhkých podmínek p i 5 kW/m2 

 
Z grafu na obrázku 51 vidíme, že stavební tvárnice dosahuje kritické teploty 43 °C 

[24] v p ípadě navlhčení 0,Ň kg/m2 v čase 6 minut 44 sekund, p i vlhčení 0,4 kg/m2 v čase 6 

minut 21 sekund. V p ípadě navlhčení na hodnotu 0,6 kg/m2 dosáhneme teploty 43 °C [24] 

v čase 7 minut 17 sekund. V p ípadě 5 kW/m2 se projeví rozdílnosti v pr běhu teplotních 

k ivek mezi r znými úrovněmi navlhčení až od Ň4. minuty. Od této chvíle vidíme stejnou 

tendenci r stu teplotních k ivek jednotlivých úrovní navlhčení vzorku zásahového oděvu 

jako u mě ení p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2. To, že se pr běhy teplot určitých úrovní 

vlhčení v čase prolínají, m že být ze stejných p íčin, které jsou vypsány na str. 75. 

Následující grafy na obrázcích 52 a 53 znázor ují pr běhy teplot za čas jednotlivých 

povrch  p i hustotě tepelného toku 5 kW/m2  a 10 kW/m2 se suchými vzorky oděvu i trika. 
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Obr. 52 Pr běh teplot jednotlivých povrch  za čas p i hustotě tepelného toku 5 kW/m2 a 
suchých vzorcích oděvu a trika 

 

 
Obr. 53 Pr běh teplot jednotlivých vrstev za čas p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2 a 

suchých vzorcích oděvu a trika 

 
Z grafu na obrázku 5Ň m žeme vidět velký pokles teploty cca o 67 °C ve 

vzduchových mezerách mezi vnější vrstvou a tepelnou bariérou (resp. mezi 2. a 4. 

povrchem), kde se nachází ještě vlhkostní membrána. Dále m žeme vidět velký pokles 
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teploty cca o 59 °C mezi tepelnou bariérou a trikem (resp. mezi 5. a 6. povrchem), kde je 

uměle vytvo ena vzduchová mezera o pr měru 0,Ř5 cm. Kritické teploty 4ň °C [24] dosáhne 

stavební tvárnice p i 5 kW/m2 za 2 minuty 18 sekund.  

Z grafu na obrázku 53 m žeme vidět stejný trend teplotních k ivek jako v p ípadě 

hustoty tepelného toku 5 kW/m2 s tím rozdílem, že teploty jednotlivých povrch  dosahují 

mnohem vyšších teplot u mě ení s hustotou tepelného toku 10 kW/m2. Také rozdíly mezi 

teplotami vrstev, mezi kterými jsou vzduchové mezery, jsou větší.  Ve vzduchových 

mezerách mezi vnější vrstvou a tepelnou bariérou (resp. mezi Ň. a 4. povrchem), kde se 

nachází ještě vlhkostní membrána je pokles teploty cca o 104 °C a mezi tepelnou bariérou a 

trikem (resp. mezi 5. a 6. povrchem), kde je uměle vytvo ena vzduchová mezera o pr měru 

0,85 cm je velký pokles teploty cca o 83 °C. 

Následující graf znázor uje pr běh teplot jednotlivých povrch  p i hustotě tepelného 

toku 5 kW/m2, vlhkosti vzorku zásahového oděvu 0,Ň kg/m2 a vlhkosti vzorku trika 

0,3 kg/m2. 

 

Obr. 54 Pr běh teplot jednotlivých povrch  p i hustotě tepelného toku 5 kW/m2, vlhkosti 
vzorku zásahového oděvu 0,Ň kg/m2 a vlhkosti vzorku trika 0,3 kg/m2 

 
Kritické teploty 43 °C [24] dosáhne stavební tvárnice p i těchto podmínkách v čase 

6 minut 44 sekund. ε žeme také vidět, že vlhkost zvětšuje rozdíly mezi teplotami vrstev, 

mezi kterými jsou vzduchové mezery. Ve vzduchových mezerách mezi 2. a 3. povrchem, 
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kde se nachází vlhkostní membrána je pokles teploty cca o ř1 °C, což je o Ň4 °C méně, než 

v p ípadě suchých podmínek. εezi 5. a 6. povrchem změnu v rozdílu teplot nepozorujeme. 

Na grafu na obrázku 54 vidíme, že teplotní k ivka 6. povrchu (vnit ní strana trika), 

jde někdy pod teplotní k ivku 7. povrchu (stavební tvárnice). D vody, proč se tak děje 

mohou být r zné. Jedním z nich m že být už d íve zmíněné zjištění, že teploty ve st edu 

zkušebního vzorku jsou vyšší než na kraji. ů jak jsme se mohli p esvědčit, někdy tento rozdíl 

mezi teplotami termočlánk  ve st edu a na kraji činí až Ň0 °C. Snímač 7. povrchu NT04 je 

umístěn p esně uprost ed stavební tvárnice, kdežto termočlánek 6. povrchu (vnit ní strana 

trika) je dál od st edu. K tomu se p idává skutečnost, že odporová teplotní čidla NTC mě í 

teplotu mnohem p esněji než námi použité termočlánky. U termočlánk , které jsme zašili do 

zkušebních vzork  počítáme s chybou mě ení teploty  1 °C. Dalším d vodem m že být to, 

že výparné teplo z trika m že p ejít na chladnější stavební tvárnici a stavební tvárnice tak 

p ijme kondenzační teplo a m že mít vyšší teplotu než triko. Tento jev m žeme vidět témě  

ve všech mě eních.  

Na následujícím grafu na obrázku 55 m žeme vidět pr běh teplot jednotlivých 

povrch  za čas p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2 a vlhkosti oděvu 0,Ň kg/m2.  

 

Obr. 55 Pr běh teplot jednotlivých vrstev za čas p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2 a 
vlhkosti oděvu 0,2 kg/m2 a vlhkosti vzorku trika 0,3 kg/m2

 

0

50

100

150

200

250

300

350

T
ep

lo
ta

 [
°C

]

Čas [min]

1. povrch 2. povrch 3. povrch 4. povrch

5. povrch 6. povrch 7. povrch



 

80 

 

Na grafu na obrázku 55 m žeme vidět, že zhruba p i 1Řti minutách začíná r st teplota  

tepelné bariéry a Ň0ti minutách začíná r st teplota trika a zárove  teplota cihly. V p ípadě 

hustoty tepelného toku 10 kW/m2 a vlhkosti oděvu 0,Ň kg/m2 je také vidět, že se oproti 

suchým podmínkám zvyšují rozdíly mezi teplotami vrstev, mezi kterými jsou vzduchové 

mezery. Ve vzduchových mezerách mezi 2. a 3. povrchem, kde se nachází vlhkostní 

membrána je pokles teploty cca o 138 °C, což je o 34 °C méně, než v p ípadě suchých 

podmínek. Mezi 5. a 6. povrchem je  změna v rozdílu teplot 10ň °C, což je o Ň0 °C méně, 

než v p ípadě suchých podmínek. Následující tabulka 7 ukazuje rozdíly teplot povrch  

ohraničujících vzduchové mezery za všech podmínek. 

Tabulka 7 Rozdíly teplot povrchů ohraničujících vzduchové mezery 

Podmínky m ení 
5 kW/m2, 

suchý 

5 kW/m2, 

0,2 kg/m2 

5 kW/m2, 

0,4 kg/m2 

5 kW/m2, 

0,6 kg/m2 

Teplotní rozdíl 2. a 3. 

povrchu 
67 °C 91 °C 92 °C 87 °C 

Teplotní rozdíl 5. a 6. 

povrchu 
59 °C 59 °C 58 °C 62 °C 

Podmínky m ení 
7,5 kW/m2, 

suchý 

7,5 kW/m2, 

0,2 kg/m2 

7,5 kW/m2, 

0,4 kg/m2 

7,5 kW/m2, 

0,6 kg/m2 

Teplotní rozdíl 2. a 3. 

povrchu 
100 °C x x x 

Teplotní rozdíl 5. a 6. 

povrchu 
80  °C x x x 

Podmínky m ení 
10 kW/m2, 

suchý 

10 kW/m2, 

0,2 kg/m2 

10 kW/m2, 

0,4 kg/m2 

7,5 kW/m2, 

0,6 kg/m2 

Teplotní rozdíl 2. a 3. 

povrchu 
104 °C 138 °C 137 °C 131 °C 
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Teplotní rozdíl 5. a 6. 

povrchu 
83 °C 103 °C 104 °C 107 °C 

 

Stejné principy m žeme vysledovat v ostatních mě eních s jinými podmínkami 

(hustota tepelného toku, úrove  navlhčení). Další grafy popisující pr běh teplot všech vrstev 

p i hustotě tepelného toku 10 kW/m2 a 5 kW/m2 se dalšími úrovněmi vlhčení jsou na 

obrázcích v p íloze B (Obr. B1, B2, B3, B4).  

V následujících grafech na obrázcích 56 a 57 m žeme vidět pr běhy hustot tepelného 

toku, které byly mě eny flexibilním snímačem umístěným zep edu uprost ed na stavební 

tvárnici. Grafy ukazují mě ení p i všech podmínkách.  

Z grafu na obrázku 56 vidíme, že vliv vlhkosti je v prvních cca 6 minutách docela 

zanedbatelný. S vlhkým oděvem dochází ke zpoždění v dosažení hranice hodnot suchého 

oděvu cca o 1 minutu. ůvšak od 4. minuty u navlhčení 0,Ň kg/m2, od Ř. minuty u navlhčení 

0,4 kg/m2 a od 5. minuty u navlhčení 0,6 kg/m2 dochází vlivem vlhkosti ke snižování 

tepelného toku dopadajícího na k ži hasiče. Nejvyšších hodnot v našich podmínkách 

nedosahují oděvy v r zné úrovni navlhčení v nějaké posloupnosti, takže nelze s určitostí íct, 

zda a p i jakém množství vody obsažené v oděvu prostupuje nejvíce tepelného toku na k ži 

hasiče. Co je ale společné, že nejvyšších hodnot hustoty tepelného toku v p ípadě 10 kW/m2 

a 5 kW/m2 dosahuje oděv s navlhčením 0,4 kg/m2. Nejstrměji potom klesá k ivka hustoty 

tepelného toku p i vlhkosti 0,Ň kg/m2 dále k ivka p i vlhkosti 0,4 kg/m2 a nejpomaleji klesá 

k ivka hustoty tepelného toku p i vlhkosti 0,6 kg/m2. S následným r stem hodnot hustoty 

tepelného toku je to p esně naopak. 

Podle literatury [32] dochází k pocitu bolesti p i hustotě tepelného toku 1 000 W/m2 

za cca 1 minutu. Do 550 W/m2 m že hustota tepelného toku p sobit na k ži člověka 

neomezeně. P i tepelném toku 1 700 W/m2 dochází k pocitu bolesti za cca 30 sekund. Ani 

s těmito údaji a s našimi výsledky nelze jednoznačně íct, jestli a kdy by došlo 

k popáleninám na k ži hasiče. Tepelný tok se totiž s časem mění, jeho velikost s časem 

kolísá. 
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Obr. 56 Hustota tepelného toku mě ena flexibilním snímačem na stavební tvárnici p i 
hustotě tepelného toku 5 kW/m2 se suchými i vlhkými podmínkami 

 
 

 

Obr. 57 Hustota tepelného toku mě ena flexibilním snímačem na stavební tvárnici p i 
hustotě tepelného toku 10 kW/m2 se suchými i vlhkými podmínkami 
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Obr. 58 Hustota tepelného toku mě ena flexibilním snímačem p i hustotě tepelného toku 
10 kW/m2, p i 0,Ň kg/m2 

 
Pr běh k ivky hustoty tepelného toku na grafu na obrázku 58 nám potvrzuje a ještě 

více objas uje to, co jsme již popisovali d íve, a má podobný pr běh jako k ivka rozdílu 

teplot 5. a 7. povrchu. První zlom na k ivce hustoty tepelného toku nastává cca v 1 minutě, 

kdy se teplo ve vnější vrstvě spot ebovává na teplo výparné a voda mění svou fázi z kapalné 

na plynnou. Po nějaké době už voda obsažená ve vnější vrstvě nedokáže spot ebovávat teplo 

a její teplota spolu s vnější vrstvou rostou p es bod varu. Další zlom (vrchol) na k ivce 

hustoty tepelného toku nastává v čase Ň minuty 32 sekund, kdy dochází k teplotnímu ustálení 

na vlhkostní membráně vlivem spot ebovávání tepla, což znamená zastavení v r stu hustoty 

tepelného toku a potom náhlé klesání. R st teploty vlhkostní membrány po druhém 

teplotním ustálení zp sobí velký vzr st teploty tepelné bariéry, tento moment vidíme na 

k ivce hustoty tepelného toku jako náhlý, ale krátký vzr st hodnot. Od času 5ti minut vidíme 

klesající tendenci hodnot tepelného toku. Tuto sestupnou tendenci vidíme i na rozdílu teplot 

5. a 7. povrchu. V tomto čase si m žeme všimnout i na grafu na obrázku 55, že nedochází 

k žádnému r stu teplot jednotlivých vrstev oděvu, navíc mezi stavební tvárnicí a vzorkem 

oděvu je vzduchová mezera 0,Ř5 cm a stále ještě z ejmě vlhký vzorek trika. Je to z ejmě 

vzduchová mezera a stále vlhké tričko, které zp sobuje toto klesání hustoty tepelného toku. 

ε že p sobit i vlhkost ve vzorcích, která není p ímo ozá ena tepelným tokem ze zdroje 
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sálání, protože p ed vzorkem se během mě ení nacházel stínící plech s vý ezem, takže 

tepelný tok během mě ení dopadal jen na určitou část vzorku oděvu. Hodnoty hustoty 

tepelného toku však kolem Ň0. minuty začínají prudce stoupat. Tento vzr st m žeme p esně 

vidět od Ň0. minuty i na grafu na obrázku 55 u tepelné bariéry a vnější strany trika. Dochází 

tedy k proh átí celé materiálové vrstvy, je odstraněna vlhkost ze vzork  a hustota tepelného 

toku vlhkých podmínek se p ibližuje k hodnotě hustoty tepelného toku suchých podmínek. 

Odpor proti vedení tepla materiálových vrstev 

P i výpočtu odporu celé materiálové skladby a jednotlivých vrstev jsme vycházeli 

z následující rovnice: 

 q = t − tα + ∑ liλii= + α  (39) 

 

Kde t , t  m žeme brát jako teplotu vnit ní a vnější strany materiálové skladby nebo 

vnit ní a vnější stranu vrstvy oděvu, hustotu tepelného toku q jsme mě ili flexibilním 

snímačem. Zde si musíme uvědomit, že ∝ je odpor proti vedení tepla z vnějšího okolí na 

vrstvu a λ je odpor proti vedení tepla ve vrstvách. Takže m žeme íci, že součet těchto 

odpor  m žeme nazvat celkovým odporem R. Následně tedy: 

 q = t − tR  (40) 

 R = t − tq  (41) 

Kde: �…celkový odpor proti vedení tepla [m2.K. W-1] 

Pr běhy odporu proti prostupu tepla v závislosti na čase byly vyhodnoceny pro celou 

skladbu materiálové vrstvy oděvu a trika (1.–6. povrch) a pro celou skladbu oděvu (1.– 4.). 

Kdybychom počítali i se stavební tvárnicí, k ivka by byla velmi podobná k ivce odporu 

oděvu a trika. Na grafu na obrázku 5ř m žeme vidět, že na začátku mě ení dochází 

k prudkému nár stu odporu proti vedení tepla. Větších hodnot dosáhl odpor celé materiálové 

skladby. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo, když byl největší rozdíl teplot 1. a 6. povrchu. 
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Dále s časem odpor do 1 minuty velmi rychle klesá. Od 1 minuty s p ir stající hustotou 

tepelného toku odpor mírně klesá. Na grafu na obrázku 5ř m žeme vidět, že k ivka odporu 

proti vedení tepla celé materiálové vrstvy vykazuje od 1 minuty po celou dobu větší odpor. 

To je zp sobeno vzduchovou mezerou mezi oděvem a trikem činící 0,Ř5 cm a samotným 

trikem. 

 

Obr. 59 Závislost odporu proti vedení tepla na čase celé materiálové skladby a vrstev 
oděvu p i 5 kW/m2 a suchých vzorcích 

 
Na grafu na obrázku 60 vidíme vliv vlhkosti na odpor materiálové skladby. εě ilo 

se p i tepelném toku 5 kW/m2. Vlhkost vzorku oděvu byla 0,Ň kg/m2 a trika 0,3 kg/m2. Stejně 

jako v p ípadě suchých zkušebních vzork , na začátku mě ení dochází k velmi prudkému 

nár stu odporu proti vedení tepla. Ve skutečnosti jde jen o jednu hodnotu v čase jedné 

sekundy, která na grafu zp sobuje prudký nár st. Je to dáno tím, že stavební tvárnice 

oh ívaná chladičem na teplotu vyšší než okolí (teplota tělesného jádra) vydává teplo do 

prost edí p es flexibilní snímač a náhle se směr tepelného toku v 1 sekundě otočí. To 

zp sobuje takový prudký výkyv ve všech p ípadech mě ení. V prvních chvílích mě ení 

odpor proti vedení tepla rapidně klesá až do doby, než dojde k prvnímu ustálení teploty, 

v tuto chvíli vidíme kolem 2. minuty rapidní vzr st odporu. To zp sobuje voda ve vnější 

vrstvě, která spot ebovává teplo na teplo vypa ování a vlastní oh ev. Jakmile dojde 

k prudkému r stu teploty vnější vrstvy, prudce roste hustota tepelného toku a odpor proti 
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vedení tepla v tu chvíli prudce klesá. Jakmile dojde k druhému ustálení vlivem 

spot ebovávání tepla na vlhkostní membráně, odpor začíná r st. V této chvíli (6 minut) se 

k ivky odporu celé materiálové skladby a odporu oděvu rozdělují. Zde se nám potvrzuje to, 

že na snížení hustoty tepelného toku v době t etího ustálení v Ř. minutě (viz graf na obrázku 

54), zp sobuje p edevším vlhké triko a vzduchová mezera mezi trikem a vzorkem 

zásahového oděvu. Na grafu na obrázku 60 vidíme v době klesání hustoty tepelného toku 

značný rozdíl v odporu samotného oděvu a odporu celé materiálové skladby, kde je p ítomná 

i vzduchová mezera s trikem. P i dalším vzr stu hustoty tepelného toku dochází ke klesání 

odporu proti vedení tepla. 

 

Obr. 60 Závislost odporu proti vedení tepla na čase celé materiálové skladby a vrstev 
oděvu p i hustotě tepelného toku 5 kW/m2 a navlhčení oděvu 0,Ň kg/m2 

 
Následující grafy na obrázcích 61 a 6Ň znázor ují vliv vlhkosti na odpor proti vedení 

tepla p i navlhčení vzorku oděvu na 0,4 kg/m2 a 0,6 kg/m2. Pr běh k ivek odporu p i 

navlhčení oděvu 0,4 kg/m2 a 0,6 kg/m2 je stejný jako u navlhčení 0,Ň kg/m2 s tím, že druhé 

teplotní ustálení zp sobené spot ebováváním tepla vlhkosti na vlhkostní membráně trvá 

delší dobu, protože je v obleku p ítomno více vlhkosti. Čím vyšší vlhkost tím delší druhé 

teplotní ustálení. K ivky odporu materiálové skladby a odporu oděvu se rozdělují u 

navlhčení 0,4 kg/m2 kolem 1Ň. minuty, kdy dochází k teplotnímu vzr stu vlhkostní 

membrány a tepelné bariéry. U navlhčení 0,6 kg/m2 se k ivky odpor  rozdělují v čase 16 
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minut od počátku mě ení. Také m žeme z graf  na obrázcích 60 a 61 vidět, že se zvyšující 

se vlhkostí se zvětšuje rozptyl k ivek odporu celé materiálové vrstvy a odporu oděvu. Také 

je vidět, že se zvyšujícím se navlhčením se zvětšuje odpor proti vedení tepla celé materiálové 

skladby po druhém teplotním ustálení. Grafy vyjad ující závislost odporu proti vedení tepla 

s hustotou tepelného toku 10 kW/m2 ukazují stejné principy, které už byly vysvětleny. Tyto 

grafy se nacházejí v p íloze C (Obr. C1, C2, C3, C4). 

 

Obr. 61 Závislost odporu proti vedení tepla na čase celé materiálové skladby a vrstev 
oděvu p i hustotě tepelného toku 5 kW/m2 a navlhčení oděvu 0,4 kg/m2

 

Obr. 62 Závislost odporu proti vedení tepla na čase celé materiálové skladby a vrstev 
oděvu p i hustotě tepelného toku 5 kW/m2 a navlhčení oděvu 0,6 kg/m2 
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ZÁV R 

Cílem této práce bylo posoudit vliv vlhkosti na prostup tepla materiálovou skladbou 

zásahových oděv  pro hasiče se vzduchovými mezerami mezi vrstvami. εetoda i zkušební 

sestava byly p evzaty z d ívějších experimentálních mě ení. 

Pro mě ení se suchými vzorky byly vybrány t i hodnoty hustoty tepelného toku 

5 kW/m2, 7,5 kW/m2 a 10 kW/m2, pro mě ení s vlhkými vzorky byly vybrány dvě krajní 

hodnoty hustoty tepelného toku 5 kW/m2 a 10 kW/m2. Dále byly vybrány t i úrovně 

navlhčení vzorku zásahového oděvu 0,Ň kg/m2, 0,4 kg/m2, 0,6 kg/m2 a jedna úrove  

navlhčení pro vzorek trika 0,ň kg/m2.  

Jako zkušební vzorek oděvu byl vybrán t ívrstvý zásahový oděv DEVů Tiger Plus. 

Do zkoušené materiálové skladby bylo za azeno i podvlékací prádlo – bavlněné triko GREY. 

Oděv i triko byly od společnosti Deva F-ε s.r.o. Nejprve bylo provedeno mě ení se suchými 

vzorky, abychom získali základní data, se kterými je možné srovnávat mě ení se vzorky 

vlhkými. 

Na základě vyhodnocení experimentálního mě ení bylo zjištěno, že rozložení teploty 

v zásahovém oděvu je nerovnoměrné. Témě  ve všech p ípadech byly teploty ve st edu 

vzorku vyšší než na krajích. To je zp sobeno kumulací tepla ve st edu a snazším odvodem 

tepla z periférií, které jsou omývány vzdušinami. 

Největší teplotní rozdíl v materiálové skladbě byl zaznamenán mezi vrstvami 

ohraničujícími vzduchové mezery. Je to dáno tím, že vzduch má velmi nízký součinitel 

tepelné vodivosti a relativně velkou hodnotu tepelné kapacity. Jednalo se o p irozené 

vzduchové mezery mezi vrstvami oděvu a o uměle vytvo enou vzduchovou mezeru mezi 

oděvem a trikem o pr měru 0,Ř5 cm. V mě ení s vlhkostí byl tento teplotní rozdíl vrstev 

ohraničující vzduchové mezery ještě větší. εnožství vlhkosti na velikost teplotního rozdílu 

vrstev ohraničujících vzduchové mezery podle našich výsledk  nemá vliv. 

V rámci našeho experimentálního mě ení byla na teplotních k ivkách jednotlivých 

vrstev vlhkého vzorku zásahového oděvu vypozorována t i ustálení teploty a čty i teplotní 

r sty. Teplotní ustálení zp sobuje voda obsažená ve vrstvě oděvu, která spot ebovává teplo 

na vlastní oh ev a na teplo vypa ování. Po nějaké době se většina vody z vrstvy vypa í. 

Zbytek vlhkosti už nestačí spot ebovávat teplo, takže smě uje k varu a teplota vrstvy prudce 
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stoupá. Tento teplotní nár st vrstvy má velký vliv na vrstvu pod ní. V teplotních nár stech 

m že hrát roli i kondenzační teplo. To, jak dlouho trvají ustálení a vzr sty teplot jednotlivých 

vrstev a kdy k nim dochází, závisí na velikosti hustoty tepelného toku a množství vlhkosti. 

Obecně platí, že čím větší vlhkost v oděvu, tím delší jsou jednotlivá teplotní ustálení. Je to 

proto, že větší množství vody dokáže pojmout větší množství tepla. Největší vliv vlhkosti na 

velikost teploty vrstev oděvu m žeme pozorovat p i nižších hustotách tepelného toku. To je 

proto, že p i malé tepelné energii se vlhkost odpa uje pomalu.  

Ukázalo se, že teplota povrchu stavební tvárnice, která simulovala k ži hasiče, byla 

nižší v p ípadech mě ení s vlhkými vzorky oděvu a trika, než v p ípadech mě ení se suchými 

vzorky. Stavební tvárnice dosáhla kritické teploty 43 °C [24] za vlhkých podmínek o 38–48 

sekund později než za suchých podmínek v p ípadě hustoty tepelného toku 10 kW/m2. 

V p ípadě hustoty tepelného toku 5 kW/m2 stavební tvárnice za vlhkých podmínek dosáhne 

dané teploty o 136–192 sekund později než za suchých podmínek. Z výsledk  mě ení lze 

íci, že se vzr stající vlhkostí se prodlužuje doba dosažení kritické teploty 4ň °C [24]. 

Hodnoty teplot stavební tvárnice však musíme brát s ohledem na to, že stavební tvárnice 

neplní funkci termoregulace.  

Rozdílné úrovně navlhčení vzork  se u výsledk  stavební tvárnice výrazněji 

projevily až od Ň5. minuty. Ve Ň5. minutě stavební tvárnice dosahovala již po dlouhou dobu 

50 °C p i hustotě tepelného toku 5 kW/m2 a 60 °C p i 10 kW/m2. V těchto teplotách p i 

delším p sobení dochází k popáleninám, proto vliv rozdílných úrovní vlhčení nemá smysl 

pro tento p ípad blíže zkoumat. 

Bylo zjištěno, že odpor proti vedení tepla je u vlhké materiálové skladby – oděv, 

vzduchová mezera, triko – po druhém teplotním ustálení mnohem vyšší než odpor 

samotného vlhkého oděvu. Z toho vyplývá, že vzduchové mezery a vlhké triko mají kladný 

vliv na snížení hustoty tepelného toku dopadajícího na k ži hasiče. Výzkum ukázal, že se 

zvyšující se vlhkostí se zvyšuje odpor proti vedení tepla celé materiálové skladby, p edevším 

po druhém teplotním ustálení. 

Obecně se tedy dá z experimentálních mě ení vyvodit, že v mokrém oděvu není hasič 

vystaven většímu nebezpečí než v suchém oděvu. Dá se íct, že vlhkost p ítomná 

v hasičském oděvu m že hasiči mírně prodloužit dobu, po kterou m že být vystaven 

tepelnému zá ení. 
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