
  
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
(Tučné 20, vystředit) 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
(Tučné 18, vystředit) 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
(Tučné 16, vystředit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testování funkčního spodního prádla  
(Tučné 20, vystředit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:  Michal Vejda 
Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Ladislav Jánošík 
Studijní obor: 3908R006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 
Datum zadání bakalářské práce:  28. října 2008 
Termín odevzdání bakalářské práce:  30. dubna 2009    
 



  
 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně. 
 
 
V Ostravě 30. 4. 2009             Vejda Michal 
     
                   …………………………. 
 

    podpis studenta 
 

 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování: 

Děkuji touto cestou panu ing. Ladislavu Jánošíkovi za odborné vedení bakalářské 

práce a také všem, kteří se podíleli na průběhu jednotlivých testů potřebných ke zpracování 

této práce. 



  
 

ANOTACE 
 
 
Vejda, M.: Testování funkčního prádla. Bakalářská práce. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2009. 
51 s. 
 
Klí čová slova: spodní prádlo pod zásahový oděv, funkční prádlo, regulace odvodu vlhkosti, 

experiment,       tepelná regulace. 

 
V bakalářské práci se zabývám testováním spodního prádla pod zásahový oděv. V úvodu 

práce jsou uvedeny základní informace o termoregulaci a vlivu teploty okolí na organizmus 

člověka. Práce obsahuje také technické podmínky, které musí trička z dané vyhlášky splňovat. 

V další části práce jsou popsána vybraná trička několika výrobců dostupná na našem trhu. 

Následuje podrobnější popis dvou vybraných modelů, které byly podrobeny jednotlivým 

testům.  V experimentální části se nachází popis zátěžového testu a jednotlivé výsledky 

měření. Závěrečná část je věnována vyhodnocení testů a jejich porovnání. 

 
 
ABSTRACT 
 
 
Vejda, M.: The testing procedure of functional underclothes. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 

2009.  51 s. 

 
Key words: underwear under exposure suit, functional underwear, humidity regulation, 

experiment,    thermoregulation. 

 
I inquire into the testing procedure of the underwear under exposure suit in my bachelor work. 

There is basic information about the thermoregulation and the influence of surrounding 

temperature for human organism in the introduction. The work also contains technical 

conditions, which the T-shirts from the given public notice must fulfil. In the next part of this 

work there are the chosen T-shirts of several producers, available in our market, described. It 

is followed by the description of two chosen models, which were tested by several methods. 

In the experimental part there are the description of exercise test and the particular measuring 

results. The interpretation of the tests and their comparing are including in the final part. 
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1. ÚVOD 
 

V této bakalářské práci se zabývám testováním spodního prádla pod zásahový oděv. 

Profesionální hasiči chodí oblečeni ve služebních stejnokrojích. Jedním z nich je pracovní 

stejnokroj II, který využívají při pobytu a činnostech na hasičské stanici. Součástí tohoto 

stejnokroje je i tričko. Na většině území České republiky se používá tričko složené převážné 

z bavlny a doplněné viskózou. Tato trička jsou používána i při výjezdové činnosti pod 

zásahový oblek. Při ní je hasič vystaven velkému fyzickému výkonu, který bývá často spojen 

s vysokou okolní teplotou. Tím dochází k zahřívání organismu a následnému pocení, proto by 

mělo toto tričko splňovat určité vlastnosti spojené s odvodem tepla. Z tohoto důvodu by, 

podle mého názoru, mělo být pro tuto činnost využíváno prádlo více funkční. A proto jsem se 

rozhodl využít této bakalářské práce a podrobit testu dvě trička. Ta jsou od firmy DEVA F-M. 

s.r.o., jedné z největších firem zabývající se výrobou oděvů pro hasiče v naší republice. Jedná 

se o často používaný model GREY s tričkem funkčním FUN-COM.    

V úvodu práce jsou uvedeny základní informace o pojmu termoregulace a vlivu 

zvýšené či snížené teploty okolí na organismus člověka. Dále jsou zde obsaženy technické 

podmínky, které musí trička z dané vyhlášky splňovat.  

V další části práce jsou popsána vybraná trička několika výrobců dostupných na 

našem trhu. Následuje podrobnější popis dvou vybraných modelů, které byly podrobeny 

jednotlivým testům. V experimentální části je popis zátěžového testu a vytvoření jednotlivých 

výsledků měření. 

V závěru je uvedeno vyhodnocení testů a jejich porovnání a návrh doporučení pro 

nově nakupovaná hasičská trička dle výsledků tohoto testu.    
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2. REŠERŠE 
 
HAVLÍ ČKOVÁ, Ladislava a  kolektiv:  Fyziologie  tělesné  zátěže I.  Obecná  část. 2 vyd., 

Praha: Karolinun, 2008. 203 s. ISBN: 978- 80-7184-875-1 [1] 

Tato publikace se zabývá fyziologií tělesné zátěže. Já jsem čerpal informace z kapitoly o 

termoregulaci v lidském organismu. 

 

Vyhláška MV č. 456/2006 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární 

ochrany, Praha: Ministerstvo vnitra, 2006. [3] 

Technické podmínky stanovené touto vyhláškou musí splňovat věcné prostředky požární 

ochrany, aby mohly být zařazeny do vybavení Hasičského záchranného sboru České 

republiky nebo jednotek požární ochrany. 

 
DEVA F-M. s.r.o.: Spodní prádlo [online]. 2007 [cit. 2009-03-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.deva-fm.cz/cz/index.htm > [4]  

Internetové stránky firmy DEVA F-M. s.r.o. Z těchto stránek jsem získával informace pro 

prezentaci oděvů, fotodokumentaci, materiálové složení a technický popis oděvu. 
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3. SEZNAM ZKRATEK 
 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

MSK    Moravskoslezský kraj 

HS   Hasičská stanice 

ÚO   Územní odbor 

MV    Ministerstvo vnitra 

JSDH   Jednota sboru dobrovolných hasičů 

Sb.   Sbírka 

VDP   Vzduchový dýchací přístroj 

DEVA   DEVA F-M. s.r.o. 

km    Kilometr, jednotka délky 

°C    Stupeň Celsia, jednotka teploty 

min   Minuta, jednotka času 

s    Sekunda, jednotka času 

kg    Kilogram, jednotka hmotnosti 

g    Gram, jednotka hmotnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
 

4. TERMOREGULACE 
 

Člověk jako tvor homoiotermní (teplokrevný) si různými termoregulačními 

mechanismy udržuje stálou tělesnou teplotu vnitřního prostředí, kolísající v rozmezí ±4 °C 

kolem průměrné hodnoty (36 až 37 °C). Toto kolísání je způsobeno vnitřními i zevními vlivy. 

Teplota lidského těla je závislá na tvorbě tepla i na faktorech zevního prostředí, jako je 

teplota, vlhkost, proudění vzduchu a tepelné záření. Změny tělesné teploty vyvolávají změny 

na buněčných strukturách, ovlivňují enzymatické pochody a zasahují do řady chemicko-

fyzikálních procesů. Ireverzibilní (nevratné) poškození buňky vzniká při teplotě -1 °C, kdy se 

v buňce tvoří krystalky ledu. Naopak při 45 °C dochází ke koagulaci bílkovin. 

Při fyzickém zatížení se zvyšuje svalový metabolismus. Stoupá intenzita oxidačních 

reakcí. Pouze malá část chemické reakce (20 %) se využívá pro mechanickou práci. 80 % této 

energie se uvolňuje ve formě tepla. Při intenzivní pohybové činnosti vzniká ve svalech o      

15 - 20x více tepla než při bazálním metabolismu. Při fyzické práci stoupá teplota nejdříve ve 

svalech. Teprve později, s určitým zpožděním, se teplo prostřednictvím krve rozvádí do 

celého organismu a teplota celého jádra stoupá. Dochází potom k prohřátí obalových vrstev, 

prostoupení tepla na povrch. Při déletrvající intenzivní práci se musí uplatňovat mechanismy 

fyzikální termoregulace, protože kumulací tepla by organismu hrozilo přehřátí. Kdyby tyto 

mechanismy nefungovaly, zvýšila by se teplota každých 5 min o 1 °C. Mezi tělesnou teplotou 

a intenzitou pohybového zatížení (vyjádřenou spotřebou kyslíku) existuje přímo úměrná 

závislost (viz. Obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Vztah rektální tělesné teploty a spotřeby kyslíku při fyzickém zatížení [1] 
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Teplota kožní je výslednicí vlivů zevního prostředí i úrovně teploty tělesného jádra. 

Na začátku práce dochází v rámci redistribuce k přesunu krve k činným orgánům (svalům) při 

současné vasokonstrikci kožního cévního řečiště. Kožní teplota tedy zprvu klesá. Později se 

však teplo vznikající ve svalech přenáší krví k povrchu těla a kožní cévy se opět rozšiřují. 

Díky výraznému prokrvení kožní teplota stoupá. Vzestup kožní teploty je pouze přechodně 

přerušen začátkem odpařování. Čím větší jsou rozdíly mezi kožní teplotou a teplotou zevního 

prostředí, tím větší jsou tepelné ztráty. Při různě velké produkci tepla se výdej zářením a 

vedením téměř nemění, při stoupající teplotě okolí se množství odváděného těmito způsoby 

dokonce snižuje. Nestačí-li k odstranění tepla mechanismy fyzikální termoregulace (zářením, 

vedením či prouděním) nastupuje nejmohutnější mechanismus, odpařování potu (evaporace). 

Výdej tepla pocením stoupá jak při zvyšující se intenzitě zatížení, tak i při stoupající teplotě 

zevního prostředí. 

 

Ideální teplota zevního prostředí pro svlečeného člověka je: 

•     v klidových podmínkách  28 °C, 

•     pro lehkou práci    20 °C, 

•     pro vytrvalostní zatížení  15 °C. 

 

4.1 Vliv zvýšené teploty zevního prostředí 
 
 Při práci v horku se zvyšuje tělesná teplota. Dochází k dilataci kožního řečiště. Na 

venózním návratu se uplatňují především povrchové žíly, které jsou rovněž výrazně 

dilatovány. Vedení tepla tkáněmi stoupá, stoupá i teplota kůže. Je-li teplota okolního prostředí 

nižší než teplota kožní, dochází ke ztrátám tepla zářením a vedením. Přesáhne-li však teplota 

prostředí kritickou hranici, začnou se aktivizovat potní žlázy. V činnosti potních žláz byly 

nalezeny značné interindividuální rozdíly. U některých osob potní žlázy chybí, u některých se 

produkce potu v průběhu dne může blížit hodnotám 10-12 l. Při dlouhodobém vystavení teplu 

se však pocení postupně snižuje, a to i v případě, je-li organismus dostatečně saturován 

vodou. Rychlejší pokles pocení byl pozorován ve vlhkém prostředí. Po skončení výkonu 

teplota jádra rychleji klesá (po 1 až 2 minutách). Proto je třeba zabránit zvýšeným ztrátám 

tepla odváděním. Při sezení, ležení na zemi po výkonu hrozí nebezpečí prochlazení. 

 Ztráty vody v horkém prostředí mohou činit 1 až 5 litrů za hodinu. Větší ztráty 

vznikají v prostředí s velkou vlhkostí (v našich zemích v menší míře před bouřkou).       
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Pocení je v tomto případě neefektivní, protože pot jen volně stéká a neodpařuje se. Při 

ztrátách vody činících 2 % hmotnosti se dostavuje pocit žízně. U trénovaných jedinců se pocit 

žízně dostavuje dříve než u netrénovaných. Při ztrátách 4 % hmotnosti (asi 4 l vody) klesá 

diuréza, objevuje se slabost, zvýšená dráždivost až agresivita. I když klesá výkon, není tělesná 

a psychická výkonnost ještě vážně narušena. Přesáhnou-li však ztráty více než 6 % hmotnosti, 

dochází k přerušení výkonu. Přestože se ztrácí hypotonická tekutina, nastává při pocení také 

ztráta iontů, převážně Na+, Cl-, Mg++ a K+. Při ztrátách solí činící 0,5 g.kg-1 hmotnosti (35 g 

soli) se objevuje únava, slabost, závratě a lehké křeče. Při ztrátách 0,5-0,75 g.kg-1 (35-53 g) se 

objevuje nauzea (pocit na zvracení), hypotenze, křeče a je možný kolaps (mdloba), který se 

však dá zvládnout polohováním vleže. Při ztrátách větších než 0,75 g.kg-1 (více než 53 g) 

nastává těžká hypotenze s kolapsem (pokles systolického krevního tlaku pod 8 kPa, tj. 60 

torrů). Šokový stav charakteristický poškozením mozku, ledvin, jater a hemokoagulace, který 

je výrazem přehřátí organizmu, se označuje úpal. Tomuto přehřátí, kromě horka, napomáhá 

vysoká vlhkost zevního prostředí s vyřazením potu, případně i zvýšená tvorba tepla fyzickou 

prací [1]. 

4.2 Vliv snížené teploty zevního prostředí 
 

 Hasiči jsou nuceni pracovat nejen při vysokých teplotách u požárů, ale i při 

nepříznivých klimatických podmínkách. Tedy při nízkých teplotách, kdy se organismus musí 

vyrovnat s poklesem tělesné teploty. Jako první se objevuje vasokonstrikce v kůži, zamezující 

zvýšeným ztrátám tepla sáláním a vedením. Nejvýrazněji se projevuje na prstech rukou a 

nohou, kde je pozorována až 100 násobná změna v prokrvení. Jakmile se snižuje teplota jádra, 

nastává svalový třes. Mechanická účinnost je téměř nulová, ale tepelná produkce je až 4x 

vyšší než při klidové hodnotě. Těmito mechanismy se zvyšuje teplota jádra těla na úkor tzv. 

akrálních partií, kde může za těchto okolností vznikat lokální poškození chladem. Chladový 

podmět navíc zvyšuje cévní odpor, tedy i krevní tlak a může vyvolat i stahy koronárních cév.  

 Chladová expozice ovlivňuje některé fyziologické funkce. Mírně zvyšuje srdeční 

frekvenci, více systolický objem srdeční a tedy i minutový objem srdeční. Zvyšuje i spotřebu 

kyslíku a arteriovenózní diferenci. Nízké teploty -5 až -20 °C vedou k poklesu svalové síly, 

k omezení schopnosti podat vytrvalostní výkon. Příčinou bývá pokles aktivity oxidativních 

enzymů. Expozice extrémního chladu tedy zkracuje dobu podávaného výkonu. Při současné 

fyzické práci dochází častěji k místnímu poškození (k omrznutí než k celkovému 

podchlazení). Projevem hypotermie (pokles teploty jádra pod 35 °C) je třes a euforie.  Později 
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třes ustává, naopak se objevuje letargie (nezájem o okolí) a jiné psychické poruchy jako 

dezorientace a halucinace. Postižení později usínají. Při poklesu teploty jádra pod 34 °C je již 

dýchání oslabeno, při teplotě pod 30 °C nastává bezvědomí a při poklesu pod 28 °C nastává 

smrt selháním oběhu. Při poškození organizmu může negativní roli sehrát i vlhkost 

(promočený, propocený oděv, obuv) či větrný chlad. Obě situace zvyšují tepelné ztráty 

vedením a prouděním [1]. 
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5. TECHNICKÉ PODMÍNKY TRI ČEK 

 
Technické podmínky triček vycházejí z vyhlášky MV č. 255/1999 Sb., o technických 

podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a 

vyhlášky MV č. 456/2006 Sb. 

 
   Tab. 1 Technické podmínky trika s dlouhými rukávy [2] 

Jedinou změnou ve vyhlášce MV č. 456/2006 Sb. oproti původní vyhlášce, která se 

dotýká technických podmínek triček, je změna v materiálovém složení.  

Původní materiálové složení (dvě varianty):   

1. varianta bavlna   60 %, 

     viskóza 40 %. 

2. varianta bavlna   80 %, 

     polyamid 20 %. 
 
Nové materiálové složení:   bavlna   58 %, 

     viskóza 38,5 %, 

     elastin  3,5 % [3]. 
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6. PŘEHLED TRI ČEK NA TRHU 

 

V tomto odvětví je na trhu velká škála výrobků. Já zde uvedu jen pouze jednu část 

nabízeného sortimentu. Tou jsou trička s dlouhým rukávem, která byla využita k mému 

testování. 

6.1 DEVA 
 

Mezi největší dodavatele spodního prádla pro hasiče bezesporu patří firma DEVA a 

má v současné době na trhu tři soupravy spodního prádla a to: 

• souprava GREY,  

• souprava FUN-COM,  

• souprava NOMEX® Komfort. 

Prvními dvěma se v této kapitole nebudu zabývat, protože jsou to trička, která jsem 

testoval, a jsou detailně popsána v navazující kapitole. 

 

Souprava NOMEX® Komfort 

Nehořlavá souprava určená pod zásahové obleky, pracovní stejnokroje a ochranné 

obleky.  

 
Materiálové složení: pletenina NOMEX® Comfort, hmotnost 180 g/m2 

Popis vlastností: 

• vysoký komfort při dlouhodobém používání se zásahovým 

oblekem,  

• permanentně antistatický, 

• minimálně nasákavý, vysoce prodyšný, 

• odvod vlhkosti od těla, 

• zvýšena ochrana proti opaření potem,  

• dlouhá životnost,  

• barevné provedení: olivově zelená, námořnická modrá [4]. 

 
 

 
 

    Obr. 2 Souprava NOMEX® Komfort [4] 
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6.2 Devold 
 

Norská značka Devold je další firmou na tuzemském trhu, která obléká spodním 

prádlem např. HZS v Královéhradeckém kraji. Tato firma produkuje celou řadu těchto 

výrobků. Jen pro ukázku zde uvedu tři jejich modely. 

 
Devold POWER ® 
 
 Jedná se o ohnivzdorné vlněné spodní prádlo poskytující vysokou ochranu proti zimě, 

tepelnému a elektrickému oblouku. Výrobek  je pletený z merino vlny upravené technologií 

Total Easy Care, což má za následek neuvěřitelnou měkkost a pohodlnost oblečení. Trika mají 

raglánový střih rukávů, všitý boční klín a prodloužená záda. Merino vlna umožňuje přirozený 

přenos vlhkosti, má izolační vlastnosti a chrání proti zimě a teplu dokonce i tehdy, když je 

mokrá. Devold® POWER je vyrobený z vlny ošetřené protipožární úpravou Zirpro, která 

zajišťuje výjimečně vysokou odolnost vůči ohni [5]. 

 

Materiálové složení: 100 % Total Easy Care merino vlna 

Struktura: propletená vlákna 

Hmotnost: 270 g/m2, +/- 10 % 

Speciální technologie: protipožární úprava Zirpro 

 
 
 
 
 
 
        
         
               Obr. 3 Triko POWER [5]
     
Devold SPIRIT  
 

Ohnivzdorné teplé vlněné spodní prádlo je dvouvrstvé spodní prádlo z viskózy 

Lenzing FR a merino vlny. Je navrženo pro ochranu ve velmi náročném prostředí a značně 

snižuje riziko popálenin 2. a 3. stupně. Výborná ochrana, výjimečný vzhled a lehká látka, to 

vše představuje nejdokonalejší spodní prádlo odolné vůči ohni. Trika mají sportovní 

raglánový střih se všitým bočním klínem pro lepší pohyblivost a prodloužená záda.  
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Viskóza Lenzing FR snižuje riziko tepelné námahy a má velmi nízkou srážlivost, 

kterou způsobují vysoké teploty. Struktura pletení v kombinaci s merino vlnou zajistí výborný 

odvod vlhkosti od těla do vnější vrstvy oblečení, odkud se odpaří. Vnitřní vrstva z viskózy 

Lenzing FR vyvolává pocit dotyku s hedvábím. Vnější vrstva je z jemné 100 % merino vlny, 

která chrání proti chladu a drží tělo v teple dokonce, i když je mokrá [5]. 

 
Materiálové složení: 52 % Lenzing FR, 48 % merino vlna 

Struktura: dvojitá pletenina 

Hmotnost: 230 g/m2, +/- 10 % 

Speciální technologie: předsraženo (Super Wash)  

         

 
   

Obr. 4 Triko SPIRIT [5] 
 
 
Devold TOTAL  
 

Robustní jednovrstvé ohnivzdorné vlněné spodní prádlo, které nabízí výbornou 

ochranu proti chladu, ohni a roztaveným slitinám. Oblečení je vyrobeno z žebrovitě pletené 

látky obsahující 50 % vlny a 50 % viskózy Lenzing FR (vlákno se samozhášecí přísadou). 

Devold TOTAL zpomaluje hoření a neroztaví se. Spodní prádlo skvěle sedí a udržuje tělo v 

suchu. Splňuje veškeré normy a certifikace, potřebné pro hasiče, pracovníky v elektrárnách a 

v těžebním průmyslu [5]. 

 
Materiálové složení: 50 % merino vlna, 50 % Lenzing FR 

Struktura: žebrovitá pletenina 

Hmotnost: 220 g/m2, +/- 10% 

Speciální technologie: předsraženo (Super Wash) 

 
 
 
 
 
 

          Obr. 5 Triko TOTAL [5] 
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6.3 Klimatex a.s. 

 Jedna z velmi rozšířených značek na našem trhu je firma Klimatex a.s. Jedná se o 

brněnskou firmu, která má již třicetiletou tradici a jako první výrobce pletenin na světě začala 

využívat chemické vlákno polypropylen.  

 
Mera (Retro) 

Oblečení má ploché švy, prodloužený zadní díl, rukávy zakončené manžetou, vyšší 

lem ke krku. Žebrový typ úpletu s výbornými tepelnými vlastnostmi je ideální kombinace 

malého objemu s vysokou hřejivostí [6]. 

 
Materiálové složení: 100% polypropylen  

Obr. 6 Triko Mera [6] 

Fénix 

Luxusní extra pružný materiál, obzvláště příjemný na dotek. Díky zesíleným partiím 

těsně přiléhá na tělo, čímž zabezpečuje rychlý odvod potu [7]. 

 
Materiálové složení: 89 % polyamid, 3 % polypropylen, 

            8 % elastin  

 

 

 
 
 
 
 
 

         Obr. 7 Triko Fénix [7] 
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6.4 CRAFT 

Jedna z velmi oblíbených značek s funkčním prádlem je švédská firma CRAFT. Firma 

CRAFT má v oblasti funkčního oblečení jedny z největších zkušeností, stála přímo u zrodu 

funkčního prádla, a od té doby se stále drží na špičce v kvalitě i provedení svého oblečení.  

 

Pro Zero (Pro) 

Prádlo s kontrastním šitím je vyrobeno z měkkého a příjemného 100 % polyesterového 

vlákna Dacron firmy DUPONT. Je vysoce funkční a elastické. Prádlo CRAFT Pro se snadno 

udržuje a má extrémně dlouhou životnost [8].  

 

Materiálové složení: 100 % polyester  

 
 
 
 
 

 

      

Obr. 8 Triko Pro Zero [8] 
Pro Warm 

Je nový typ funkčního prádla do velmi chladného počasí. Využívá dutých vláken s 

vysokou schopností absorpce tepla. Optimální termoregulace a odvodu potu je dosaženo díky 

odlišné struktuře materiálu v jednotlivých tepelných zónách. Vysoký komfort zajišťuje také 

bezešvá technologie a elasticita pleteniny. Prádlo zůstává svěží i během intenzivního 

sportovního výkonu [9].  

 

Materiálové složení: 61 % polyamid (duté vlákno),  
                                 35 % polyester, 4 % elastin  

 

 

 

 
             
                Obr. 9 Triko Pro Warm [9] 
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7. POPIS TESTOVANÝCH TRIČEK 
 

Pro  testování jsem měl k dispozici dva modely triček s dlouhým rukávem ze souprav 

GREY a FUN-COM od firmy DEVA F-M. s.r.o. Od každého modelu bylo použito pět kusů. 

 

7.1 Souprava GREY  

Souprava je určena pro použití v kombinaci s pracovním stejnokrojem II a se 

zásahovým oblekem [4]. 

 
Materiálové složení: 65 % bavlna, 35 % viskóza 

 
 
 
Bavlna 
 

Klasický přírodní materiál s dobrou prodyšností, termoregulací a absorpcí vlhkosti. 

Bavlna je přírodní vlákno, které se získává z bavlníku rostoucího v subtropickém pásmu. 

Jedná se o klasický přírodní materiál, který se vyznačuje dobrou prodyšností, termoregulací, 

absorpcí vlhkosti a v neposlední řadě také nízkou hmotností. Tento materiál je často používán 

ve směsi se syntetickými materiály. 100 % bavlna se vyznačuje vysokou pružností a pevností. 

Je přátelská k pokožce, především díky své prodyšnosti a schopnosti absorbovat vlhkost. Její 

hlavní předností je především odolnost vůči povětrnostním vlivům, tím pádem se lehce netrhá 

a nesráží se. Lze ji bez problémů prát v pračce [10]. 

 
 
Viskóza 
 

Viskóza je pevné umělé vlákno, které je příjemné na omak, dobře chladí a saje. 

Viskózové vlákno se vyrábí z regenerované celulózy. Nejčastěji se jako základní surovina pro 

jeho výrobu používá dřevo nebo bavlna. Vlákno je jemné, k pokožce přívětivé, vyznačuje se 

dobrou savostí a nemačkavostí (v závislosti na struktuře tkaniny a také na poměru směsi s 

jinými vlákny). Při vyšších teplotách se však snadno sráží. Vlastnosti viskózových vláken 

jsou obecně velmi podobné bavlně [11]. 
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7.2 Souprava FUN-COM 

Dvouvrstvé funkční prádlo. In 2 out je nová technologie pro pletené materiály a 

technologii pletenotkaní, která přenáší vlhkost od těla, reguluje tělesnou teplotu a zvyšuje 

komfort. 

 

Popis vlastností: 

•  funkční - regulace odvodu vlhkosti - rychlé sušení, 

• komfortní - příjemný na omak - odvod vlhkosti a tepla, 

• tepelná regulace - odvod nadměrné teploty – hřejivý, 

• snadná údržba - rychlé schnutí umožňuje větší frekvenci použití, 

• antibakteriální - úprava zabraňuje vzniku bakterií a zápachu [4]. 

 
 

 
Obr. 10 Schéma přenosu a absorpce vlhka pleteninou [4] 

 

 

Materiálové složení: 55 % Modacrylic, 45 % bavlna  

 
 
Modacrylic   

Modacrylic vlákna jsou upravená pryskyřičná vlákna vyrobená z akrylonitrilů. Tento 

materiál má podobné vlastnosti jako pryskyřice. Vlákna jsou obtížně zapalitelná a 

samozhášivá. Modacrilic má relativně vysokou stálost, která je srovnatelná s vlnou. Navíc je 

špatný vodič tepla.  
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8. ZÁTĚŽOVÝ TEST 
 

Pro praktické odzkoušení vlastností daných triček jsem vytvořil zátěžový test uvedený 

v tabulce č. 2.  Test vychází z požadavků na fyzickou způsobilost hasičů a snaží se simulovat 

fyzickou zátěž hasičů při skutečném zásahu. 

 
           Tab. 2 Zátěžový test 
 

Název disciplíny 
počet cviků,               
délka trasy max. délka trvání 

Výstup po schodech s přidanou 
zátěží 2 košů s hadicemi 

396 schodů 10 min 

Shyby na hrazdě 10 2 min 

Veslařský trenažér 1km 1 km 5 min 

Pauza  10 min 

Výstup po schodech s přidanou 
zátěží 1 hadice 

396 schodů 10 min 

Kliky 32 2 min 

Cyklistický trenažér 3 km 10 min 

Pauza  10 min 

Výstup po schodech bez 
přidané zátěže 

396 schodů 10 min 

Leh-sed 43 2 min 

Veslařský trenažér 1 km 10 min 
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Test byl opakován pro každý typ trička a uskutečnil se v posilovně HZS MSK, ÚO 

Ostrava, HS Ostrava Zábřeh. Testu se zúčastnilo pět dobrovolníků z řad mých spolužáků (dále 

testérů). Před provedením jednotlivých testů jsem jim rozdal dotazníky týkající se jejich 

aktuálního zdravotního stavu a dalších potřebných informací, viz příloha č. 1. 

Test byl rozdělen do tří částí, po kterých vždy následovala deseti minutová pauza, 

potřebná pro vážení jak testérů, tak trik. V každé pauze byl pak naplánován povinný pitný 

režim (2 dl čisté vody).  

U disciplíny výstup po schodech byl vždy použit jako základní zátěž vzduchový 

dýchací přístroj. V jednotlivých částech testu se měnila přidaná zátěž. Dílčí hmotnosti 

základní a přidaných zátěží jsou uvedeny v tab. 3. V koších i samostatně byla použita 

standardní hadice typu C 52 o délce 20 m. Průběh jednotlivých cvičení je zobrazen na 

obrázcích 11-15. 

Tab. 3 Hmotnosti jednotlivých zátěží 

zátěž hmotnost [kg ] 

VDP: 10,3 

2 koše (2 hadice C 52): 26,5 

1 hadice C 52: 6,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 11 Výstup do schodů s přidanou zátěží    Obr. 12 Výstup do schodů s přidanou zátěží  
                 dvou košů                                                         jedné hadice 
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Obr. 13 Jízda na cyklistickém trenažéru                  Obr. 14 Jízda na veslařském trenažéru  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Obr. 15 Kliky 
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8.1 Výsledky z dotazníků o zdravotním stavu testérů 

Z vyplněných dotazníků vyplývá, že žádný z testérů neměl v období obou testů žádné 

závažně zdravotní problémy. Jen při první testu měl jeden z nich natažený sval v pravém 

koleni a druhý byl mírně nachlazen. 

V další části dotazníku testéři odpovídali na otázky týkající se jejich fyzického stavu. 

Každý z nich se pravidelně věnuje nějakému sportu, který provozuje min. 1x týdně. 

Poslední část se zabývala jejich aktivní činností u hasičského sboru. Tři z nich jsou 

zaměstnáni u HZS, jeden je člen JSDH a jeden není u žádného hasičského sboru. 

8.2 Zásahový oděv 

 Při našem testování byl použit jako zásahový oděv Fireman–Tiger od firmy Deva F.M. 

Jedná se o nejnovější model zásahového obleku pro hasiče s novou materiálovou konstrukcí. 

V současnosti patří mezi jeden z nejpoužívanějších zásahových oděvů u HZS MSK.  

 

Popis vlastností: 

•  redukce hmotnosti a objemu,  

•  minimální absorpce vlhkosti, 

• výborná prodyšnost, 

• vysoká pohyblivost,  

• zvýšení výkonnosti, redukce tepelného stresu,  

• podle požadavků EN 471 použita páska 3M - šíře 75 mm,  

• kovový bezpečnostní uzávěr se sníženou hořlavostí, 

• certifikovaný dle EN 469:2006, EN 1149-5. 

 
 
Materiálové složení: 

Vnější vrstva: NOMEX® Tough DIAMOND   200 g/m2 - úprava SOFIGUARD  

Vlhkostní bariéra: GORE-TEX® Fireblocker N    140 g/m2  

Tepelná bariéra: NOMEX® Comfort / Aramid Grid  200 g/m2 - úprava SOFIDRY 
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Popis úprav: 
 

SOFIGUARD®: 

Nová úprava tkaniny splňující EN ISO 6530 (Ochrana proti kapalným chemikáliím), 

která i po 30 cyklech praní při 60°C a sušení nebo chemického čištění nevyžaduje nutnost 

další reimpregnace tkaniny.  

SOFIDRY®: 

Technologie přenosu a odvodu vlhkosti. Permanentní úprava, která pomocí rychlého 

odvodu vlhkosti od uživatele a z obleku zvyšuje jak komfort nošení a výkonnost, tak i 

ochranné vlastnosti obleku [3]. 
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9. VÝSLEDKY TESTŮ 

 Jak již bylo uvedeno, jednotlivé testy se uskutečnily v posilovně HZS MSK, ÚO 

Ostrava, HS Ostrava Zábřeh. Při testu byly využity tyto měřicí přístroje: 

 

• laboratorní váha  

Denver Instrument PK – 4801 

Max = 4800g, d = 0,1g 

I.Č. 558/465 

• diagnostická váha 

Beurer BF18 

Max = 150 kg 

• teploměr / vlhkoměr 

Omega RH 70 

    I.Č. 57000130 

 

Před i v průběhu každého z testů byla měřena teplota a vlhkost vzduchu v tělocvičně. 

Z naměřených hodnot byla vytvořena průměrná hodnota, která je uvedena v jednotlivých 

testech. Každý test začínal prvotním převážením jak testérů (oblečených v zásahovém obleku/ 

svlečených), tak i triček. Oba testy byly rozděleny do tří částí. Po každé z jednotlivých částí 

následovalo opětovné převážení.   

 

9.1 Test trička GREY 
 
 Test tohoto trika se konal 11. 12. 2008. Průměrná teplota v tělocvičně byla 20 °C a 

vlhkost vzduchu 38,9 %. 

 V tab. 4 jsou uvedeny jednotlivé váhy zkoušeného trika. Váha před testem označuje 

skutečnou váhu trička. Dále následují váhy získané po jednotlivých částech testu. Rozdíl vah 

nám určuje hmotnost nasáklé vody (potu) do trička. Jednotlivé váhy trika lze vidět i v grafu 1.  
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      Tab. 4 Hmotnost trička GREY při testu 

testér č. 

hmotnost trika [g] 
1 2 3 4 5 

před testem 238,1 236,4 239,4 234,7 239,2 

1. část testu 283,2 283,9 278,1 287,3 281,4 

2. část testu 331,4 331,5 337,9 358,3 343,6 

3. část testu 352,9 368,5 385,5 398,4 390,9 

rozdíl vah 114,8 132,1 146,1 163,7 151,7 

 
 
 
   

Obr. 16 Hmotnost trika GREY při testu 
 

  V tab. 5 jsou zadány jednotlivé hmotnosti testérů v průběhu testu. Rozdíl vah ukazuje, 

o kolik se změnila hmotnost testéra po konci testování od začátku. Znaménko mínus označuje, 

že daný testér v průběhu testu zhubl.  
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   Tab. 5 Tělesná hmotnost testérů při testu trička GREY 

testér č. 

hmotnost těla [kg] 
1 2 3 4 5 

před testem 80,1 80,2 68,6 79,6 76,9 

1. část testu 79,9 80,4 68,7 78,7 76,9 

2. část testu 80,1 80,2 68,7 78,8 76,8 

3. část testu 79,9 79,8 68,6 78,7 76,4 

rozdíl vah -0,2 -0,4 0 -0,9 -0,5 

 
 
Tab. 6 obsahuje hmotnosti použitého zásahového obleku. Rozdíl vah opět uvádí rozdíl 

mezi počáteční a koncovou hmotností. 

  
 

         Tab. 6 Hmotnost zásahového obleku při testu trička GREY 

testér č. 

hmotnost obleku [kg] 
1 2 3 4 5 

před testem 3,1619 3,0636 3,4606 3,2653 4,1608 

1. část testu 3,6168 3,3161 3,7219 3,5127 3,1186 

2. část testu 3,3686 3,5685 3,5621 3,5417 3,6564 

3. část testu 3,6471 3,3315 3,2145 3,6016 4,1091 

rozdíl vah 0,4852 0,2679 -0,2461 0,3363 -0,0517 

  
 

Další naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3. Časové výsledky jednotlivých 

disciplín v zátěžovém testu se nacházejí v příloze č. 4. 

Na obrázcích 17 a 18 je vidět triko GREY po ukončení testu. Jsou na něm patrné velké 

propocené plochy. Ty byly způsobeny nedostatečným odvodem potu z těla a následně z trička 

ven. 
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   Obr. 17 Triko GREY po ukončení testu                     Obr. 18 Triko GREY po ukončení testu  
               (zádní část)                                                                  (přední část)   

 

9.2. Test trika FUN-COM 
 

Tento test se uskutečnil 24. 2. 2009. Průměrná teplota v tělocvičně byla 20,5 °C a 

vlhkost vzduchu 40,6 %. 

V tab. 7, 8 a 9 jsou opět uvedeny jednotlivé hmotnosti trička, testéra a zásahového 

obleku v průběhu testu. Postup je stejný jako u předchozího trička. 

 
        Tab. 7 Hmotnost trička FUN-COM při testu 

testér č. 

hmotnost trika [g] 
1 2 3 4 5 

před testem 318,2 314,5 312,6 315,8 318,3 

1. část testu 382,6 344,1 336,8 355,1 354,5 

2. část testu 433,3 373 369,5 412,5 391,9 

3. část testu 445,5 402,1 383,9 439,3 410,5 

rozdíl vah 127,3 87,6 71,3 123,5 92,2 
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  Obr. 19 Hmotnost trika FUN-COM při testu 
 
        Tab. 8 Tělesná hmotnost testérů při testu trička FUN-COM 

testér č. 

hmotnost těla [kg] 
1 2 3 4 5 

před testem 78,7 78,9 69,2 80,8 79,4 

1. část testu 77,9 78,4 69 80,1 78,6 

2. část testu 77,6 78 68,6 80,2 78,6 

3. část testu 77,8 77,7 69,1 80 78,3 

rozdíl vah -0,9 -1,2 -0,1 -0,8 -1,1 

 
 
        Tab. 9 Hmotnost zásahového obleku při testu trička FUN-COM 

testér č. 

hmotnost obleku [kg] 
1 2 3 4 5 

před testem 3,5818 3,3855 3,3874 3,3842 2,8817 

1. část testu 3,6174 3,2559 3,2632 3,0449 3,7455 

2. část testu 3,5667 3,227 3,5305 2,8875 3,8081 

3. část testu 3,7545 3,3979 3,0161 3,1607 3,6895 

rozdíl vah 0,1727 0,0124 -0,3713 -0,2235 0,8078 
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Zbývající naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 5. Časové výsledky 

jednotlivých disciplín v zátěžovém testu jsou v příloze č. 6. 

Na obrázcích 20 a 21 lze vidět propocené plochy jen v místech, pod šlemi od 

zásahových kalhot. Ty nedovolovaly další odvod potu z trika. Skvrny se objevily pouze 

v zádové části, jelikož šle vpředu tolik nepřiléhají k tělu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Obr. 20 Triko FUN-COM po ukončení testu        Obr. 21 Triko FUN-COM po ukončení testu 
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10. ZÁVĚR 
 
 Po ukončení každého testu byl testérům rozdán dotazník týkající se vlastností trička, 

viz příloha č. 2. Ten byl rozdělen do dvou částí a to před fyzickou aktivitou a po ní.  

V první části (před aktivitou), se úvodní otázka týkala příjemnosti jednotlivých textilií. 

Obě trička byla hodnocena jako příjemná. Další (druhá) otázka se týkala vhodnosti střihu. 

Tričko FUN-COM mělo střih vhodný pro všechny testéry. Model trička GREY již nedopadl 

tak dobře, protože si někteří stěžovali na příliš volný výstřih u krku. Velikost modelu přitom 

odpovídala danému testérovi – triko na těle sedělo správně. Přesto byl střih tohoto trika 

hodnocen jako nevhodný. Musím zde ale uvést, že střih je velmi individuální záležitost a liší 

se výrobce od výrobce. Následovala otázka tepelného tělesného pocitu (otázka č. 3). Triko 

GREY bylo označeno za neutrální zatímco FUN-COM za hřejivé.  

Druhá etapa otázek byla položena po aktivní činnosti. Odpovědi zahrnují pocity, které 

měli testéři po ukončení výše uvedených tělesných aktivit (tabulka č. 2, Zátěžový test). Při 

dotazu na příjemnost jednotlivých textilií byla opět obě trička hodnocena jako příjemná. Další 

otázka se týkala odvodu vlhkosti. Odpověď na tuto otázku nám již dalo i porovnání hmotnosti 

nasáklé vody po ukončení testu. Jak lze vidět na Obr. 22, triko FUN-COM odvedlo více vody 

než triko modelu GREY. Jen u jednoho z testérů tomu bylo naopak. Také z  odpovědí 

jednotlivých testérů zřetelně vyplývá, že triko FUN-COM v této oblasti hodnotili lépe než 

triko GREY.  Poslední otázkou byl opět tepelný tělesný pocit. Zde bylo triko GREY převážně 

hodnoceno jako neutrální a FUN-COM jako hřejivé. 
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      Obr. 22 Hmotnost nasáklé vody v triku 
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 Z výsledků testů je zřejmé, že funkční prádlo FUN-COM bylo hodnoceno jako 

vhodnější pro použití při fyzické zátěži. Jeho vlastnosti více vyhovovaly testérům než 

základní (převážně bavlněný) model GREY. Ten při zpocení zasahujícího hasiče neodvede 

dostatečné množství potu. Z toho důvodu se více nasákne a přilne těsněji k tělu, což má za 

následek větší odvod tělesného tepla. Může proto při déletrvajícím zásahu dojít až 

k prochladnutí hasiče. S ohledem na tyto skutečnosti bych navrhoval nákup alespoň jednoho 

funkčního trička pro každého výjezdového hasiče. 
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   Vejda Michal, Testování funkčního spodního prádla 

PŘÍLOHA č. 1   Vzor dotazníku na zdravotní stav zúčastněných testérů 

 
Jméno a příjmení: 
 
Datum narození (měsíc, rok): 
 
Zdravotní stav: 

•    respirační onemocnění za poslední měsíc (chřipka, angína, zánět průdušek …) : 
 
 
 
 
 
•    zranění pohybového aparátu za poslední půlrok (natažený sval, svalové křeče, 

výrony, kloubní potíže, omezení pohyblivosti, zlomeniny …): 
 

 
 
 
 
•    užívání léků (dlouhodobé, krátkodobé): 

 
 

 
 
 
Fyzický stav: (jaký sport, jak často) 
  
   Rekreačně: 
 

  
 
 

Pravidelně: 
 
 

 
 
 
Člen JSDH :     ANO  NE 
(vybranou volbu zakroužkovat)   
 
Sloužící u HZS:   ANO  NE 
(vybranou volbu zakroužkovat)  
 

Přiřazené pořadové číslo: 
(nevyplňovat) 
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   Vejda Michal, Testování funkčního spodního prádla  

PŘÍLOHA č. 2   Vzor dotazníku na vlastnosti zkoušených triček 

 
Jméno a příjmení: 
 
 
HODNOCENÍ TRI ČKA GREY  
Materiál: 65 % Bavlna / 35 % Viscose 
 
 
Poznámka: U každé otázky vyberte jednu z nabízených možností odpovědi a tu 
zakroužkujte.  
 
 
Před aktivitou: 
 

1. Příjemnost jednotlivých textilií  
 

• Velmi příjemné 
 

• Příjemné 
 

• Nepříjemné 
 
 

2. Vhodnost střihu 
 

• Velmi vhodný 
 

• Vhodný 
 

• Nevhodný (uveďte proč, např. těsný či volný v určitých 
partiích, …) 

 
 
 

 
 
 

3. Tepelný tělesný pocit (hřejivost) 
 

• Hřejivé 
 

• Neutrální 
 

• Chladivé 
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Při aktivit ě: 
 

4. Příjemnost jednotlivých textilií  
 

• Velmi příjemné 
 

• Příjemné 
 

• Nepříjemné 
 
 

5. Odvod vlhkosti 
 

• Vynikající 
 

• Dostatečný 
 

• Nedostatečný 
 
 

6. Tepelný tělesný pocit (hřejivost) 
 

• Hřejivé 
 

• Neutrální 
 

• Chladivé 
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Vejda Michal, Testování funkčního spodního prádla 

PŘÍLOHA č. 3    Výsledky testů tri ček GREY 

Testér č.  1   
    

PŘED STARTEM:   
    

 hmotnost testéra + obleku: 83,5 kg 

 hmotnost testéra: 80,1 kg 

 tuk 17,8 % 

 voda v těle 60 % 

 svalová hmota 43,2 % 

 kosti 11,1 kg 

 hmotnost trika: 238,1 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 83,8 kg 

 hmotnost testéra: 79,9 kg 

 tuk 18,3 % 

 voda v těle 59,7 % 

 svalová hmota 42,9 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 283,2 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 83,8 kg 

 hmotnost testéra: 80,1 kg 

 tuk 18,4 % 

 voda v těle 59,6 % 

 svalová hmota 42,9 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 331,4 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 83,9 kg 

 hmotnost testéra: 79,9 kg 

 tuk 18,3 % 

 voda v těle 59,7 % 

 svalová hmota 42,9 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 352,9 g 
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Testér č.  2   
    

PŘED STARTEM:   
    

 hmotnost testéra + obleku: 83,5 kg 

 hmotnost testéra: 80,2 kg 

 tuk 13,5 % 

 voda v těle 63,2 % 

 svalová hmota 44,2 % 

 kosti 11,6 kg 

 hmotnost trika: 236,4 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 84 kg 

 hmotnost testéra: 80,4 kg 

 tuk 13,6 % 

 voda v těle 63,1 % 

 svalová hmota 44,2 % 

 kosti 11,7 kg 

 hmotnost trika: 283,9 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 84,1 kg 

 hmotnost testéra: 80,2 kg 

 tuk 13,5 % 

 voda v těle 63,2 % 

 svalová hmota 44,3 % 

 kosti 11,6 kg 

 hmotnost trika: 331,5 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 83,5 kg 

 hmotnost testéra: 79,8 kg 

 tuk 13,2 % 

 voda v těle 63,4 % 

 svalová hmota 44,4 % 

 kosti 11,6 kg 

 hmotnost trika: 368,5 g 
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Testér č.  3   

    

PŘED STARTEM:   
    

 hmotnost testéra + obleku: 72,3 kg 

 hmotnost testéra: 68,6 kg 

 tuk 5,4 % 

 voda v těle 69,1 % 

 svalová hmota 45,9 % 

 kosti 10,8 kg 

 hmotnost trika: 239,4 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 72,7 kg 

 hmotnost testéra: 68,7 kg 

 tuk 5,4 % 

 voda v těle 69,1 % 

 svalová hmota 45,9 % 

 kosti 10,8 kg 

 hmotnost trika: 278,1 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 72,6 kg 

 hmotnost testéra: 68,7 kg 

 tuk 5,2 % 

 voda v těle 69,2 % 

 svalová hmota 45,9 % 

 kosti 10,8 kg 

 hmotnost trika: 337,9 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 72,2 kg 

 hmotnost testéra: 68,6 kg 

 tuk 5,2 % 

 voda v těle 69,2 % 

 svalová hmota 45,9 % 

 kosti 10,8 kg 

 hmotnost trika: 385,5 g 
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Testér č.  4   
    

PŘED STARTEM:   
    

 hmotnost testéra + obleku: 83,1 kg 

 hmotnost testéra: 79,6 kg 

 tuk 17,6 % 

 voda v těle 60,2 % 

 svalová hmota 43,3 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 234,7 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 82,5 kg 

 hmotnost testéra: 78,7 kg 

 tuk 17,2 % 

 voda v těle 60,5 % 

 svalová hmota 43,3 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 287,3 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 82,7 kg 

 hmotnost testéra: 78,8 kg 

 tuk 17,3 % 

 voda v těle 60,4 % 

 svalová hmota 43,4 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 358,3 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 82,9 kg 

 hmotnost testéra: 78,7 kg 

 tuk 17,2 % 

 voda v těle 60,5 % 

 svalová hmota 43,3 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 398,4 g 
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Testér č.  5   
    

PŘED STARTEM:   
    

 hmotnost testéra + obleku: 81,3 kg 

 hmotnost testéra: 76,9 kg 

 tuk 12 % 

 voda v těle 64,3 % 

 svalová hmota 45 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 239,2 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 80,3 kg 

 hmotnost testéra: 76,9 kg 

 tuk 11,8 % 

 voda v těle 64,4 % 

 svalová hmota 45 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 281,4 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 80,8 kg 

 hmotnost testéra: 76,8 kg 

 tuk 11,8 % 

 voda v těle 64,4 % 

 svalová hmota 44,9 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 343,6 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 80,9 kg 

 hmotnost testéra: 76,4 kg 

 tuk 11,6 % 

 voda v těle 64,5 % 

 svalová hmota 45 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 390,9 g 
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   Vejda Michal, Testování funkčního spodního prádla 

PŘÍLOHA č. 4    Časové výsledky jednotlivých disciplín pro test triček GREY 

 

doba testu v minutách 
Název disciplíny 

testér č. 1 testér č. 2 testér č. 3 testér č. 4 testér č. 5 

Výstup po schodech s přidanou 
zátěží 2 košů s hadicemi 

3:44 4:19 4:17 3:32 4:19 

10 shybů na hrazdě 1:22 1:09 0:43 0:37 0:50 

Veslařský trenažér 1km 4:50 5:00 4:16 5:05 5:43 

Výstup po schodech s přidanou 
zátěží 1 hadice 

4:29 4:20 4:17 3:13 3:41 

32 kliků 1:03 1:14 0:32 0:28 0:59 

Cyklistický trenažér 3km 5:20 4:19 5:21 4:40 4:33 

Výstup po schodech bez přidané 
zátěže 

4:12 3:58 4:47 3:07 3:05 

43 lehů-sedů 1:40 1:38 1:02 0:51 1:20 

Veslařský trenažér 1km 5:25 4:59 4:33 4:24 4:27 
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   Vejda Michal, Testování funkčního spodního prádla 

PŘÍLOHA č. 5    Výsledky testů tri ček FUN-COM 

Testér č.  1   
    

PŘED STARTEM:   
    

 hmotnost testéra + obleku: 82,6 kg 

 hmotnost testéra: 78,7 kg 

 tuk 21,6 % 

 voda v těle 57,2 % 

 svalová hmota 43,3 % 

 kosti 10,7 kg 

 hmotnost trika: 318,2 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 81,9 kg 

 hmotnost testéra: 77,9 kg 

 tuk 21,1 % 

 voda v těle 57,6 % 

 svalová hmota 43,5 % 

 kosti 10,6 kg 

 hmotnost trika: 382,6 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 81,6 kg 

 hmotnost testéra: 77,6 kg 

 tuk 20,9 % 

 voda v těle 57,8 % 

 svalová hmota 43,6 % 

 kosti 10,6 kg 

 hmotnost trika: 433,3 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 82 kg 

 hmotnost testéra: 77,8 kg 

 tuk 21 % 

 voda v těle 57,7 % 

 svalová hmota 43,4 % 

 kosti 10,6 kg 

 hmotnost trika: 445,5 g 
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Testér č.  2   
    

PŘED STARTEM:   
    

 hmotnost testéra + obleku: 82,6 kg 

 hmotnost testéra: 78,9 kg 

 tuk 16,6 % 

 voda v těle 60,9 % 

 svalová hmota 44,4 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 314,5 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 82 kg 

 hmotnost testéra: 78,4 kg 

 tuk 16,2 % 

 voda v těle 61,2 % 

 svalová hmota 44,5 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 344,1 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 81,6 kg 

 hmotnost testéra: 78 kg 

 tuk 16 % 

 voda v těle 61,3 % 

 svalová hmota 44,6 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 373 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 81,5 kg 

 hmotnost testéra: 77,7 kg 

 tuk 15,8 % 

 voda v těle 61,4 % 

 svalová hmota 44,7 % 

 kosti 11,1 kg 

 hmotnost trika: 402,1 g 
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Testér č.  3   

    

PŘED STARTEM:   
    

 hmotnost testéra + obleku: 72,9 kg 

 hmotnost testéra: 69,2 kg 

 tuk 18,1 % 

 voda v těle 59,8 % 

 svalová hmota 45,4 % 

 kosti 9,7 kg 

 hmotnost trika: 312,6 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 72,6 kg 

 hmotnost testéra: 69 kg 

 tuk 17,7 % 

 voda v těle 60,1 % 

 svalová hmota 45,5 % 

 kosti 9,7 kg 

 hmotnost trika: 336,8 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 72,5 kg 

 hmotnost testéra: 68,6 kg 

 tuk 17,5 % 

 voda v těle 60,2 % 

 svalová hmota 45,6 % 

 kosti 9,7 kg 

 hmotnost trika: 369,5 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 72,5 kg 

 hmotnost testéra: 69,1 kg 

 tuk 17,7 % 

 voda v těle 60,1 % 

 svalová hmota 45,4 % 

 kosti 9,7 kg 

 hmotnost trika: 383,9 g 
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Testér č.  4   
    

PŘED STARTEM:   
    

 hmotnost testéra + obleku: 84,5 kg 

 hmotnost testéra: 80,8 kg 

 tuk 22 % 

 voda v těle 56,9 % 

 svalová hmota 42,8 % 

 kosti 10,9 kg 

 hmotnost trika: 315,8 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 83,8 kg 

 hmotnost testéra: 80,1 kg 

 tuk 22,6 % 

 voda v těle 57,2 % 

 svalová hmota 43,1 % 

 kosti 10,9 kg 

 hmotnost trika: 355,1 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 83,5 kg 

 hmotnost testéra: 80,2 kg 

 tuk 21,7 % 

 voda v těle 57,2 % 

 svalová hmota 43 % 

 kosti 10,9 kg 

 hmotnost trika: 412,5 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 83,6 kg 

 hmotnost testéra: 80 kg 

 tuk 21,6 % 

 voda v těle 57,2 % 

 svalová hmota 43 % 

 kosti 10,9 kg 

 hmotnost trika: 439,3 g 
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Testér č.  5   
    

PŘED STARTEM:   
    

 hmotnost testéra + obleku: 82,6 kg 

 hmotnost testéra: 79,4 kg 

 tuk 16,5 % 

 voda v těle 61 % 

 svalová hmota 44,3 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 318,3 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 82,7 kg 

 hmotnost testéra: 78,6 kg 

 tuk 15,9 % 

 voda v těle 61,4 % 

 svalová hmota 44,5 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 354,5 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 82,8 kg 

 hmotnost testéra: 78,6 kg 

 tuk 15,9 % 

 voda v těle 61,4 % 

 svalová hmota 44,5 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 391,9 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 82,4 kg 

 hmotnost testéra: 78,3 kg 

 tuk 15,7 % 

 voda v těle 61,5 % 

 svalová hmota 44,7 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 410,5 g 
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   Vejda Michal, Testování funkčního spodního prádla 

PŘÍLOHA č. 6   Časové výsledky jednotlivých disciplín pro test triček FUN-COM 

doba testu v minutách 
Název disciplíny 

testér č. 1 testér č. 2 testér č. 3 testér č. 4 testér č. 5 

Výstup po schodech s přidanou 
zátěží 2 košů s hadicemi 

5:15 4:22 4:15 3:44 4:13 

10 shybů na hrazdě 1:23 1:04 1:10 0:57 1:05 

Veslařský trenažér 1km 4:40 5:56 5:01 5:00 4:56 

Výstup po schodech s přidanou 
zátěží 1 hadice 

4:10 4:16 3:03 3:20 3:37 

32 kliků 1:02 1:37 1:21 1:37 1:56 

Cyklistický trenažér 3km 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 

Výstup po schodech bez přidané 
zátěže 

3:50 4:08 2:35 2:48 3:22 

43 lehů-sedů 1:33 2:03 1:42 1:58 2:01 

Veslařský trenažér 1km 5:15 6:13 3:43 5:56 5:23 

 


