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ANOTACE 
 

Vejda, Michal. Testování funkčního prádla pod zásahový oblek. Diplomová práce. Ostrava, 

VŠB – TU Ostrava, 2011. 71 s. 

 

Klíčová slova: funkční prádlo, nasáklivost, oděvní komfort, prostup tepla, přestup tepla, 

termoregulace, testování. 

 

V této diplomové práci se zabývám testováním funkčního prádla pod zásahový oblek 

hasiče.  Úvod patří základním informacím o pojmech oděvní komfort a termoregulace.  V 

další části jsou vypsány způsoby přenosu tepla. Následují informace o způsobu odvodu 

kapalné a plynné vlhkosti z povrchu lidského těla.  Dále jsou zde technické podmínky, které 

musí trička dle vyhlášky splňovat. V navazující části jsou popsána testovaná trička. 

Experimentální část je rozdělena do dvou částí a to na test nasáklivosti a test prostupu tepla. 

Závěrečná část je věnována vyhodnocení dotazníků o dlouhodobém nošení testovaných triček 

a výsledkům testování a jejich porovnání. Následuje návrh doporučení pro nově nakupovaná 

trička. 

 

 

ABSTRACT 
 

Vejda, Michal. Testing of Functional Underwear Worn under Firefighting Suit. Graduation 

thesis. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2011. 71 p. 

 

Keywords: absorption, clothing comfort, functional underwear, heat permeability, heat 

transfer, termoregulation, testing. 

 

In this graduation thesis I deal with the testing of functional underwear worn 

under firefighting suit. In the introduction there is basic information about the terms „clothing 

comfort“ and „termoregulation“. In the next part there are the ways of heat transfer described. 

Then the information about liquid and gas moisture transport from human body surface 

follows. Further there are technical conditions, which the T-shirts have to satisfy due to the 

Decree. In the following part are described tested T-shirts. The experimental part is divided to 

two parts, to the absorption test and the heat transfer test. The final part is focused to the 

evaluation of the questionnaires concerning about long-term wearing of the testing T-shirts 

including the testing results and comparison. At the end there is the suggestion for the 

recommendation for newly purchased T-shirts. 
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1 ÚVOD 

 

V této diplomové práci se zabývám testováním funkčního prádla pod zásahový oblek 

hasiče. Profesionální hasiči při výkonu své sluţby, dle Pokynu 54 generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 31. 12. 2008 o pouţívání a nošení sluţebního 

stejnokroje příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (stejnokrojový 

předpis), pouţívají sluţební stejnokroje. Při pobytu a činnostech na hasičské stanici je 

vyuţíván pracovní stejnokroj II, jehoţ součástí je i tričko (s krátkým či dlouhým rukávem). 

Ve většině případů se pouţívá tričko sloţené  převáţně z bavlny. Tato trička oblékají hasiči i 

při výjezdové činnosti pod zásahový oblek. Při této činnosti jsou zasahující hasiči většinou 

vystaveni velkému fyzickému výkonu, který můţe být spojen s vysokou okolní teplotou. Díky 

tomu dochází k zahřívání organismu. Jelikoţ lidský organismus má schopnost udrţovat stálou 

tělesnou teplotu, dochází k výdeji tepla. Výdej tepla můţe probíhat několika způsoby: sáláním 

(radiací), vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí), odpařováním (evaporací). Odpařování 

patří mezi nejúčinnější a nejdůleţitější způsob výdeje tepla. Je to také jediný moţný způsob 

výdeje tepla, jestliţe teplota okolí je vyšší neţ teplota těla. Odpařuje se pot vyloučený na kůţi 

a svou přeměnou na páru odebírá změnou skupenství povrchu kůţe určité mnoţství tepla. Tím 

se ochladí krev v podkoţí, která dále proudí do hlubších tkání. Vyloučený pot přeměněný na 

páru se zachycuje ve spodní vrstvě oblečení, čímţ je v daném případě tričko. Proto by daná 

trička měla splňovat určité vlastnosti spojené s odvodem potu a tepla. Z těchto důvodu by se, 

dle mého názoru, měla pouţívat pro zásahovou činnost trička alespoň z části sloţená 

s funkčních materiálů. Proto jsem se rozhodl některá trička, pouţívaná pro zásahovou činnost, 

otestovat.  

Diplomová práce navazuje na výsledky mé bakalářské práce, kde jsou testována dvě 

trika od firmy DEVA F-M. s.r.o. Z této práce jsem vyuţil popis zátěţového testu a výsledky 

z testování daných trik. Dále pouţívám své výsledky publikované ve Studentské vědecké a 

odborné činnosti v roce 2010 na Fakultě bezpečnostního inţenýrství v sekci Technika poţární 

ochrany a bezpečnosti průmyslu. Zde byla testům podrobena dvě trika od firmy LUING 

PYREX, spol. s.r.o. 

 Díky účasti na Studentské grantové činnosti mohu své výsledky měření porovnat 

s hodnotami získanými na přesných měřicích přístrojích na Katedře hodnocení textilií, 

Fakulty textilní, Technické univerzity v Liberci. Poděkování patří paní Ing. Ivetě Vyskočilové 

za rychlost, se kterou bylo měření provedeno.  
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V úvodu práce jsou uvedeny základní informace o pojmu oděvní komfort a jeho 

rozdělení do jednotlivých částí. Dále je tu vysvětlen pojem termoregulace a vliv zvýšené či 

sníţené teploty okolí na organismus člověka. 

V další části práce jsou vypsány způsoby přenosu tepla a jejich výpočet. Poté je 

uvedena informace o způsobu odvodu kapalné a plynné vlhkosti z povrchu lidského těla.  

Následuje popis jednotlivých propustností (vzduchu, vodní páry, tepla a vody).  Dále 

jsou zde obsaţeny technické podmínky, které musí trička z dané vyhlášky splňovat.  

V navazující části práce je uveden podrobnější popis testovaných vybraných modelů, 

které byly podrobeny jednotlivým testům. 

Experimentální část je rozdělena do dvou částí, a to na test nasáklivosti a test přestupu 

tepla. Pojem nasáklivost je převzat z terminologie pouţívané v literatuře paní Ing. Dagmar 

Růţičkové z Technické univerzity v Liberci [3]. V obou kapitolách je umístěn popis 

zátěţového testu, na který postupně navazují výsledky jednotlivých měření. Ty jsou poté 

porovnány s laboratorními výsledky zjištěnými na Technické univerzitě v Liberci. 

V závěru je uvedeno vyhodnocení dotazníku o dlouhodobém nošení testovaných 

triček, výsledky testů a jejich porovnání. Dále je zde návrh na doporučení pro nově 

nakupovaná trička pro zasahující hasiče dle výsledků těchto testů.    
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2 REŠERŠE 

 

HES, Luboš; SLUKA, Petr. Úvod do komfortu textilií. Skripta. Liberec: Technická univerzita 

v Liberci, 2005. 109 s. ISBN 80-7083-926-0  

Tato publikace slouţí jako studijní text pro studenty bakalářského oboru Textilní marketing 

na Technické univerzitě v Liberci. V úvodu je popsán oděvní komfort a jeho rozdělení. Další 

část publikace se zabývá termoregulací. V následující kapitole jsou informace o hodnocení 

termofyziologického komfortu textilií. V poslední části je uveden návrh oděvu 

s poţadovaným komfortem. Já jsem čerpal informace z kapitol o oděvním komfortu a 

termoregulaci. 

 

RŮŢIČKOVÁ, Dagmar. Oděvní materiály. Skripta. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 

2003. 221 s. ISBN 80-7083-682-2 

Obsahem těchto skript je analýza oděvního výrobku z hlediska pouţitých materiálů a rozbor 

jejich zpracovatelských a uţitných vlastností. V první části skript jsou studovány vztahy 

v systému člověk – oděv – prostředí. Další část se zabývá rozborem a charakteristikou 

struktury oděvních materiálů, včetně hrubého technologického způsobu výroby. Poslední část 

je věnována metodám zjišťování zpracovatelských a uţitných vlastností oděvních materiálů a 

výrobků. Z této publikace jsem získal informace o sdílení tepla mezi organismem a okolím. 

 

HAVLÍČKOVÁ, Ladislava a kolektiv. Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. 2.vyd., 

Praha: Karolinum, 2008. 203 s. ISBN: 978- 80-7184-875-1   

Tyto učební texty jsou určeny především studentům Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity 

Karlovy různých studijních směrů. Publikace se zabývá fyziologií tělesné zátěţe. Já jsem 

čerpal podklady z kapitoly o termoregulaci v lidském organismu. 

 

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

ochrany, Praha: Ministerstvo vnitra, 2006. 

Technické podmínky stanovené touto vyhláškou musí splňovat věcné prostředky poţární 

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

republiky nebo jednotek poţární ochrany. 
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BLAHOŢ, Vladimír; KADLEC, Zdeněk. Sdílení tepla. 2. vyd., Ostrava: Sdruţení poţárního a 

bezpečnostního inţenýrství v Ostravě, 2000. 110 s. ISBN 80-902001-1-7 

Publikace je určena specialistům, kteří se zabývají protipoţární a bezpečnostní problematikou. 

Vysvětluje metody a postup při řešení stacionárního a nestacionárního vedení a prostupu tepla 

tělesy. Pozornost je věnována objasnění a matematickému vyjádření tepelného působení na 

povrch těles konvekcí a radiací. Publikace přehledně nastiňuje strukturu předkládané 

problematiky s vyznačením toho, co jiţ je známo a která řešení nejsou dosud spolehlivě 

popsána. Objasňuje některé nepřesnosti, které se doposud vyskytovaly v literatuře, například 

při výpočtu odstupových vzdáleností. Já jsem vyuţil informace z kapitoly sdílení tepla 

vedením. 
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3 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

MSK    Moravskoslezský kraj 

HS   Hasičská stanice 

ÚO   Územní odbor 

MV    Ministerstvo vnitra 

JSDH   Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

VDP   Vzduchový dýchací přístroj 

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

LUING PYREX  LUING PYREX, spol. s r.o. 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

tA   teplota suchého vzduchu [°C] 

υ    relativní vlhkost vzduchu [%] 

vA   rychlost vzduchu [m.s
-1

] 

q   tepelný tok [W.m
-2

.K
-1

]  

λ   měrná tepelná vodivost [W.m
-1

.K
-1

] 

t   teplotní gradient [°C] 

h   tloušťka textilní vrstvy [m] 

R   tepelný odpor [m
2
.K.W

-1
]  

RCL   celkový tepelný odpor oděvu [m
2
.K.W

-1
]  

RE   tepelný odpor vnější mezní vrstvy [m
2
.K.W

-1
]  

Q*   tepelný výkon [W] 

ACL    plocha povrchu stojícího oblečeného těla [m
2
]  

tS   teplota pokoţky [°C] 

tE   teplota mezní vrstvy oděvu [°C] 

v   rychlost proudění tekutiny [m.s
-1

] 

d   charakteristický rozměr objektu [m] 

ν   kinetická viskozita tekutiny [m
2
.s

-1
] 

αc   koeficient přestupu tepla [W.m
2
.K

-1
] 

c   rychlost světla [m.s
-1

] 

f   frekvence záření [Hz] 

λ   vlnová délka [m] 

E   hustota zářivého toku dopadajícího [W.m
-2

] 
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Eρ   hustota zářivého toku odraţeného [W.m
-2

]      

Eα   hustota zářivého toku absorbovaného [W.m
-2

]     

Eτ   hustota zářivého toku prošlého objektem [W.m
-2

]  

T   teplota [K] 

ρ   reflektance 

α´   absorbance 

τ   transmitance 

ε   emisivita 

σ   Stefanova-Boltzmannova konstanta [W.m
-2

.K
-4

] 

PK   parciální tlak páry u pokoţky [Pa] 

PE   parciální tlak páry v okolním vzduchu [Pa] 

m*   vteřinové mnoţství páry [kg.m
-2

.s
-1

] 

Dp   difuzní koeficient [kg.m
-1

.s
-1

.Pa
-1

] 

pWSAT   parciální tlak nasycené vodní páry na povrchu lidské kůţe [Pa] 

pWE   parciální tlak vodní páry v okolním prostředí [Pa] 

P   kapilární tlak [Pa] 

r   poloměr [m] 

γ   povrchové napětí vody [N.m
-1

] 

L   výparné teplo vody [J.kg
-1

] 

βp   koeficient přestupu vlhkosti prouděním [kg.m
-2

.s
-1

.Pa
-1

] 

t   čas [s] 
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4 ODĚVNÍ KOMFORT  

 

Komfort představuje stav organismu, kdy jsou všechny fyziologické funkce organismu 

v optimu, a kdy okolí včetně oděvu nevytváří ţádné nepříjemné vjemy vnímané našimi 

smysly. Subjektivně je tento pocit brán jako pocit pohody. Nepřevládají pocity tepla ani 

chladu, je moţné v tomto stavu setrvat a pracovat.  

Komfort je vnímán všemi lidskými smysly kromě chuti, v následujícím pořadí 

důleţitosti: hmat, zrak, sluch a čich.  

Při diskomfortu mohou nastat pocity tepla nebo chladu. Pocity tepla se dostavují při 

větším pracovním zatíţení nebo při působení teplého a vlhkého klimatu. Pocity chladu se 

dostavují především jako reakce na nízkou teplotu klimatu nebo nízké pracovní zatíţení [2]. 

 

Oděvní komfort lze rozdělit do několika sloţek:  

 psychologický,  

 senzorický, 

 termofyziologický,  

 patofyziologický. 

 

4.1 Psychologický komfort  

 

Tato sloţka komfortu závisí na kulturní a sociální úrovni a vyjadřuje individualitu 

zákazníka. V případě koupi oděvu pro denní nošení můţe dokonce poţadavek na 

psychologický komfort převáţit nad funkčním [3].  

Rozdělení psychologického komfortu dle různých hledisek [2]: 

 Klimatická hlediska: typické denní oblečení by mělo v první řadě 

respektovat tepelně-klimatické podmínky, které jsou podmíněny 

geograficky.  

 Ekonomická hlediska: zahrnují přírodní podmínky obţivy, výrobní 

prostředky, politický systém, úroveň technologie apod.  

 Historická hlediska: lidé mají sklon k výrobkům vyrobených z přírodních 

materiálů.  

 Kulturní hlediska: sem patří zvyky, tradice, obřady, náboţenství.  

 Sociální hlediska: věk, vzdělání a kvalifikace, sociální třída, postavení nebo 

pozice v této třídě.  
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 Skupinová a individuální hlediska: jiţ patří do oboru oděvního návrhářství 

a zahrnuje módní vlivy, styl, barvy a lesk, trendy a osobní preference. 

Tato sloţka komfortu můţe být hodnocena pouze subjektivně [3]. 

 

4.2 Senzorický komfort  

 

Senzorický komfort je tvořen mechanickým a tepelným kontaktem mezi textilií a 

lidskou kůţí. Senzorický komfort je dán povrchovými a tepelnými vlastnostmi textilie, dále 

splývavostí a stlačitelností textilie (počtem kontaktních bodů textilie s lidskou pokoţkou), 

konstrukcí a velikostí oděvu [3]. 

Pocity vznikající při styku pokoţky a textilie mohou být příjemné, jako pocit 

měkkosti, splývavosti nebo naopak nepříjemné a dráţdivé, jako je tlak, pocit vlhkosti, 

škrábání, kousání, píchání, lepení apod. [2].  

Senzorický komfort lze rozdělit na komfort nošení a na omak.  

 Komfort nošení oděvu zahrnuje:  

o povrchovou strukturu pouţitých textilií,  

o vybrané mechanické vlastnosti ovlivňující rozloţení sil a tlaků v 

oděvním systému, 

o schopnost textilií absorbovat a transformovat plynnou či kapalnou 

vlhkost s dopadem na své kontaktní vlastnosti. 

 Omak je veličina značně subjektivní a špatně reprodukovatelná. Je zaloţena na 

vjemech prostřednictvím prstů a dlaně. Při jistém zjednodušení lze omak 

charakterizovat těmito vlastnostmi:  

o hladkostí (součinitelem povrchového tření), 

o tuhostí (ohybovou a smykovou), 

o objemností (lze nahradit stlačitelností), 

o tepelně-kontaktním vjemem. 
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4.3 Termofyziologický komfort  

 

 Termofyziologický komfort nastává za těchto optimálních podmínek: 

o teplota pokoţky 33 – 35 °C, 

o relativní vlhkost vzduchu 50 ± 10 %, 

o rychlost proudění vzduchu 0,25 ± 0,1 m.s
-1

, 

o obsah CO2 0,07 %, 

o nepřítomnost vody na pokoţce. 

 

Je tedy nutné konstruovat oděvy tak, aby jejich schopnost přenosu tepla, kapalné i 

plynné vlhkosti a někdy i vzduchu zajišťovaly při nošení tyto optimální podmínky [2]. 

Příklady skupin parametrů okolního ovzduší, které poskytují termofyziologický 

komfort pro různé fyzické aktivity, za předpokladu, ţe hladina teploty sálání (vydávaná např. 

vedlejší stěnou) nepřekračuje hodnotu teploty suchého vzduchu (okolí) tA o více neţ 2 °C. 

Parametr θ zde znázorňuje relativní vlhkost vzduchu a parametr vA rychlost vzduchu [2]. 

 

Administrativní práce   tA = 21 ± 3 °C  υ = 55 ± 15 %           vA = 0,1 m.s
-1

 

Lehká manuální práce v sedu  tA = 19 ± 3 °C  υ = 55 ± 15 %            vA = 0,2 m.s
-1

 

Těţká manuální práce   tA = 18 ± 3 °C  υ = 55 ± 15 %            vA = 0,4 m.s
-1

 

Velmi těţká práce    tA = 17 ± 3 °C  υ = 55 ± 15 %            vA = 0,5 m.s
-1

  

4.4 Patofyziologický komfort  

 

Pocit komfortu při nošení oděvních textilií je ovlivněn také působením 

patofyziologicko-toxických vlivů. Jedná se o působení chemických substancí obsaţených v 

materiálu, ze kterého je oděv vyroben a mikroorganismů vyskytujících se na lidské pokoţce. 

Působení patofyziologických vlivů je závislé na odolnosti člověka (lidské pokoţky) proti 

účinkům chemických látek obsaţených v textilii a na podmínkách růstu kultur 

mikroorganismů vyskytujících se v mikroklimatu omezeném povrchem lidského těla a textilií. 

Působení oděvu na pokoţku můţe vyvolat různá koţní onemocnění tj. dermatózu.  

Dermatóza můţe být způsobena dráţděním nebo alergií. Proto je nutné řešit otázku 

vzájemné interakce lidského organismu a oděvu, usměrnit vývoj oděvních textilií, aby se 

získaly oděvní výrobky s minimální dráţdivostí pokoţky a současně s maximální 

antimikrobiální účinností. Proti působení mikroorganismů na oděvní výrobky se pouţívají 

různé chemické úpravy plošných textilií nebo vláken. V poslední době je v oblibě aplikace 

stříbrných nanočástic vkládaných do výchozího polymeru [2]. 
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5 TERMOREGULACE 

 

Člověk, jako tvor homoiotermní (teplokrevný), si různými termoregulačními 

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

kolem průměrné hodnoty (36 aţ 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 zatíţení se zvyšuje svalový metabolismus. Stoupá intenzita oxidačních 

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

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

15 – 20 x více tepla neţ při bazálním metabolismu. Při fyzické práci stoupá teplota nejdříve 

ve svalech. Teprve později, s určitým zpoţděním, 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, protoţe kumulací tepla by organismu hrozilo přehřátí. Kdyby tyto 

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

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

závislost (viz. Obr. 1) [1]. 

 

Obr. 1 Vztah rektální tělesné teploty a spotřeby kyslíku při fyzickém zatíţení [1] 
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Teplota koţní 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 koţního cévního řečiště. Koţní teplota tedy zprvu klesá. Později se 

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

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

přerušen začátkem odpařování. Čím větší jsou rozdíly mezi koţní 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 mnoţství tepla odváděného těmito 

způsoby dokonce sniţuje. 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 zatíţení, tak i při 

stoupající teplotě zevního prostředí [1]. 

 

Ideální teplota zevního prostředí pro svlečeného člověka je: 

     v klidových podmínkách  28 °C, 

     pro lehkou práci    20 °C, 

     pro vytrvalostní zatíţení  15 °C. 

 

5.1 Vliv zvýšené teploty zevního prostředí 

 

 Při práci v horku se zvyšuje tělesná teplota. Dochází k dilataci koţního řečiště. Na 

venózním návratu se uplatňují především povrchové ţíly, které jsou rovněţ výrazně 

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

niţší neţ teplota koţní, dochází ke ztrátám tepla zářením a vedením. Přesáhne-li však teplota 

prostředí kritickou hranici, začnou se aktivizovat potní ţlázy. V činnosti potních ţláz byly 

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

produkce potu v průběhu dne můţe blíţit hodnotám 10-12 l. Při dlouhodobém vystavení teplu 

se však pocení postupně sniţuje, 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 aţ 2 minutách). Proto je třeba zabránit zvýšeným ztrátám 

tepla odváděním. Při sezení a leţení na zemi po výkonu hrozí nebezpečí prochlazení. 

 Ztráty vody v horkém prostředí mohou činit 1 aţ 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, protoţe pot jen volně stéká a neodpařuje se. Při 

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

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

diuréza, objevuje se slabost, zvýšená dráţdivost aţ agresivita. I kdyţ klesá výkon, není tělesná 

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

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

ztráta iontů, převáţně 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 moţný kolaps (mdloba), který se 

však dá zvládnout polohováním vleţe. Při ztrátách větších neţ 0,75 g.kg
-1

 (více neţ 53 g) 

nastává těţká 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 organismu, se označuje úpal. Tomuto přehřátí, kromě horka, napomáhá 

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

prací [1]. 

5.2 Vliv sníţené teploty zevního prostředí 

 

 Hasiči jsou nuceni pracovat nejen při vysokých teplotách u poţárů, 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 kůţi, zamezující 

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

nohou, kde je pozorována aţ 100 násobná změna v prokrvení. Jakmile se sniţuje teplota jádra, 

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

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

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

podmět navíc zvyšuje cévní odpor, tedy i krevní tlak a můţe 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 aţ - 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 neţ k celkovému 

podchlazení). Projevem hypotermie (pokles teploty jádra pod 35 °C) je třes a euforie.  Později 

třes ustává, naopak se objevuje letargie (nezájem o okolí) a jiné psychické poruchy jako 
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dezorientace a halucinace. Postiţení později usínají. Při poklesu teploty jádra pod 34 °C je jiţ 

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

smrt selháním oběhu. Při poškození organismu můţe 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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6 PŘENOS TEPLA  

 
K přenosu tepla mezi ţivým organismem a okolím dochází následujícími třemi způsoby:  

 kondukcí (vedením),  

 konvekcí (prouděním),  

 radiací (zářením). 

 6.1 Kondukce (přenos tepla vedením)  

 

Kondukcí (vedením) ztrácíme teplo (aţ 5 %) tehdy, je-li kůţe v kontaktu s chladnějším 

prostředím. Jedná se o přenos tepla chodidly, zadní částí těla při sezení či spánku, ale vedení tepla 

je také hlavní mechanismus přenosu tepla v tenkých vrstvách v oděvních systémech [2].  

K přenosu tepla vedením dochází v případě, ţe oděv těsně doléhá na pokoţku a teplo 

odnímá kontaktním způsobem [3].  

Grafické znázornění přenosu tepla kondukcí je vidět na Obr. 2.  

 

 

 

1 – pokoţka  

2 – textilní vrstva  

tK – teplota pokoţky  

tO – teplota okolí  

t1 – teplota vnější vrstvy oděvu 

h – tloušťka textilní vrstvy 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 2 Přenos tepla kondukcí [2] 

 

Fourierův zákon popisuje úměrnost mezi tokem tepla q [W.m
-2

], tepelnou vodivostí λ 

[W.m
-1

.K
-1

], teplotním gradientem t [K] a tloušťkou textilní vrstvy h [m]. Teplotní gradient 

vyjadřuje rozdíl mezi teplotou pokoţky a teplotou vnější vrstvy oděvu.   
 

 

 

 (6.1-1) 
h

t
q
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Tepelná vodivost různých materiálů se značně liší. Nejvyšší tepelnou vodivost mají 

kovy – od cca 300 [W.m
-1

.K
-1

] pro měď a stříbro aţ po nikl – 15 [W.m
-1

.K
-1

]. Tepelná 

vodivost stavebních materiálů a keramiky je relativně nízká - od 0,3 do 2 [W.m
-1

.K
-1

]. 

Polymery všeobecně vykazují ještě niţší tepelnou vodivost leţící v intervalu 0,2 aţ              

0,4 [W.m
-1

.K
-1

]. Klidný vzduch při teplotě 20 °C má tepelnou vodivost 0,026 [W.m
-1

.K
-1

], 

zatímco tepelná vodivost vody je 0,6 [W.m
-1

.K
-1

] tj. asi 25 x vyšší. Proto je přítomnost vody v 

textiliích neţádoucí [2]. 

Velmi důleţitým vztahem při hodnocení tepelného komfortu je vztah pro tepelný 

odpor R [m
2
.K.W

-1
] deskových materiálů, jako např. plošných textilií, tenkých vzduchových 

vrstev a jiných plošných materiálů o tloušťce h [m] a tepelné vodivosti λ [W.m
-1

.K
-1

]:  

 
(6.1-2) 

 

Tepelný odpor vzduchové vrstvy v oděvu dosahuje svého maxima pro h = 5 mm.       

U silnějších vrstev se jiţ významně uplatňuje volné konvekce a tepelný odpor klesá. 

Celkový tepelný odpor oděvu RCL záleţí na odporu a počtu jednotlivých oděvních 

vrstev:  
 

 (6.1-3) 
 

Vedlejší jednotkou tepelného odporu textilií je CLO. 1 clo představuje 0,155    

[m
2
.K.W

-1
], coţ v praxi odpovídá průměrnému tepelnému odporu tzv. business suitu, tj. 

úplnému pánskému oblečení zahrnující spodního prádlo, kalhoty, košili, vestu i sako. Tato 

hodnota však nezahrnuje odpor tzv. vnější mezní vrstvy RE, protoţe její odpor velice závisí na 

rychlosti proudění vnějšího vzduchu [2]. 

Celkový tok tepla - tepelný výkon Q* [W] procházející oděvem o ploše ACL [m
2
] 

vedením v důsledku teplotního gradientu t = tS - tE. Teplotní gradient vyjadřuje rozdíl mezi 

teplotou pokoţky tS a teplotou vnější mezní vrstvy oděvu tE [2]: 

  

(6.1-4) 

 (6.1-5) 

  

6.2 Konvekce (přenos tepla prouděním)  

 

Konvekce představuje nejvýznamnější přenos tepla mezi člověkem a okolním 

prostředím. Teplo je transportováno částicemi tekutin pohybující se rychlostí v [m.s
-1

]. Mezi 

objektem a proudícím prostředím se vytváří tzv. tepelná mezní vrstva o tloušťce δ, ve které se 



h
R 

....321  RRRRCL

TOT

CL

CL
R

A
tqAQ *

ECLTOT RRR 
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realizuje teplotní spád. Tloušťka mezní vrstvy je vyšší při tzv. laminárním proudění tekutiny a 

klesá v případě proudění turbulentního, kdy trajektorie drah jednotlivých částic nezachovávají 

svůj původní směr a vzájemně se mísí. Turbulentní proudění nastává v případě, kdy tzv. 

Reynoldsovo číslo Re převyšuje 2300. Toto bezrozměrné číslo je definované vztahem [2]:  

 
(6.2-1) 

kde 

v  rychlost proudění tekutiny [m.s
-1

], 

d  charakteristický rozměr objektu [m], 

ν  kinetická viskozita tekutiny [m
2
.s

-1
].  

 

Při turbulentním proudění je přenos tepla intenzivnější neţ při laminárním. Proudění 

lze pak ještě rozdělit na proudění přirozené a nucené [2]. Grafické znázornění na Obr. 3. 

 Tepelný tok q přenášený jakýmkoliv druhem proudění vyjadřuje Newtonův zákon [2]:  

 (6.2-2) 

kde 

αc  koeficient přestupu tepla [W.m
-2

.K
-1

], 

tK teplota pokoţky [°C], 

tO teplota okolí [°C]. 

 

1 – pokoţka  

2 – mikroklima  

3 – textilie  

tM – pokles teploty  

hM – tloušťka mikroklimatu  

h – tloušťka materiálu  

 

 

   

 

Obr. 3 Přestup tepla prouděním [2]  

 

Koeficient přestupu tepla αc [W.m
-2

.K
-1

] je relativně nízký pro přirozené proudění a 

vzrůstá pro vynucené proudění. Pro podmínky typické pro uţití oděvu, koeficient přestupu 

tepla můţe být spočítán následujícími přibliţnými vztahy:  



vd
Re

)( OKc ttq 
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 pro volnou konvekci (volné proudění),        (6.2-3) 

            jedli   pro nucenou konvekci s rychlostí 0 - 1 m.s
-1

,      (6.2-4) 

                                    přístupe při vyšších rychlostech proudění.                                   (6.2-5) 

Teplotní spád na tepelné mezní vrstvě při přestupu tepla prouděním je důsledkem tzv. 

vnějšího tepelného odporu R mezní vrstvy = RE, který musí být přidán do celkového tepelného 

odporu RTOT. RE lze stanovit ze vztahu  

 
(6.2-6) 

 

V oděvních systémech se část tepla přenáší zářením, coţ lze zahrnout lineárním 

koeficientem přestupu tepla zářením [3]. 

6.3 Radiace (přenos tepla zářením)  

 

Záření představuje elektromagnetické vlnění šířící se prostorem o rychlosti                  

c = 300 000 000 m.s
-1

. Tomuto záření, které má vlnový charakter o délce vlny λ, lze také 

přiřadit frekvenci záření f, a to dle vztahu: 
 

 

Při dopadu záření na povrch můţe dojít k odrazu záření, k jeho pohlcení, nebo také k 

průchodu záření objektem, viz Obr. 4. Energetickou bilanci lze vyjádřit rovnicí: 

 (6.3-2) 

kde 

E hustota zářivého toku dopadajícího,     

Eρ hustota zářivého toku odraţeného,        

Eα hustota zářivého toku absorbovaného,     

Eη hustota zářivého toku prošlého objektem.    

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Rozptyl záření po dopadu na objekt [2] 

 (6.3-1) 

25,0)(38,2 askc tt 

vc  2,55,3

25,07,8 vc 

c
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1




c
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Dále zavedeme do rovnice označení reflektance ρ, absorbance α´, transmitance η a 

dostaneme matematickou formulaci 1. Kirchhoffova zákona. 

 (6.3-3) 
 

Reflektance udává poměr mnoţství světla odraţeného od objektu k celkovému 

mnoţství světla dopadajícího na objekt.  

Absorbance udává poměr mnoţství světla absorbovaného v objektu k celkovému 

mnoţství světla dopadajícího na objekt.  

Transmitance udává poměr mnoţství světla, které prochází objektem, k celkovému 

mnoţství světla dopadajícího na objekt [2]. 

  

Hodnoty reflektance, absorbance a transmitance závisí na druhu a stavu objektu a na 

jakosti jeho povrchu. Mohou nastat extrémní případy, které se ale v praxi nevyskytují:  

 ρ = 1 je dokonale lesklé těleso, které všechnu dopadající zářivou energii odráţí,  

 α´ = 1 je dokonale černé těleso, které všechnu dopadající zářivou energii pohlcuje,  

 η = 1 je dokonale transparentní těleso, které všechnu dopadající zářivou energii 

propouští [2]. 

Pojem absolutně černé těleso se pouţívá jak pro tělesa dokonale pohlcující, tak pro 

tělesa dokonale vyzařující záření. Obecněji to vyjadřuje 2. Kirchhoffův zákon, který říká: 

Objekt je tak dokonalým zářičem, jak dovede záření pohlcovat, a proto emisivita povrchu 

objektu je rovna absorbanci, neboli ε = α´ [2]. 

 Tok tepla prostupující skrz oděvní vrstvy pomocí infračerveného záření (IR) 

představuje aţ 25 % celkového tepelného toku. V horkých dnech nebo zemích způsobuje 

sluneční záření (viditelné i neviditelné) základní termofyziologický diskomfort. 

Zákon Stephan-Bolzmannův můţeme pouţít k výpočtu tepelného toku q [W.m
-2

] 

přenášeného IR zářením mezi 2 oděvními vrstvami (oblečením). Příslušný vztah platí pro 

přenos tepla v propustném prostředí mezi rovnoběţnými rovinami udrţovanými na teplotách 

T1 a T2 a s hodnotami emisivity ε1, ε2 kde ζ = 5,67. 10
-8

 W.m
-2

.K
-4

 je tzv. radiační konstanta:  
 

 

(6.3-3) 

 

Další vztah slouţí k výpočtu tepelného toku přenášeného mezi objektem a rozlehlým 

vzdáleným okolím. Objektem můţe být i člověk o povrchové emisivitě ε [2]:  

 (6.3-4) 

1´  

1

)(

1

2

4

2

4

1
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q
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4
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7 ODVOD KAPALNÉ VLHKOSTI Z POVRCHU LIDSKÉHO TĚLA  

 

Lidský organismus v rámci své termoregulační činnosti produkuje vodu ve formě 

potu. Při teplotách kůţe do 34 °C uvolňuje lidské tělo do okolí asi 0,03 l.h
-1

 potu a nad tuto 

teplotu aţ 0,7 l.h
-1

. Ochlazovací efekt vznikne pouze při odpařování potu. U volného povrchu 

kůţe je jedinou podmínkou odparu dostatečný rozdíl parciálních tlaků páry, viz Obr. 5 [2]. 

 

 

1- pokoţka  

2- venkovní vzduchová vrstva  

P = PK – PO  

       spád parciálního tlaku páry  

PK- parciální tlak páry u pokoţky  

PO- parciální tlak páry v okolním vzduchu  

 

 

 

Obr. 5 Odvod vlhkosti z volného povrchu pokoţky odparem [2]  

 

 U oblečeného člověka je však situace sloţitější, neboť transport vlhkosti se řídí jinými 

principy: 

 difuzí,  

 kapilárně,  

 sorpčně. 

7.1 Difuze  

 

Difuzní prostup vlhkosti z povrchu kůţe přes textilii je realizován prostřednictvím 

pórů, jeţ svou velikostí a křivolakostí se zúčastňují na kapilárním odvodu, viz Obr. 6. 

Vlhkost prostupuje textilií ve směru niţšího parciálního tlaku vodní páry. Difuzní 

odpor jednotlivých oděvních vrstev různých kvalit a druhů se pak sčítá, přičemţ značnou roli 

hraje i odpor vzduchových mezivrstev [2]. 
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Pk >Po  

 1 – pokoţka  

2 – mikroklima  

3 – vrstva textilie  

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Difuzní odvod [1]  

 

Vteřinové mnoţství páry m* [kg.m
-2

.s
-1

] přenášené difuzí vrstvou klidného vzduchu je 

úměrné difuznímu koeficientu DP [kg.m
-1

.s
-1

.Pa
-1

] a gradientu parciálního tlaku pparc / x 

podle Fickova zákona [2]:  

 
(7.1-1) 

kde 

pWSAT    parciální tlak nasycené vodní páry na povrchu lidské kůţe, 

pWE    parciální tlak vodní páry v okolním prostředí. 

7.2 Kapilární odvod  

 

Kapilární odvod potu spočívá v tom, ţe kapalný pot ulpívající na kůţi je v kontaktu s 

první textilní vrstvou a jejími kapilárními cestami vzlíná do její plochy všemi směry. Jde o 

tzv. knotový efekt. Kapilární tlak P, způsobující tok kapalné vlhkosti obecně od velkých 

pórů o efektivním poloměru R k malým pórům odpovídajícího poloměru r, je úměrný 

povrchovému napětí vody γ a funkci cos kontaktního úhlu Θ (charakterizující smáčecí 

schopnosti této textilie) podle rovnice [2]:  

 

(7.2-1) 

 

h

ppD

x

pD
m

WEWSATpparcp )(
*
















 





R
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Zde termín p představuje zvětšení vnitřního povrchu kapilárních kanálů. Jestliţe bylo 

dosaţeno nějaké povrchové úpravy vláken, které zvyšují drsnost vláken, kapilární tlak se 

zvýší, a proto takto upravené látky vykazují vyšší knotové vlastnosti. 

Pro dosaţení intenzivního odvodu vlhkosti, musí být struktura příze kompaktní a 

prostor mezi speciálně tvarovanými vlákny co nejmenší. Současně musí být adheze mezi 

kapalinou a vláknem dostatečně malá, aby výsledný silový účinek preferoval pohyb vlhkosti. 

Příkladem vláken, kde adhezní síly převyšují síly kapilární, jsou vlákna bavlněná nebo 

viskózová [2]. 

 

7.3 Sorpce  

 

Sorpční proces předpokládá nejprve vnik vlhkosti či kapalného potu do 

neuspořádaných mezimolekulárních oblastí ve struktuře vlákna a následné navázání na 

hydrofilní skupiny v molekulové struktuře. Tento proces je nejpomalejší a je podmíněn 

pouţitím textilie alespoň částečně obsahující sorpční vlákna. 

 Všechny tři výše uvedené mechanismy se transportu vlhkosti zúčastňují současně. 

Nejrychlejší mechanismus transportu je kapilární a difuzní, na posledním místě pak způsob 

sorpční [2]. 
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8 ODVOD PLYNNÉ VLHKOSTI Z POVRCHU LIDSKÉHO TĚLA  

 

Vlhkost ve formě vodní páry můţe být v oděvních systémech, podobně jako teplo, 

přenášena vedením a prouděním. Hnací silou je zde gradient mezi koncentrací nasycené páry 

nebo parciálním tlakem nasycené vodní páry pWSAT [Pa] na povrchu lidské kůţe a aktuální 

koncentrací vodní páry jejím parciálním tlakem pWE [Pa] v okolním prostředí. Opačný poměr 

zmíněných parametrů násobených 100x je nazýván relativní vlhkost θ [%]. Přenos vlhkosti 

vedením je zobrazen na Obr. 7. 

Při dostatečném gradientu hnací síly se odparem vlhkosti m* [kg.m
-2

s
-1

] z povrchu 

kůţe odvede tepelný tok q [W.m
2
] dle vztahu [2]:  

 (8-1) 

L označuje výparné teplo vody, které při 20 °C má hodnotu cca 2 400 000 J.kg
-1

. Toto 

velmi vysoké výparné teplo umoţňuje dosáhnout jisté úrovně termofyziologického komfortu 

dokonce i při vysoké teplotě vzduchu, pokud je vzduch dostatečně suchý, tj. pokud je θ niţší 

neţ 60 - 70 %. Kdyţ relativní vlhkost vzduchu θ převyšuje 90 %, pak ţádný stav komfortu při 

teplotě vzduchu nad 35 °C není dosaţitelný [2].  

Pokud je oděvní systém uzavřen, mezery mezi textilními vrstvami malé a oblek je 

málo prodyšný, pak se vodní pára v tomto systému přenáší převáţně vedením (difuzí). 

 

  

1 – pokoţka,  

2 – mikroklima,  

3 – textilie  

PK – parciální tlak vodních par na povrchu kůţe  

PT – parciální tlak vodních par na vnitřním povrchu 

pak  první textilní vrstvy  

PO – parciální tlak vodních par ve vnějším prostředí  

tK  –  teplota pokoţky  PK > PT  

tO –  teplota okolí  

 

 

Obr. 7 Přenos vlhkosti vedením mezi kůţí a okolím [2] 

 

 

Lmq  *
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Mnoţství páry m* [kg.m
-2

.s
-1

] přenášené vzduchovou mezerou o tloušťce h je úměrné 

difuznímu koeficientu Dp [kg.m
-1

.s
-1

.Pa
-1

] a gradientu parciálního tlaku pparc / x podle        

1. Fickova zákona [2]:  

 

8.1 Přenos vlhkosti (hmoty) prouděním  

 

Vztah pro přenos vlhkosti prouděním podobný Newtonovu zákonu pro přenos tepla 

konvekcí [2]:  

 (8.1-1) 

 

Podobně jako koeficient přestupu tepla prouděním α roste s rychlostí vzduchu, je také 

koeficient přestupu vlhkosti prouděním βP [kg.m
-2

.s
-1

.Pa
-1

] úměrný rychlosti vzduchu [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8-2) 
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9 PROPUSTNOSTI 

 

Pod pojmem propustnosti či prostupu máme na mysli průnik určitého média přes 

vrstvu textilie, tj. přes její plochu. Ve fyziologii odívání má význam zejména průnik vlhkosti, 

teploty, eventuálně vody. Jednou z nejdůleţitějších funkcí oděvu je zajištění tepelné pohody, 

ochrany před horkem (zimou) a správné výměny vlhkosti mezi tělem a prostředím. Prostupy 

mohou být obecně realizovány v obou směrech (zpravidla převaţuje směr od organismu do 

okolního prostředí). Jak rychlý bude prostup, záleţí na velikosti tlakového gradientu p. 

Propustnost vody, vzduchu, vodních par, tepelný odpor a navlhavost mají velký 

význam pro hodnocení hygieničnosti oděvu. Tyto vlastnosti umoţňují regulovat oděvní 

mikroklima, které podmiňuje subjektivní pocity člověka, jeho náladu, pracovní schopnosti. 

Téměř vţdy se jedná o prostup kombinovaný. To znamená, ţe k prostupu vlhkosti se téměř 

vţdy druţí prostup tepla nebo vzduchu [3].  

 Rozdělení propustností dle jednotlivých médií: 

 propustnost vzduchu, 

 propustnost vodní páry, 

 propustnost tepla, 

 propustnost vody. 

9.1 Propustnost vzduchu  

 

Jedná se o případ, kdy plošnou textilií prostupuje vzduch, coţ se děje na principu 

rozdílných barometrických tlaků na obou stranách textilní vrstvy, viz Obr. 8. Propustnost 

vzduchu je také označována jako prodyšnost [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Prostup vzduchu [2] 
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Podstatou zkoušky je nasávání vzduchu skrz plochu zkoušené textilie při stanoveném 

tlakovém spádu. To znamená, ţe textilie je podrobena působení rozdílného barometrického 

tlaku z obou stran. Pro měření propustnosti vzduchu je pouţíván elektronický přístroj FX 300 

od švýcarské firmy TEXTEST AG [2, 3].  

9.2 Propustnost vodních par  

 

Tato charakteristika je definována jako prostup vodní páry na základě parciálních 

tlaků, jeţ jsou na obou stranách plošné textilie. Prostup vodních par závisí na sorpčních a 

transportních vlastnostech jednotlivých oděvních materiálů, dále na prodyšnosti (pórovitosti) 

textilie, na dostavě (hustotě) tkaniny (pleteniny), vazbě, povrchové úpravě a konstrukčním 

řešení oděvu [3].  

Metody pro měření propustnosti vodních par [2, 3]:  

 metoda měření relativní propustnosti vodních par dle normy ČSN 800855 

(Gravimetrická metoda),  

 metoda DREO,  

 Skin model,  

 Permetest.  

 

9.3 Tepelná propustnost 

 

 Při stanovení mnoţství prošlého tepla plošnou textilií vycházíme ze zásady šíření tepla 

homogenní vrstvou, ve které je definován gradient teploty jako hodnota tepelného spádu 

určující rychlost průniku [3]. 

 
(9.3-1) 

 

kde 

 ϑ1 teplota na vnitřní straně homogenní vrstvy [°C], 

ϑ2 teplota na vnější straně homogenní vrstvy [°C], 

h tloušťka homogenní vrstvy [°C]. 

 

Šíření tepla jde směrem záporného gradientu. Tepelný tok je pak: 
 

 (9.3-2) 
 

kde λ je měrná tepelná vodivost [W.m
-1

K
-1

]. 

 

 Cm
hdh

d
grad 


  .121 



 21..  msJgrad
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Je-li plocha textilie S, jíţ teplo prostupuje, pak celkové mnoţství prošlého tepla Q bude: 

 (9.3-3) 

 

kde t je čas [s] [3]. 

 

9.4 Propustnost vody 

 

 Interakce vody nebo jiné kapaliny s plošnou textilií můţe být realizována několika 

způsoby: 

a) voda je na povrchu textilie (textilie vodu odpuzuje) 

Voda tvoří kapky, které se nespojují a dají se odstranit např. oklepáním textilie. 

Tento způsob interakce je závislý na smáčivosti povrchu plošné textilie. Vyuţívá se 

metody umělého deště – stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení na skrápěcím 

zařízení. 

b) vnik vody do struktury textilie 

Jedná se o vlastnost: nasáklivost, vzlínavost. Nasáklivost (vzlínavost) je schopnost 

přijímat a fyzikálně vázat vodu při ponoření za stanovené teploty a doby. 

c) průnik vody přes textilii – protlak vody 

Zjišťuje se hydrostatický tlak, při kterém pronikne voda zkoušenou textilií na 3 

místech. Přístroj se nazývá „penetrometr“ a lze ho vyuţít na všechny textilie 

s nepromokavou úpravou [3]. 
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10 TECHNICKÉ PODMÍNKY TRIČEK 

 

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

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

Vyhlášky MV č. 456/2006 Sb. Technické podmínky trika s dlouhým rukávem jsou uvedeny 

v Tab. 1. 

 

Tab. 1 Technické podmínky trika s dlouhými rukávy [7] 

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

dotýká technických podmínek triček, je změna v materiálovém sloţení [8].  

Původní materiálové sloţení (dvě varianty):   

1. varianta bavlna   60 %, 

     viskóza 40 %. 

2. varianta bavlna   80 %, 

     polyamid 20 %. 

 

Nové materiálové sloţení:   bavlna   58 %, 

     viskóza 38,5 %, 

     elastin  3,5 %. 
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11 POPIS TESTOVANÝCH TRIČEK 

 

Pro jednotlivá testování jsem měl k dispozici modely triček s dlouhým rukávem od 

dvou různých výrobců. Jsou to tyto tuzemské firmy a jejich modely: 

 DEVA  

o GREY, 

o FUN-COM.   

 LUING PYREX 

o LUING PYREX Ag – tenké,  

o LUING PYREX Ag – střední.  

Od kaţdého modelu bylo testováno pět kusů triček. 

11.1 Souprava GREY  

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

zásahovým oblekem [9]. 

 

Materiálové sloţení:  60 % bavlna, 40 % viskóza.  

Hmotnost:   180 g.m
-2

. 

 

Bavlna 

 

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

pásmu. Jedná se o klasický přírodní materiál, který je často pouţíván ve směsi se syntetickými 

materiály. 100 % bavlna se vyznačuje vysokou pruţností a pevností. K nevýhodám patří, ţe se 

výrobky z bavlny snadno mačkají, ţmolkují a jen omezeně chrání proti chladu [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 pouţívá dřevo nebo bavlna. Vlákno je jemné, k pokoţce 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 sráţí. Vlastnosti viskózových vláken 

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

Jedná se o dvoulícní funkční prádlo se sníţenou hořlavostí, které přenáší vlhkost od 

těla, reguluje tělesnou teplotu a zvyšuje komfort. Souprava obsahuje tričko s krátkým nebo 

dlouhým rukávem a spodky. Prádlo vykazuje vlastnosti jako je tepelná regulace, příjemnost 

na omak, snadná údrţba a vyváţený poměr výkon/cena [12]. 

 

Materiálové sloţení:  55 % Modacrylic, 45 % bavlna.
 
 

Hmotnost:   210 g.m
-2

. 

 

Modacrylic  

Modacrylic vlákna jsou upravená pryskyřičná vlákna vyrobená z akrylonitrilů. Tento 

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

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

špatný vodič tepla.  

 

11.3 LUING PYREX Ag – tenké 

Funkční prádlo a oděvy LUING PYREX Ag s antibakteriálně působícími 

mikročásticemi stříbra zakomponovanými přímo do vláken textilie jsou určeny pro pouţití u 

hasičských a záchranných sborů. Slouţí jako výstrojní a pracovní součást nejen pro 

kaţdodenní nošení i v těch nejextrémnějších pracovních podmínkách, ale i pro volný čas a 

zábavu včetně sportu. 

K výrobě je pouţita funkční textilie, která má tzv. knotový efekt pro odvod vlhkosti od 

těla a jeho rozvedení do vnější vrstvy oblečení. 

Tato moderní textilie je vyráběna ze speciálního progresivního polypropylenového 

vlákna modifikovaného antibakteriálním aditivem na bázi biogenních kladných iontů stříbra, 

které neškodí tělu ani ţivotnímu prostředí [13]. 

 

Materiálové sloţení:  100 % polypropylen. 

Hmotnost:   100 g.m
-2

.  
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11.4 LUING PYREX Ag – střední 

Pouţité polypropylenové vlákno je tvořeno 33 filamenty při hmotnosti 56 g na 1 km 

tohoto vlákna. Aplikace moderních technologií při výrobě těchto velmi tenkých vláken 

umoţňuje velmi efektivně, účinně a především trvale implantovat mikročástice stříbra ne na 

povrch, ale přímo do samotné hmoty vlákna. Takto aplikované bakteriostatické aditivum 

nemigruje z tkaniny do pokoţky, ani se nevyluhuje, ale permanentně v tkanině zůstává. Tím si 

textilie zachovává své vlastnosti po celou dobu své ţivotnosti. Laboratorně byl prokázán 

konstantní nesníţený permanentní antibakteriální účinek textilie i po 60 pracích cyklech [14]. 

Materiálové sloţení:  50 % polypropylen, 50 % bavlna. 

Hmotnost:   140 g.m
-2

. 
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12 TEST NASÁKLIVOSTI  

 

 V této kapitole se budu zabývat praktickým odzkoušením jedné, pro zasahující hasiče 

velmi důleţité, vlastnosti textilie a to nasáklivostí. Pro hasiče je velmi důleţitý odvod potu 

z těla do spodní vrstvy oblečení a odtud dále přes zásahový oblek ven. Při špatném odvodu 

tělesné vlhkosti můţe dojít k přehřívání či v opačném případě k prochladnutí zasahujícího 

hasiče. Testování bylo provedeno pomocí vytvořeného zátěţového testu. Výsledky testu jsou 

dále porovnány s hodnotami získanými přesnou měřící metodou provedenou na Technické 

univerzitě v Liberci.  

12.1 Zátěţový test 

Test, uvedený v Tab. 2, vychází z poţadavků na fyzickou způsobilost hasičů a snaţí se 

simulovat fyzickou zátěţ hasičů při skutečném zásahu.  

Test byl opakován pro kaţdý typ trička a uskutečnil se v posilovně HZS MSK, ÚO 

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

testérů). Před provedením jednotlivých testů byly testérům rozdány dotazníky týkající se 

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

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

potřebná pro váţení jak testérů, tak trik. V kaţdé pauze byl pak naplánován povinný pitný 

reţim (2 dl čisté vody) [4].  
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Tab. 2 Zátěţový test [4] 
 

Název disciplíny 
počet cviků,               

délka trasy 

max. délka 

trvání 

Výstup po schodech s přidanou zátěţí 2 košů s hadicemi 396 schodů 10 min 

Shyby na hrazdě 10 2 min 

Veslařský trenaţér 1km 1 km 5 min 

Pauza  10 min 

Výstup po schodech s přidanou zátěţí 1 hadice 396 schodů 10 min 

Kliky 32 2 min 

Cyklistický trenaţér 3 km 10 min 

Pauza  10 min 

Výstup po schodech bez přidané zátěţe 396 schodů 10 min 

Leh-sed 43 2 min 

Veslařský trenaţér 1 km 10 min 

 

U disciplíny výstup po schodech byl vţdy pouţit jako základní zátěţ vzduchový 

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

základní a přidaných zátěţí jsou uvedeny v Tab. 3. V koších i samostatně byla pouţita 

standardní hadice typu C 52 o délce 20 m. Průběh jednotlivých cvičení je zobrazen na Obr. 9 

aţ 13 [4]. 

 

Tab. 3 Hmotnosti jednotlivých zátěţí [4] 

zátěţ hmotnost [kg] 

VDP: 10,3 

2 koše (2 hadice C 52): 26,5 

1 hadice C 52: 6,1 
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Obr. 9 Výstup do schodů s přidanou zátěţí          Obr. 10 Výstup do schodů s přidanou zátěţí  

              dvou košů                                                             jedné hadice 

 

Obr. 11 Jízda na cyklistickém trenaţéru                  Obr. 12 Jízda na veslařském trenaţéru  
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        Obr. 13 Kliky 

 

12.2 Výsledky dotazníků o zdravotním stavu testérů 

Z vyplněných dotazníků vyplývá, ţe nikdo z testérů neměl v průběhu testování ţádné 

závaţné zdravotní potíţe. Jen při prvním testu měl jeden z nich nataţený sval v pravém koleni 

a druhý byl mírně nachlazen. 

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

Kaţdý 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 poslední z testérů není u ţádného hasičského sboru. 

12.3 Zásahový oděv 

 Při našem testování byl pouţit zásahový oděv Fireman–Tiger od firmy DEVA. Jedná 

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

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

 

Materiálové sloţení:  

Vnější vrstva: NOMEX
®

 Tough DIAMOND   200 g.m
-2

 - úprava SOFIGUARD  

Vlhkostní bariéra: GORE-TEX
®
 Fireblocker N    140 g.m

-2
  

Tepelná bariéra: NOMEX
®
 Comfort / Aramid Grid  200 g.m

-2
 - úprava SOFIDRY [15] 
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12.4 Záznam tepové frekvence 

Z důvodu prokazatelnosti fyzického výkonu byla během testů u jednoho testéra 

zaznamenávána tepová frekvence. Pro ilustraci je uveden záznam pouze z jednoho testování 

znázorněný na Obr. 14. Tepová frekvence se pohybovala mezi 150 - 200 tepy za minutu. 

Záznam byl rozdělen, stejně jako celý zátěţový test, do tří částí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Záznam tepové frekvence během testu [5] 
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12.5 Pouţité měřicí přístroje 

Při testování byly pouţity níţe uvedené měřicí přístroje. 

 

 laboratorní váha  Denver Instrument PK – 4801 

měřicí rozsah: max. = 4800 g, d = 0,1 g 

inv. č. 558/465 

 

 diagnostická váha   Beurer BF18 

měřicí rozsah: max. = 150 kg 

 

 teploměr / vlhkoměr   Omega RH 70 

     inv. č. 57000130 

 

 sport tester    Cardiosport Heart Trainer 

 

Před zahájením, i v průběhu kaţdého z testů, byla měřena teplota a vlhkost vzduchu 

v tělocvičně. Z naměřených hodnot byla vytvořena průměrná hodnota, která je uvedena u 

kaţdého z jednotlivých testů. Kaţdý test začínal prvotním převáţením jak testérů (oblečených 

v zásahovém obleku i svlečených), tak také triček. Všechny testy byly rozděleny do tří částí. 

Po kaţdé z jednotlivých částí následovalo opětovné převaţování.   

 

12.6 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 postupné nárůsty hmotnosti vody (potu), kterou při 

jednotlivých částech testu dané tričko nasáklo. Jednotlivé hodnoty lze dále vidět na Obr. 15, 

kde je zachycena časová závislost průměrné nasáklivosti trička v průběhu testu. Doba 

testování je průměrný čas všech testérů, který je rozdělen na tři části, jak test probíhal. 

 

Tab. 4 Nasáklivost trika GREY 

Nasáklivost trika [g] 

testér č.  1 2 3 4 5 ∑ Ø 

1. část 45,1 47,5 38,7 52,6 42,2 226,1 45,22 

2. část 93,3 95,1 98,5 123,6 104,4 514,9 102,98 

3. část 114,8 132,1 146,1 163,7 151,7 708,4 141,68 
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Obr. 15 Průměrná nasáklivost trička GREY v průběhu testu 

 

  V Tab. 5 jsou zobrazeny jednotlivé tělesné hmotnosti testérů v průběhu daného testu. 

Rozdíl vah ukazuje, o kolik se změnila hmotnost testéra po konci testování od začátku. 

Znaménko mínus označuje, ţe daný testér v průběhu testu zhubl.  

 

Tab. 5 Tělesná hmotnost testérů při testu trička GREY 

testér č. 
1 2 3 4 5 

hmotnost těla [kg] 

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 

 

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

disciplín v zátěţovém testu se nacházejí v Příloze č. 4. 

Na Obr. 16 a 17 je vidět triko GREY po ukončení testu. Jsou na něm patrny velké 

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

do zásahového oděvu. 
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 Obr. 16 Triko GREY po ukončení testu   Obr. 17 Triko GREY po ukončení testu  

             (přední část)                     (zadní část)   
  

12.7 Test trička FUN-COM 

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

vlhkost vzduchu 40,6 %. 

V Tab. 6 jsou opět uvedeny jednotlivé hmotnosti nárůstu nasáklivosti trička. Ty jsou 

vyjádřeny i v Obr. 18. V Tab. 7 jsou zapsány tělesné hmotnosti testérů v průběhu testu. 

Postup je totoţný jako u předchozího trička. 

 

Tab. 6 Nasáklivost trika FUN-COM         

 

 

 

 

 

Tab. 7 Tělesná hmotnost testérů při testu trička FUN-COM 

testér č. 
1 2 3 4 5 

hmotnost těla [kg] 

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 

Nasáklivost trika [g] 

testér č.  1 2 3 4 5 ∑ Ø 

1. část 64,4 29,6 24,2 39,3 36,2 193,7 38,74 

2. část 115,1 58,5 56,9 96,7 73,6 400,8 80,16 

3. část 127,3 87,6 71,3 123,5 92,2 501,9 100,38 
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Obr. 18 Průměrná nasáklivost trička FUN-COM v průběhu testu 

 

         Zbývající naměřené hodnoty jsou uvedeny v Příloze č. 5. Časové výsledky 

jednotlivých disciplín v zátěţovém testu se nacházejí v Příloze č. 6. 

Na Obr. 19 a 20 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, 

jelikoţ šle vpředu tolik nepřiléhají k tělu.  

 

 

Obr. 19 Triko FUN-COM po ukončení testu        Obr. 20 Triko FUN-COM po ukončení testu 
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12.8 Test trička LUING PYREX Ag – tenké 

Testování tohoto trika se konalo 20. 1. 2010. Průměrná teplota v tělocvičně byla      

19,5 °C a vlhkost vzduchu 39,5 %. Výsledky měření jsou shrnuty v Tab. 8 a 9 a na Obr. 21. 

Na Obr. 22 a 23 je triko LUING PYREX Ag - tenké po ukončení testu. Z obrázku je patrné, 

ţe tričko dobře přiléhalo k tělu testéra a pot byl odváděn celou plochou trička. Další naměřené 

hodnoty jsou zobrazeny v Příloze č. 7. V Příloze č. 8 je k nahlédnutí časový záznam 

jednotlivých disciplín zátěţového testu.   

 

Tab. 8 Nasáklivost trika LUING PYREX Ag - tenké 

Nasáklivost trika [g] 

testér č.   1 2 3 4 5 ∑ Ø 

1. část 29,3 17,7 11,5 26,7 19,4 104,6 20,92 

2. část 47,1 51,9 48,3 67,5 55 269,8 53,96 

3. část 40 56 52,6 72,6 57,4 278,6 55,72 

 

 
Obr. 21 Průměrná nasáklivost trička LUING PYREX Ag - tenké v průběhu testu 
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Tab. 9 Tělesná hmotnost testérů při testu trička LUING PYREX Ag - tenké 

testér č. 
1 2 3 4 5 

hmotnost těla [kg] 

před testem 82,4 78,9 71,1 73,2 80,6 

1. část testu 82,5 79 71 73,1 80,8 

2. část testu 82,3 78,9 70,7 72,9 80,3 

3. část testu 82 78,7 70,7 72,2 80,4 

rozdíl vah -0,4 -0,2 -0,4 -1,0 -0,2 

 

Obr. 22 Triko LUING PYREX Ag – tenké  Obr. 23 Triko LUING PYREX Ag – tenké   

  po ukončení testu (přední část)                 po ukončení testu (zadní část)   

 

12.9 Test trička LUING PYREX Ag – střední 

Test tohoto trika se konal 12. 1. 2010. Průměrná teplota v tělocvičně byla 20 °C a 

vlhkost vzduchu 40,5 %. Výsledky jsou shrnuty v Tab. 10 a 11 a na Obr. 24. Na Obr. 25 a 26 

je znázorněno tričko LUING PYREX Ag – střední po skončení testu. Na tričku lze vidět velké 

propocené plochy hlavně v zádové části, kde byl umístěn VDP. Zbylé naměřené hodnoty jsou 

vypsány v Přílohách č. 9 a 10. 
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Tab. 10 Nasáklivost trika LUING PYREX Ag - střední 

Nasáklivost trika [g] 

testér č.  1 2 3 4 5 ∑ Ø 

1. část 52 26,6 24,2 35,9 32,2 170,9 34,18 

2. část 92,7 71,6 69,6 101,3 88,9 424,1 84,82 

3. část 94,1 87,4 88,1 119,2 108,8 497,6 99,52 

 

Tab. 11 Tělesná hmotnost testérů při testu trička LUING PYREX Ag - střední 

testér č. 
1 2 3 4 5 

hmotnost těla [kg] 

před testem 82,5 79,7 71,7 72,7 80,9 

1. část testu 82,1 79,3 71,2 72,6 80,8 

2. část testu 81,7 79 71,2 72,4 80,3 

3. část testu 81,8 79,4 71,3 72,3 80,2 

rozdíl vah -0,7 -0,3 -0,4 -0,4 -0,7 

 

 

  
 

Obr. 24 Průměrná nasáklivost trička LUING PYREX Ag - střední v průběhu testu 
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Obr. 25 Triko LUING PYREX Ag – střední          Obr. 26 Triko LUING PYREX Ag – střední  

  po ukončení testu (přední část)                         po ukončení testu (zadní část)   

 

12.10 Vyhodnocení  

Z výsledků mého testování je zřejmé, ţe z hlediska nasáklivosti a odvodu potu z těla 

testéra, trika z funkčních materiálů obstála mnohem lépe neţ základní, převáţně bavlněný 

model GREY. Průměrná nasáklivost testovaných triček je zobrazena na Obr. 27.  

 

Obr. 27 Průměrná nasáklivost triček v průběhu testu 
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Model GREY je zatím nejrozšířenějším tričkem u HZS ČR. Triko při zpocení 

zasahujícího hasiče neodvede dostatečné mnoţství potu. Z toho důvodu se více nasákne a 

přilne těsněji k tělu, coţ má za následek větší odvod tělesného tepla. Můţe proto při 

déletrvajícím zásahu dojít aţ k prochladnutí hasiče. 

Z modelů, které obsahují funkční materiál, dopadlo nejlépe triko LUING PYREX Ag 

– tenké, které je vytvořeno 100 % z polypropylenových vláken. Tato vlákna jsou velmi lehká 

a téměř nenasáklivá, absorbují pouze 0,01 % vlhkosti oproti bavlně, která má nasáklivost 8 %.  

Dobrých výsledků dosahovaly také modely FUN-COM a LUING PYREX Ag – 

střední. Oba tyto modely mají přibliţně 50 % bavlny a zbylých 50 % obsahuje funkční 

materiál modacrylic (FUN-COM) nebo polypropylen (LUING PYREX).  
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13 TEST PŘENOSU TEPLA  

 

Tato kapitola se zabývá přenosem tepla mezi tělem testéra a testovanými modely 

triček. Pro mé měření jsem bral v úvahu prostup tepla vedením. Tento test se skládal ze dvou 

jednotlivých měření, při nich byly vţdy pouţity čtyři modely triček. V průběhu prvního z nich 

byla měřena teplota na povrchu těla testéra, na povrchu trička a povrchu zásahového obleku. 

Druhé měření slouţilo k změření teploty na povrchu těla testéra a povrchu trička při absenci 

zásahového obleku. Z naměřených a získaných hodnot byl vypočítán tepelný tok mezi tělem 

testéra a testovanými tričky. Výsledky jsou v závěru porovnány s hodnotami získanými na 

měřicích přístrojích na Technické univerzitě v Liberci, viz Příloha č. 14. 

Teplota na povrchu těla byla měřena pomocí teplotních čidel umístěných na těle 

testéra. Celkem bylo pouţito 12 kusů těchto čidel. Rozmístění jednotlivých teplotních čidel na 

těle testéra lze vidět na Obr. 28 a 29. Čidla zaznamenávala teplotu na povrchu těla testéra po 

celou dobu testu, a to v intervalech 10 s.  Naměřené hodnoty z čidel byly pomocí data loggeru 

zaznamenány a převedeny do tabulky v programu Excel. Umístění data loggeru při 

vykonávání zátěţového testu na VDP je znázorněno na Obr. 30. Jedná se o kombinovaný 

univerzální ruční měřicí přístroj s 5 univerzálními vstupy a 2 výstupy a vnitřní pamětí pro 

uloţení aţ 100 000 měřených hodnot v předvoleném časovém měřicím cyklu. K přístroji lze 

pomocí speciálních programovatelných ALMEMO konektorů připojit jakékoli čidlo pro 

měření fyzikálních, elektrických a chemických veličin. Ze zaznamenaných hodnot byla vţdy 

pro daný časový úsek vypočítána průměrná teplota z vybraných čidel umístěných na 

uvaţované části těla. Pro tyto části (trup a horní končetiny) je vytvořen výpočet přenosu tepla. 

Pro měření kaţdé horní končetiny bylo pouţito vţdy dvou čidel. Na přední i zadní část trupu 

byla pokaţdé umístěna 4 teplotní čidla. Teploty na povrchu trička a zásahového obleku byly 

snímány pomocí termokamery. Vzdálenost termokamery od měřeného testéra byla 3 m a 

emisivita byla nastavena na 0,96. Pouţitá termokamera nabízí vysokou teplotní citlivost    

0,08 °C s teplotním rozsahem - 20 °С aţ + 800 °С. Ze snímků z termokamery byly poté 

pomocí programu Guide IrAnalyser, poskytnutým Fakultou bezpečnostního inţenýrství    

VŠB - TUO, vytvořeny průměrné hodnoty teploty pro uvaţovanou část trika či zásahového 

obleku. V Příloze č. 11 jsou pro ilustraci zobrazeny snímky vytvořené termokamerou a 

převedené pomocí daného programu do klasického zobrazení. Snímky byly vytvořeny po 

ukončení zátěţového testu. 
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Jednotlivé výpočty toku tepla byly počítány pro dvě uvaţované tloušťky materiálu, 

pouţitého na výrobu jednotlivých triček. První z nich byla změřena pomocí mikrometru a 

druhá na Technické univerzitě v Liberci pomocí fotoelektronického senzoru, viz Příloha č. 14. 

 Tok tepla q [W.m
-2

] se dle Fourierova zákona vypočte jako úměrnost mezi tepelnou 

vodivostí λ [W.m
-1

.K
-1

], teplotním gradientem t [K] a tloušťkou textilní vrstvy h [m] [6]. 

Teplotní gradient vyjadřuje rozdíl mezi teplotou pokoţky a teplotou na povrchu testovaného 

trička.    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 28 Rozmístění teplotních čidel - přední část těla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Rozmístění teplotních čidel - zadní část těla 

  (14-1) 
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                                      Obr. 30 Umístění data loggeru při zátěţovém testu    

 

13.1 Zátěţový test 

Tato měření se z důvodu vyuţití sloţitější měřicí techniky uskutečnila v areálu Fakulty 

bezpečnostního inţenýrství, VŠB - TUO. Proto bylo nutné pozměnit sloţení disciplín 

v zátěţovém testu, který je uveden v Tab. 12. Měřicí základna byla zřízena v tělocvičně 

budovy C, místnost LC 101, kde se nachází pásový ergometr. Zátěţový test je opět rozdělen 

do tří částí, po kaţdé z nich proběhlo měření teploty termokamerou a povinný pitný reţim. Při 

druhé části testu (test bez zásahového obleku) byla pouţita zkrácená verze zátěţového testu 

(jen jedna část testu). Před i po ukončení testu byla opět snímána teplota na povrchu trička 

pomocí termokamery.  

Celkový počet schodů je dán stavební dispozicí budovy C, kde je počet schodů při 

výstupu do 2. nadzemního podlaţí (dále jen NP) 48. Testéři absolvovali 4 výstupy a 4 sestupy 

z přízemí do 2. NP a zpět, tedy celkem 4 x 2 x 48 = 384 schodů. Délka trasy na pásovém 

ergometru vychází z konstantního nastavení rychlosti (4 km.h
-1

) a doby pobytu na pásu           

(8 minut), viz Obr. 31. U disciplíny výstup po schodech byly pouţity stejné zátěţe jako u 

minulého zátěţového testu. Dílčí hmotnosti jsou jiţ uvedeny v Tab. 3. Při běhu na pásovém 
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ergometru byla zaznamenávána tepová frekvence testéra. Na Obr. 32 je pro ilustraci uveden 

záznam tepové frekvence jednoho z testérů v průběhu zátěţového testu. 

 

 

Obr. 31 Běh na pásovém ergometru 

 

 
 

Obr. 32 Záznam tepové frekvence během testu 
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Tab. 12 Zátěţový test  
 

p.č. Popis disciplíny 
počet cviků,  

délka trasy 
max. délka trvání 

1 
Výstup po schodech s přidanou 

zátěţí 2 košů s hadicemi 
384 schodů 10 min 

2 
Pásový ergometr, sklon 10 %, 

rychlost 4 km.h
-1

 
cca 533 m 8 min 

 
Váţení trika, testéra s/bez oděvu, 

pauza na pitný reţim 
100 ml vody 5 min 

3 
Výstup po schodech s přidanou 

zátěţí 1 hadice 
384 schodů 10 min 

4 
Pásový ergometr, sklon 5 %, 

rychlost 4 km.h
-1

 
cca 533 m 8 min 

 
Váţení trika, testéra s/bez oděvu, 

pauza na pitný reţim 
100 ml vody 5 min 

5 
Výstup po schodech bez přidané 

zátěţe 
384 schodů 10 min 

6 
Pásový ergometr, sklon 0 % 

rychlost 4 km.h
-1

 
cca 533 m 8 min 
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13.2 Pouţité měřicí přístroje 

Při těchto testech byly pouţity následující měřicí přístroje. 

 termokamera   ThermoPro
TM

 TP 8 

 

 barometr    GTD 1100 Greisinger Electronic 

inv. č. 11600051 

 

 teploměr / vlhkoměr  177-H1 Logger testo 

     inv. č. 535136 

 

 data logger    Almemmo® 2690-8 

inv. č. 501047 

 

 mikrometr    výr. č. 07/06 

     VŠB 309/307 

 

 digitální ruční pyrometr GIM 1840 

     inv. č. 44800189 

 

 termohydrograf  TESTO 175 – H2 

     inv. č. 53500034 

      

13.3 Test trička GREY 

První část testování tohoto trika se uskutečnila 18. 11. 2010. Průměrná teplota 

v tělocvičně byla 22,5 °C a vlhkost vzduchu 54,2 %. Tab. 13 aţ 15 obsahují průměr 

naměřených teplot na daných površích v daný okamţik. Na Obr. 33 je znázorněn nárůst 

průměrné teploty na povrchu těla testéra a povrchu trička. V Tab. 16 a 17 jsou vypočteny dle 

rovnice 14-1 hodnoty tepelného toku mezi tělem testéra a povrchem trička pro dvě uvaţované 

tloušťky materiálu. Průměrná hodnota tloušťky materiálu změřená pomocí mikrometru, vţdy 

na 10 místech, je pro tento model 3,7.10
-4

 m. Při daném měření je materiál stlačen a tento údaj 

je blíţe realitě a přibliţně odpovídá tloušťce trička, kdyţ má testér na sobě zásahový oděv 

a vzduchový dýchací přístroj. Druhá tloušťka, změřená na Technické univerzitě v Liberci 

pomocí fotoelektronického senzoru, je 8,6.10
-4

 m., viz Příloha č. 14. Tato hodnota lépe 

prezentuje měření, kdy testér neměl zásahový oděv. Hodnota tepelné vodivosti λ, změřená na 

Technické univerzitě v Liberci na přístroji Alambeta, je 0,0466 W.m
-1

.K
-1

, viz Příloha č. 14. 

Časový průběh jednotlivých disciplín zátěţové testu je znázorněn v Příloze č. 12. 
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Tab. 13 Teplota na povrchu těla  
 

Teplota na povrchu těla [°C] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část těla 

ruka levá  32,7 33,9 33,8 33,9 

ruka pravá  31,5 34,1 34,6 36,7 

trup – přední část 33,9 35,5 34 33,8 

trup – zadní část 32,3 36,6 36,3 36,2 

 

Tab. 14 Teplota na povrchu trička 
 

Teplota na povrchu trička [°C] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část trička 

rukáv levý  29,6 29,7 31,5 32,6 

rukáv pravý  29,5 30,4 31,3 32,3 

trup – přední část 29,1 32,2 31,5 33,1 

trup – zadní část 29,8 31,9 33,7 34,1 

 

 
 

Obr. 33 Průměrná teplota na povrchu těla testéra a povrchu trička GREY v průběhu testu 
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Tab. 15 Teplota na povrchu zásahového obleku  
 

Teplota na povrchu zásahového obleku [°C] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část obleku 

rukáv levý  26,5 27,4 27,2 26,1 

rukáv pravý  26,8 27,4 27 26,4 

trup – přední část 26,8 26,7 26 25,5 

trup – zadní část 25,2 25,7 25,7 26,2 

 

Tab. 16 Tepelný tok při tloušťce materiálu měřené pomocí mikrometru 
 

Tepelný tok [W.m
-2

] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část obleku 

rukáv levý  390,4 529,0 289,7 163,7 

rukáv pravý  251,9 466,0 415,6 554,2 

trup – přední část 604,5 415,6 314,9 88,2 

trup – zadní část 314,9 591,9 327,5 264,5 

 

Tab. 17 Tepelný tok při tloušťce materiálu měřené pomocí fotoelektronického senzoru 
 

Tepelný tok [W.m
-2

] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část obleku 

rukáv levý  168,0 227,6 124,6 70,4 

rukáv pravý  108,4 200,5 178,8 238,4 

trup – přední část 260,1 178,8 135,5 37,9 

trup – zadní část 135,5 254,7 140,9 113,8 

 

 

Druhá část měření daného modelu bez zásahového obleku se uskutečnila 22. 3. 2011. 

Průměrná teplota v tělocvičně byla 23,3 °C a vlhkost vzduchu 32,2 %. Pro kontrolu byla 

měřena teplota povrchu těla testéra a trička pomocí digitálního ručního pyrometru. V Tab. 18 

a 19 jsou zaznamenány průměrné teploty na povrchu těla a povrchu trička v daný okamţik. 

V Tab. 20 jsou hodnoty tepelného toku mezi tělem testéra a povrchem daného trička pro 

tloušťku materiálu změřenou pomocí fotoelektronického senzoru. Časový průběh zátěţové 

testu je znázorněn v Příloze č. 15. 
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Tab. 18 Teplota na povrchu těla  
 

Teplota na povrchu těla [°C] 

část testu 
před testem po testu 

část těla 

ruka levá  32,1 32,7 

ruka pravá  32,3 33 

trup – přední část 32,2 33,1 

trup – zadní část 32,2 32,8 

 

Tab. 19 Teplota na povrchu trička 
 

Teplota na povrchu trička [°C] 

část testu 
před testem po testu 

část těla 

rukáv levý  29,7 30,6 

rukáv pravý  30,2 31 

trup – přední část 29,7 30,7 

trup – zadní část 30,2 30,6 

 

Tab. 20 Tepelný tok při tloušťce materiálu měřené pomocí fotoelektronického senzoru 
 

Tepelný tok [W.m
-2

] 

část testu 
před testem po testu 

část těla 

rukáv levý  130,0 113,8 

rukáv pravý  113,8 108,4 

trup – přední část 135,5 130,0 

trup – zadní část 108,4 119,2 

 

13.4 Test trička FUN-COM 

První část testu se uskutečnila 19. 11. 2010. Průměrná teplota v tělocvičně byla      

21,7 °C a vlhkost vzduchu 58,1 %. Tab. 21 aţ 23 obsahují průměrné teploty změřené na 

daných površích v určených časech. Na Obr. 34 je znázorněn nárůst průměrné teploty na 

povrchu těla testéra a povrchu trička. V Tab. 24 a 25 jsou vypočteny hodnoty tepelného toku 

mezi tělem testéra a povrchem trička pro dvě uvaţované tloušťky materiálu. Tloušťka 

pouţitého materiálu, změřeného pomocí mikrometru, je 5,1.10
-4

 m. Tloušťka změřena 

fotoelektrickým senzorem je 14,9.10
-4

 m., viz Příloha č. 14.  
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Hodnota tepelné vodivosti λ je 0,0409 W.m
-1

.K
-1

, viz Příloha č. 14. Časový průběh 

jednotlivých disciplín zátěţové testu je znázorněn v Příloze č. 12.  

 

Tab. 21 Teplota na povrchu těla  
 

Teplota na povrchu těla [°C] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část těla 

ruka levá  30,4 34,7 34,6 35,5 

ruka pravá  30,3 35 36,1 35,3 

trup – přední část 30,5 34,9 35,3 35 

trup – zadní část 30,8 34,9 35,7 35,2 

 

Tab. 22 Teplota na povrchu trička 
 

Teplota na povrchu trička [°C] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část trička 

rukáv levý  30,2 31 31,2 31,1 

rukáv pravý  30,2 31,3 31,3 31,7 

trup – přední část 30 31 31,2 31,6 

trup – zadní část 30,7 31,8 31,8 32,5 

 

 

 
Obr. 34 Průměrná teplota na povrchu těla testéra a povrchu trička FUN-COM v průběhu testu 
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Tab. 23 Teplota na povrchu zásahového obleku  
 

Teplota na povrchu zásahového obleku [°C] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část obleku 

rukáv levý  25,1 28,2 27,3 26,5 

rukáv pravý  24,9 28,2 27,2 26,9 

trup – přední část 24,3 26,7 26,6 25,7 

trup – zadní část 24,6 26,1 24,9 25,6 

 

Tab. 24 Tepelný tok při tloušťce materiálu měřené pomocí mikrometru 
 

Tepelný tok [W.m
-2

] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část obleku 

rukáv levý  16,0 296,7 272,7 352,9 

rukáv pravý  8,0 296,7 384,9 288,7 

trup – přední část 40,1 312,8 328,8 272,7 

trup – zadní část 8,0 248,6 312,8 216,5 

 

Tab. 25 Tepelný tok při tloušťce materiálu měřené pomocí fotoelektronického senzoru 
 

Tepelný tok [W.m
-2

] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část obleku 

rukáv levý  5,5 101,6 93,3 120,8 

rukáv pravý  2,7 101,6 131,8 98,8 

trup – přední část 13,7 107,1 112,5 93,3 

trup – zadní část 2,7 85,1 107,1 74,1 

 

 

Druhá část testu se uskutečnila 22. 3. 2011. Průměrná teplota v tělocvičně byla 23,4 °C 

a vlhkost vzduchu 33,2 %. V Tab. 26 a 27 jsou zaznamenány průměrné teploty na povrchu 

těla a povrchu trička v daný časový okamţik. V Tab. 28 jsou hodnoty tepelného toku mezi 

tělem testéra a povrchem daného trička pro tloušťku materiálu změřenou pomocí 

fotoelektronického senzoru. Časový průběh zátěţové testu je znázorněn v Příloze č. 15. 
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Tab. 26 Teplota na povrchu těla  
 

Teplota na povrchu těla [°C] 

část testu 
před testem po testu 

část těla 

ruka levá  30,8 31,3 

ruka pravá  31,1 31,6 

trup – přední část 30,8 31,4 

trup – zadní část 32,4 33,3 

 

Tab. 27 Teplota na povrchu trička 
 

Teplota na povrchu trička [°C] 

část testu 
před testem po testu 

část těla 

rukáv levý  29,9 31 

rukáv pravý  30,4 30,8 

trup – přední část 30 30,7 

trup – zadní část 30,1 30,4 

 

Tab. 28 Tepelný tok při tloušťce materiálu měřené pomocí fotoelektronického senzoru 
 

Tepelný tok [W.m
-2

] 

část testu 
před testem po testu 

část těla 

rukáv levý  24,7 8,2 

rukáv pravý  19,2 22,0 

trup – přední část 22,0 19,2 

trup – zadní část 63,1 79,6 

 

13.5 Test trička LUING PYREX Ag – tenké 

První část testování tohoto modelu se uskutečnila 18. 11. 2010. Průměrná teplota 

v tělocvičně byla 22,5 °C a vlhkost vzduchu 54,2 %. Tab. 29 aţ 31 obsahují průměrné 

hodnoty teploty změřené na daných površích v poţadovaném časovém úseku. Na Obr. 35 je 

znázorněn nárůst průměrné teploty na povrchu těla testéra a povrchu trička. V Tab. 32 a 33 

jsou vypočteny hodnoty tepelného toku mezi tělem testéra a povrchem trička pro dvě 

uvaţované tloušťky materiálu. Tloušťka pouţitého materiálu, změřeného pomocí mikrometru, 

je 3,1.10
-4

 m. Tloušťka změřena fotoelektrickým senzorem je 6,8.10
-4

 m., viz Příloha č. 14. 
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Hodnota tepelné vodivosti λ je 0,0441W.m
-1

.K
-1

, viz Příloha č. 14. Časový průběh 

jednotlivých disciplín zátěţové testu je znázorněn v Příloze č. 12.  

 

Tab. 29 Teplota na povrchu těla  
 

Teplota na povrchu těla [°C] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část těla 

ruka levá  31,5 35 34,7 34,4 

ruka pravá  31,3 32,7 35,4 35,4 

trup – přední část 30,1 33,1 34,7 34,6 

trup – zadní část 30,8 33,8 34,5 34,4 

 

Tab. 30 Teplota na povrchu trička 
 

Teplota na povrchu trička [°C] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část trička 

rukáv levý  31,1 31 33,1 32,7 

rukáv pravý  31 31,5 33 32,6 

trup – přední část 29,6 30,5 32,3 31,9 

trup – zadní část 30,3 32 33,4 33,1 

 

 

 
Obr. 35 Průměrná teplota na povrchu těla testéra a povrchu trička LUING PYREX Ag – tenké 

v průběhu testu 
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Tab. 31 Teplota na povrchu zásahového obleku  
 

Teplota na povrchu zásahového obleku [°C] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část obleku 

rukáv levý  25,1 28,4 26,5 52,9 

rukáv pravý  24,9 28,1 26,7 26,6 

trup – přední část 24,7 26,5 25,3 25,7 

trup – zadní část 24,3 25,2 24,5 25,1 

 

Tab. 32 Tepelný tok při tloušťce materiálu měřené pomocí mikrometru 
 

Tepelný tok [W.m
-2

] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část obleku 

rukáv levý  56,9 569,0 227,6 241,8 

rukáv pravý  42,7 170,7 341,4 398,3 

trup – přední část 71,1 369,9 341,4 384,1 

trup – zadní část 71,1 256,1 156,5 184,9 

 

Tab. 33 Tepelný tok při tloušťce materiálu měřené pomocí fotoelektronického senzoru 
 

Tepelný tok [W.m
-2

] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část obleku 

rukáv levý  25,9 259,4 103,8 110,3 

rukáv pravý  19,5 77,8 155,6 181,6 

trup – přední část 32,4 168,6 155,6 175,1 

trup – zadní část 32,4 116,7 71,3 84,3 

 

 

Navazující část testu se uskutečnila 22. 3. 2011. Průměrná teplota v tělocvičně byla 

22,3 °C a vlhkost vzduchu 30,2 %. V Tab. 34 a 35 jsou zaznamenány průměrné teploty na 

povrchu těla a povrchu trička v daný okamţik. V Tab. 36 jsou hodnoty tepelného toku mezi 

tělem testéra a povrchem daného trička pro tloušťku materiálu změřenou pomocí 

fotoelektronického senzoru. Časový průběh zátěţové testu je znázorněn v Příloze č. 15. 
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Tab. 34 Teplota na povrchu těla  
 

Teplota na povrchu těla [°C] 

část testu 
před testem po testu 

část těla 

ruka levá  31,1 31,7 

ruka pravá  31,1 31,9 

trup – přední část 31,2 32,1 

trup – zadní část 32 32,9 

 

Tab. 35 Teplota na povrchu trička 
 

Teplota na povrchu trička [°C] 

část testu 
před testem po testu 

část těla 

rukáv levý  30,3 30,7 

rukáv pravý  30,6 30,8 

trup – přední část 30,6 30,9 

trup – zadní část 30,2 30,7 

 

Tab. 36 Tepelný tok při tloušťce materiálu měřené pomocí fotoelektronického senzoru 
 

Tepelný tok [W.m
-2

] 

část testu 
před testem po testu 

část těla 

rukáv levý  51,9 64,9 

rukáv pravý  32,4 71,3 

trup – přední část 38,9 77,8 

trup – zadní část 116,7 142,7 

 

13.6 Test trička LUING PYREX Ag – střední 

První část testování proběhla 19. 11. 2010. Průměrná teplota v tělocvičně byla 21,1 °C 

a vlhkost vzduchu 64,5 %. Tab. 37 aţ 39 obsahují průměrné hodnoty teploty změřené na 

daných površích v poţadovaném časovém úseku. Na Obr. 36 je znázorněn nárůst průměrné 

teploty na povrchu těla testéra a povrchu trička. V Tab. 40 a 41 jsou vypočteny hodnoty 

tepelného toku mezi tělem testéra a povrchem trička pro dvě uvaţované tloušťky materiálu. 

Tloušťka pouţitého materiálu, změřeného pomocí mikrometru, je 3,9.10
-4

 m. Tloušťka 

změřena fotoelektrickým senzorem je 11,2.10
-4

 m., viz Příloha č. 14. Hodnota tepelné 
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vodivosti λ pro daný materiál je 0,0475 W.m
-1

.K
-1

, viz Příloha č. 14. Časový průběh 

jednotlivých disciplín zátěţové testu je znázorněn v Příloze č. 12.  

 

Tab. 37 Teplota na povrchu těla  
 

Teplota na povrchu těla [°C] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část těla 

ruka levá  29,8 32,1 32,7 32,8 

ruka pravá  29,4 32,7 34,1 32 

trup – přední část 29,3 34,5 35,6 35,4 

trup – zadní část 29,4 33,9 34,4 33,9 

 

Tab. 38 Teplota na povrchu trička 
 

Teplota na povrchu trička [°C] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část trička 

rukáv levý  27,9 28,5 29,9 28,8 

rukáv pravý  27,5 29,1 29,5 29,2 

trup – přední část 27,8 30,2 31,5 31,3 

trup – zadní část 28,5 31,2 31,5 31,9 

 

 

 
Obr. 36 Průměrná teplota na povrchu těla testéra a povrchu trička LUING PYREX Ag – 

střední v průběhu testu 
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Tab. 39 Teplota na povrchu zásahového obleku  
 

Teplota na povrchu zásahového obleku [°C] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část obleku 

rukáv levý  23,5 26,2 26,2 26,8 

rukáv pravý  23,4 25,8 25,7 26,6 

trup – přední část 23,1 25,1 25,2 26,4 

trup – zadní část 23,1 24 24,8 25,6 

 

Tab. 40 Tepelný tok při tloušťce materiálu měřené pomocí mikrometru 
 

Tepelný tok [W.m
-2

] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část obleku 

rukáv levý  231,4 438,5 341,0 487,2 

rukáv pravý  231,4 438,5 560,3 341,0 

trup – přední část 182,7 523,7 499,4 499,4 

trup – zadní část 109,6 328,8 353,2 243,6 

 

Tab. 41 Tepelný tok při tloušťce materiálu měřené pomocí fotoelektronického senzoru 
 

Tepelný tok [W.m
-2

] 

část testu 
před testem 1. část testu 2. část testu 3. část testu 

část obleku 

rukáv levý  80,6 152,7 118,8 169,6 

rukáv pravý  80,6 152,7 195,1 118,8 

trup – přední část 63,6 182,4 173,9 173,9 

trup – zadní část 38,2 114,5 123,0 84,8 

 

 

Druhá část testování se uskutečnila 22. 3. 2011. Průměrná teplota v tělocvičně byla 

23,4 °C a vlhkost vzduchu 35,7 %. V Tab. 42 a 43 jsou zaznamenány průměrné teploty na 

povrchu těla a povrchu trička v daném časovém úseku. V Tab. 44 se nachází hodnoty 

tepelného toku mezi tělem testéra a povrchem daného trička pro tloušťku materiálu změřenou 

pomocí fotoelektronického senzoru. Časový průběh zátěţové testu je znázorněn v Příloze      

č. 15. 
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Tab. 42 Teplota na povrchu těla  
 

Teplota na povrchu těla [°C] 

část testu 
před testem po testu 

část těla 

ruka levá  30,3 31,1 

ruka pravá  29,9 31,1 

trup – přední část 30,6 31,9 

trup – zadní část 31,3 32,7 

 

Tab. 43 Teplota na povrchu trička 
 

Teplota na povrchu trička [°C] 

část testu 
před testem po testu 

část těla 

rukáv levý  29,9 30,6 

rukáv pravý  29,7 30,8 

trup – přední část 30,2 30,4 

trup – zadní část 29,1 29,7 

 

Tab. 44 Tepelný tok při tloušťce materiálu měřené pomocí fotoelektronického senzoru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7 Vyhodnocení  

Z výsledků tohoto měření vyplývá, ţe teplota naměřená na povrchu trička přibliţně 

koresponduje s teplotu na povrchu těla testéra. Při pouţití zásahového obleku dochází k 

většímu zahřívání organismu testéra z důvodu menšího odvodu tepla přes tuto vrstvu.  

 Z naměřených teplot byl dle rovnice 14-1 vypočten tepelný tok. Ten nám udává 

mnoţství tepla šířícího se z povrchu těla o dané teplotě do testovaného trička o počáteční 

teplotě. Na Obr. 37 a 38 jsou uvedeny průměrné hodnoty tepelného toku v jednotlivých 

částech zátěţového testu při pouţití zásahového obleku pro dvě uvaţované tloušťky 

Tepelný tok [W.m
-2

] 

část testu 
před testem po testu 

část těla 

rukáv levý  17,0 21,2 

rukáv pravý  8,5 12,7 

trup – přední část 17,0 63,6 

trup – zadní část 93,3 127,2 
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materiálu. Z obrázků lze jasně vidět, jaký vliv na tepelný tok má tloušťka materiálu (čím větší 

tloušťka, tím menší tepelný tok). 

 

Obr. 37 Průměrné hodnoty tepelného toku při tloušťce materiálu měřené pomocí mikrometru 

 

 
Obr. 38 Průměrné hodnoty tepelného toku při tloušťce materiálu měřené pomocí    

fotoelektronického senzoru 
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14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU O DLOUHODOBÉM NOŠENÍ 

 

Firma LUING PYREX, při dodání poţadovaných modelů triček, vyslovila ţádost o 

sledování a vyhodnocení subjektivních a pocitových vjemů testérů v střednědobém horizontu 

uţívání trik v závislosti na okolních faktorech (druhu a délce trvání fyzické zátěţe, teplotě 

okolí).  Proto byl pro dvě testovaná trička od této firmy vytvořen dotazník o dlouhodobém 

nošení. Jednalo se o trička LUING PYREX Ag – tenké a LUING PYREX Ag – střední. Vzor 

dotazníku je umístěn v Příloze č. 13. Dotazník vyplňovali stejní testéři, kteří se zúčastňovali 

zátěţových testů, a to po dobu 13 měsíců. Testéři do dotazníku zaznamenávali dobu zátěţe a 

teplotu vzduchu, při jaké byla zátěţ provozována. Dále uváděli druh fyzické zátěţe (lehká x 

střední x těţká) podle toho, jakou činnost či sport provozovali. Následovalo zaznamenání 

pocitového stavu při pouţití daného trička při zátěţi. Zapisovaly se vţdy dva pocitové stavy. 

První z nich byl pocit tepla, nebo chladu při pouţívání trička. Druhý znázorňoval odvod potu 

z těla. Testéři vybírali buď sucho, vlhko či neutrální. 

Trička byla vyuţívána pro různé fyzické aktivity ve všech ročních obdobích a 

teplotách, jak venku, tak v interiéru. Šlo o aktivity od sezení v interiéru u počítače, lehkou 

práci, přes různé kolektivní hry v tělocvičně aţ po posilovnu. Vše ve svém volném čase, nebo 

v rámci fyzické přípravy příslušníků při výkonu sluţby na poţární stanici. Dále testéři trička 

vyuţívali při lyţařských aktivitách na horách a ve velké míře i při jízdě na kole a běhu.  

Tričko LUING PYREX Ag – tenké bylo nošeno v průměru 39 krát a práno 10 krát. 

Doba zátěţe byla v průměru 2 hodiny. Při nošení trička u testérů převaţoval pocit tepla a 

sucha, coţ znamená, ţe odvod potu z těla byl dostatečný.      

Tričko LUING PYREX Ag – střední bylo pouţito v průměru celkem 30 krát a práno   

8 krát. Doba zátěţe byla v průměru 2,5 hodiny. Při nošení trička u testérů opět převaţoval 

pocit tepla a sucha.      

Jednotlivé odpovědi pro první pocitový stav (pocit tepla či chladu při pouţívání 

daného modelu trička) lze vidět na Obr. 39. Odpovědi na druhý pocitový stav, který 

znázorňoval odvod potu z těla testéra při pouţití daného trička (sucho, vlhko či neutrální), 

jsou zobrazeny na Obr. 40.   
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V některých jednotlivých případech, a to při těţké fyzické aktivitě a při nízké teplotě 

vzduchu, testéři uváděli pocit chladu a vlhka z důvodu nedostatečného odvodu potu. Většinou 

to ale bylo způsobeno nevhodně pouţitou následující vrstvou oblečení, kterou testéři pouţili 

na testovaná trička. Tato vrstva nedokázala odvést dostatečné mnoţství potu, a proto pot 

zůstával v tričku. Z tohoto důvodu by i zásahové obleky měly splňovat určitou schopnost 

odvodu potu a tělesného tepla.  

 

Obr. 39 Subjektivní pocit při tělesné zátěţi I. 

 

 
Obr. 40 Subjektivní pocit při tělesné zátěţi II. 
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15 ZÁVĚR 

 

Při ukončení testu nasáklivosti byl kaţdému z testérů rozdán dotazník týkající se 

vlastností testovaných triček, 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. 

Trička byla hodnocena jako příjemná, model LUING PYREX Ag – tenké bylo označeno jako 

velmi příjemné. Další (druhá) otázka se týkala vhodnosti střihu. Tričko LUING PYREX Ag – 

tenké mělo střih velmi vhodný, u modelů FUN-COM a LUING PYREX Ag – střední byl střih 

vhodný pro všechny testéry. Model trička GREY jiţ nedopadl tak dobře, protoţe si někteří 

stěţovali 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, ţe střih je velmi individuální záleţitost a liší se výrobce od výrobce. Následující 

třetí otázka se týkala tepelného tělesného pocitu. Kromě trička FUN-COM, které bylo 

označeno za hřejivé, byla trička hodnocena jako neutrální.  

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

měli testéři po ukončení výše uvedených tělesných aktivit. Při dotazu na příjemnost 

jednotlivých textilií byla opět trička hodnocena jako příjemná, jen model LUING PYREX Ag 

– tenké byl testéry označen jako velmi příjemný. Další otázka se týkala odvodu vlhkosti. 

Odpověď na tuto otázku nám jiţ dal test nasáklivosti a odvodu potu z těla testéra. Nárůst 

nasáklivosti po jednotlivých částech zátěţového testu lze vidět na Obr. 41. Z obrázku je 

patrné, ţe trička z funkčních materiálů odvedla mnohem více vlhkosti z těla testéra, neţ 

z převáţné části bavlněný model GREY. I mezi testéry tento model neuspěl. Jak z hodnocení 

testérů, tak z výsledků provedeného testování, dosáhly modely FUN-COM a LUING PYREX 

Ag – střední dostatečného odvodu vlhkosti. Tyto modely obsahují přibliţně 50 % bavlny a   

50 % funkčního materiálu. Nejlepších výsledků dosáhlo triko LUING PYREX Ag – tenké, 

které je vytvořeno 100 % z polypropylenových vláken. Tyto výsledky potvrzují i hodnoty 

paropropustnosti a výparného odporu. Toto měření bylo provedeno na Technické univerzitě 

v Liberci na přístroji Permetest, viz Příloha č. 14. Poslední otázkou byl opět tepelný tělesný 

pocit. Zde byla trička převáţně hodnocena jako neutrální, jen model FUN-COM jako hřejivý. 

Na tuto otázku do značné míry odpovídají i výsledky měření přestupu tepla a hodnoty získané 

na Technické univerzitě v Liberci na přístroji Alambeta. Jedna ze získaných hodnot je tepelný 

odpor. Čím větší tepelný odpor, tím méně zkoumaný materiál odvádí teplo. Nejlepších 

výsledků dosáhlo tričko LUING PYREX Ag – tenké. Hodnoty tepelného toku, při zátěţovém 
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testu při pouţití i nepouţití zásahového obleku a získané na Technické univerzitě v Liberci 

jsou uvedeny na Obr. 42. 

 

Obr. 41 Nárůst nasáklivosti 

 

 
 

Obr. 42 Průměrné hodnoty tepelného toku 
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Ze všech získaných výsledků je zřejmé, ţe trička obsahující funkční materiály, byla 

hodnocena jako vhodnější pro pouţití při fyzické zátěţi. Jejich vlastnosti více vyhovovaly 

testérům, neţ zatím nejvíce pouţívaný model GREY. Nejlépe byl hodnocen model LUING 

PYREX Ag – tenké, který je vytvořen 100 % z polypropylenových vláken. Dobrých výsledků 

dosahovaly také modely FUN-COM a LUING PYREX Ag – střední. Oba tyto modely mají 

přibliţně 50 % bavlny a zbylých 50 % obsahuje funkční materiál modacrylic (FUN-COM) 

nebo polypropylen (LUING PYREX). S ohledem na zjištěné skutečnosti bych navrhoval 

nákup alespoň jednoho funkčního trička pro kaţdého výjezdového hasiče. 
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Vejda Michal, Testování funkčního prádla pod zásahový oblek 

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 (nataţený sval, svalové křeče, 

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

 

 

 

 

 

    uţívání léků (dlouhodobé, krátkodobé): 

 

 

 

 

 

Fyzický stav: (jaký sport, jak často) 

  

   Rekreačně: 

 

  

 

 

Pravidelně: 

 

 

 

 

 

Člen JSDH :     ANO  NE 

(vybranou volbu zakroužkovat)   

 

Slouţící u HZS:   ANO  NE 

(vybranou volbu zakroužkovat)  

 

Přiřazené pořadové číslo: 

(nevyplňovat)
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Vejda Michal, Testování funkčního prádla pod zásahový oblek 

Příloha č. 2    Vzor dotazníku na vlastnosti zkoušených triček 

 

Jméno a příjmení: 

 

 

HODNOCENÍ TRIČKA:  

Materiál:  

 
 

Poznámka: U kaţdé otázky vyberte jednu z nabízených moţností odpovědi a tu 

zakrouţkujte.  

 

 

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 aktivitě: 

 
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 prádla pod zásahový oblek 

Příloha č. 3     Výsledky testů triček 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 prádla pod zásahový oblek 

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

 

Název disciplíny 

doba testu v minutách 

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

Výstup po schodech s přidanou 

zátěţí 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 trenaţér 1km 4:50 5:00 4:16 5:05 5:43 

Výstup po schodech s přidanou 

zátěţí 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 trenaţér 3km 5:20 4:19 5:21 4:40 4:33 

Výstup po schodech bez přidané 

zátěţe 
4:12 3:58 4:47 3:07 3:05 

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

Veslařský trenaţér 1km 5:25 4:59 4:33 4:24 4:27 
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Vejda Michal, Testování funkčního prádla pod zásahový oblek 

Příloha č. 5     Výsledky testů triček 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 prádla pod zásahový oblek 

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

Název disciplíny 

doba testu v minutách 

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

Výstup po schodech s přidanou 

zátěţí 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 trenaţér 1km 4:40 5:56 5:01 5:00 4:56 

Výstup po schodech s přidanou 

zátěţí 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 trenaţér 3km 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 

Výstup po schodech bez přidané 

zátěţe 
3:50 4:08 2:35 2:48 3:22 

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

Veslařský trenaţér 1km 5:15 6:13 3:43 5:56 5:23 
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Vejda Michal, Testování funkčního prádla pod zásahový oblek 

Příloha č. 7     Výsledky testů triček LUING PYREX Ag – tenké 

Testér č.  1   

    

PŘED STARTEM:   

    

 hmotnost testéra + obleku: 86,1 kg 

 hmotnost testéra: 82,4 kg 

 tuk 23,2 % 

 voda v těle 56,1 % 

 svalová hmota 42,4 % 

 kosti 11,1 kg 

 hmotnost trika: 102,3 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 86,1 kg 

 hmotnost testéra: 82,5 kg 

 tuk 23,3 % 

 voda v těle 56 % 

 svalová hmota 42,3 % 

 kosti 11,1 kg 

 hmotnost trika: 131,6 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 85,8 kg 

 hmotnost testéra: 82,3 kg 

 tuk 23,1 % 

 voda v těle 56,1 % 

 svalová hmota 42,3 % 

 kosti 11,1 kg 

 hmotnost trika: 149,4 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 86 kg 

 hmotnost testéra: 82 kg 

 tuk 22,9 % 

 voda v těle 56,3 % 

 svalová hmota 42,4 % 

 kosti 11,1 kg 

 hmotnost trika: 142,3 g 
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Testér č.  2   

    

PŘED STARTEM:   

    

 hmotnost testéra + obleku: 82,7 kg 

 hmotnost testéra: 78,9 kg 

 tuk 16,9 % 

 voda v těle 60,7 % 

 svalová hmota 44,4 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 100,6 g 

    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 83 kg 

 hmotnost testéra: 79 kg 

 tuk 17 % 

 voda v těle 60,6 % 

 svalová hmota 44,3 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 118,3 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 82,9 kg 

 hmotnost testéra: 78,9 kg 

 tuk 16,9 % 

 voda v těle 60,7 % 

 svalová hmota 44,3 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 152,5 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 82,3 kg 

 hmotnost testéra: 78,7 kg 

 tuk 16,8 % 

 voda v těle 60,8 % 

 svalová hmota 44,3 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 156,6 g 
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Testér č.  3   

    

PŘED STARTEM:   

    

 hmotnost testéra + obleku: 74,7 kg 

 hmotnost testéra: 71,1 kg 

 tuk 18,1 % 

 voda v těle 59,8 % 

 svalová hmota 44,9 % 

 kosti 10,1 kg 

 hmotnost trika: 102,7 g 

    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 75 kg 

 hmotnost testéra: 71 kg 

 tuk 18 % 

 voda v těle 59,8 % 

 svalová hmota 44,9 % 

 kosti 10,1 kg 

 hmotnost trika: 114,2 g 

    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 74,6 kg 

 hmotnost testéra: 70,7 kg 

 tuk 17,8 % 

 voda v těle 60 % 

 svalová hmota 45 % 

 kosti 10,1 kg 

 hmotnost trika: 151 g 

    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 74,6 kg 

 hmotnost testéra: 70,7 kg 

 tuk 17,7 % 

 voda v těle 60,1 % 

 svalová hmota 45,1 % 

 kosti 10 kg 

 hmotnost trika: 155,3 g 
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Testér č.  4   

    

PŘED STARTEM:   

    

 hmotnost testéra + obleku: 77,3 kg 

 hmotnost testéra: 73,2 kg 

 tuk 18 % 

 voda v těle 59,8 % 

 svalová hmota 44,7 % 

 kosti 10,4 kg 

 hmotnost trika: 111,1 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 76,7 kg 

 hmotnost testéra: 73,1 kg 

 tuk 18,1 % 

 voda v těle 59,8 % 

 svalová hmota 44,7 % 

 kosti 10,4 kg 

 hmotnost trika: 137,8 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 76,8 kg 

 hmotnost testéra: 72,9 kg 

 tuk 17,8 % 

 voda v těle 60 % 

 svalová hmota 44,7 % 

 kosti 10,4 kg 

 hmotnost trika: 178,6 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 76,2 kg 

 hmotnost testéra: 72,2 kg 

 tuk 17,5 % 

 voda v těle 60,3 % 

 svalová hmota 44,9 % 

 kosti 10,3 kg 

 hmotnost trika: 183,7 g 
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Testér č.  5   

    

PŘED STARTEM:   

    

 hmotnost testéra + obleku: 84 kg 

 hmotnost testéra: 80,6 kg 

 tuk 18,7 % 

 voda v těle 59,3 % 

 svalová hmota 43,7 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 100,5 g 

    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 84,6 kg 

 hmotnost testéra: 80,8 kg 

 tuk 18,8 % 

 voda v těle 59,3 % 

 svalová hmota 43,7 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 119,9 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 84,2 kg 

 hmotnost testéra: 80,3 kg 

 tuk 18,6 % 

 voda v těle 59,5 % 

 svalová hmota 43,7 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 155,5 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 83,7 kg 

 hmotnost testéra: 80,4 kg 

 tuk 18,5 % 

 voda v těle 59,5 % 

 svalová hmota 43,8 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 157,9 g 
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Vejda Michal, Testování funkčního prádla pod zásahový oblek 

Příloha č. 8   Časové výsledky jednotlivých disciplín pro test triček  

LUING PYREX Ag – tenké 

Název disciplíny 

doba testu v minutách 

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

Výstup po schodech s přidanou 

zátěţí 2 košů s hadicemi 
4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 

10 shybů na hrazdě 1:00 1:00 2:00 1:00 1:00 

Veslařský trenaţér 1km 5:00 5:00 5:00 6:00 5:00 

Výstup po schodech s přidanou 

zátěţí 1 hadice 
3:00 4:00 3:00 3:00 4:00 

32 kliků 2:00 1:00 2:00 1:00 1:00 

Cyklistický trenaţér 3km 7:00 7:00 7:00 8:00 8:00 

Výstup po schodech bez přidané 

zátěţe 
4:00 4:00 3:00 2:00 3:00 

43 lehů-sedů 2:00 1:00 1:00 1:00 2:00 

Veslařský trenaţér 1km 5:00 4:00 5:00 5:00 5:00 
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Vejda Michal, Testování funkčního prádla pod zásahový oblek 

PŘÍLOHA č. 9    Výsledky testů triček LUING PYREX Ag – střední 

Testér č.  1   

    

PŘED STARTEM:   

    

 hmotnost testéra + obleku: 86,2 kg 

 hmotnost testéra: 82,5 kg 

 tuk 23,2 % 

 voda v těle 56,1 % 

 svalová hmota 42,3 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 185 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 85,9 kg 

 hmotnost testéra: 82,1 kg 

 tuk 22,9 % 

 voda v těle 56,3 % 

 svalová hmota 42,4 % 

 kosti 11,1 kg 

 hmotnost trika: 237 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 85,9 kg 

 hmotnost testéra: 81,7 kg 

 tuk 22,8 % 

 voda v těle 56,4 % 

 svalová hmota 42,5 % 

 kosti 11,1 kg 

 hmotnost trika: 277,7 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 85,8 kg 

 hmotnost testéra: 81,8 kg 

 tuk 22,7 % 

 voda v těle 56,4 % 

 svalová hmota 42,4 % 

 kosti 11,1 kg 

 hmotnost trika: 279,1 g 
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Testér č.  2   

    

PŘED STARTEM:   

    

 hmotnost testéra + obleku: 83,7 kg 

 hmotnost testéra: 79,7 kg 

 tuk 17,4 % 

 voda v těle 60,3 % 

 svalová hmota 44,2 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 187,7 g 

    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 83,4 kg 

 hmotnost testéra: 79,3 kg 

 tuk 17,2 % 

 voda v těle 60,5 % 

 svalová hmota 44,3 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 214,3 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 82,7 kg 

 hmotnost testéra: 79 kg 

 tuk 17 % 

 voda v těle 60,6 % 

 svalová hmota 44,3 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 259,3 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 82,9 kg 

 hmotnost testéra: 79,4 kg 

 tuk 17 % 

 voda v těle 60,6 % 

 svalová hmota 44,3 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 275,1 g 
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Testér č.  3   

    

PŘED STARTEM:   

    

 hmotnost testéra + obleku: 75,1 kg 

 hmotnost testéra: 71,7 kg 

 tuk 18,4 % 

 voda v těle 59,6 % 

 svalová hmota 44,8 % 

 kosti 10,2 kg 

 hmotnost trika: 185,4 g 

    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 75 kg 

 hmotnost testéra: 71,2 kg 

 tuk 18,1 % 

 voda v těle 59,8 % 

 svalová hmota 44,9 % 

 kosti 10,1 kg 

 hmotnost trika: 209,6 g 

    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 75 kg 

 hmotnost testéra: 71,2 kg 

 tuk 18,1 % 

 voda v těle 59,8 % 

 svalová hmota 44,9 % 

 kosti 10,1 kg 

 hmotnost trika: 255 g 

    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 74,5 kg 

 hmotnost testéra: 71,3 kg 

 tuk 18,2 % 

 voda v těle 59,7 % 

 svalová hmota 44,9 % 

 kosti 10,1 kg 

 hmotnost trika: 273,5 g 
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Testér č.  4   

    

PŘED STARTEM:   

    

 hmotnost testéra + obleku: 76,8 kg 

 hmotnost testéra: 72,7 kg 

 tuk 17,7 % 

 voda v těle 60 % 

 svalová hmota 44,8 % 

 kosti 10,3 kg 

 hmotnost trika: 192,3 g 
    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 77,3 kg 

 hmotnost testéra: 72,6 kg 

 tuk 18 % 

 voda v těle 59,9 % 

 svalová hmota 44,6 % 

 kosti 10,4 kg 

 hmotnost trika: 228,2 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 76,8 kg 

 hmotnost testéra: 72,4 kg 

 tuk 17,8 % 

 voda v těle 60 % 

 svalová hmota 44,7 % 

 kosti 10,4 kg 

 hmotnost trika: 293,6 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 77,2 kg 

 hmotnost testéra: 72,3 kg 

 tuk 18,1 % 

 voda v těle 59,8 % 

 svalová hmota 44,6 % 

 kosti 10,4 kg 

 hmotnost trika: 311,5 g 
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Testér č.  5   

    

PŘED STARTEM:   

    

 hmotnost testéra + obleku: 84,6 kg 

 hmotnost testéra: 80,9 kg 

 tuk 18,8 % 

 voda v těle 59,3 % 

 svalová hmota 43,6 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 185,6 g 

    

PŘI TESTU:   

    

1. část    

 hmotnost testéra + obleku: 84,3 kg 

 hmotnost testéra: 80,8 kg 

 tuk 18,7 % 

 voda v těle 59,4 % 

 svalová hmota 43,7 % 

 kosti 11,3 kg 

 hmotnost trika: 217,8 g 
    

2. část    

 hmotnost testéra + obleku: 84,4 kg 

 hmotnost testéra: 80,3 kg 

 tuk 18,4 % 

 voda v těle 59,5 % 

 svalová hmota 43,7 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 274,5 g 
    

3. část    

 hmotnost testéra + obleku: 84,3 kg 

 hmotnost testéra: 80,2 kg 

 tuk 18,5 % 

 voda v těle 59,5 % 

 svalová hmota 43,8 % 

 kosti 11,2 kg 

 hmotnost trika: 294,4 g 
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Vejda Michal, Testování funkčního prádla pod zásahový oblek 

Příloha č. 10   Časové výsledky jednotlivých disciplín pro test triček  

LUING PYREX Ag – střední 

Název disciplíny 

doba testu v minutách 

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

Výstup po schodech s přidanou 

zátěţí 2 košů s hadicemi 
3:45 4:04 4:01 3:28 4:30 

10 shybů na hrazdě 0:29 0:13 0:39 0:11 0:23 

Veslařský trenaţér 1km 4:12 4:28 4:50 4:35 4:21 

Výstup po schodech s přidanou 

zátěţí 1 hadice 
3:21 3:48 3:06 3:22 3:38 

32 kliků 0:42 0:50 0:29 0:22 0:47 

Cyklistický trenaţér 3km 6:00 6:44 7:01 7:45 7:12 

Výstup po schodech bez přidané 

zátěţe 
2:29 3:20 3:26 2:52 3:13 

43 lehů-sedů 1:06 1:14 1:12 0:40 1:11 

Veslařský trenaţér 1km 3:54 5:19 4:41 4:45 4:30 
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Vejda Michal, Testování funkčního prádla pod zásahový oblek 

Příloha č. 11    Snímky z termokamery 
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Vejda Michal, Testování funkčního prádla pod zásahový oblek 

Příloha č. 12    Časové výsledky jednotlivých disciplín pro test triček  

Název disciplíny 

doba testu v minutách 

GREY FUN-COM 
LUING PYREX 

Ag – tenké 

LUING PYREX 

Ag – střední 

Výstup po schodech s přidanou 

zátěţí 2 košů s hadicemi 
3:25 3:00 3:10 4:00 

Pásový ergometr, sklon 10 %, 

rychlost 4 km.h
-1

 
8:00 8:00 8:00 8:00 

Výstup po schodech s přidanou 

zátěţí 1 hadice 
3:00 3:00 3:20 3:00 

Pásový ergometr, sklon 5 %, 

rychlost 4 km.h
-1

 
8:00 8:00 8:00 8:00 

Výstup po schodech bez přidané 

zátěţe 
3:00 3:00 3:30 3:00 

Pásový ergometr, sklon 0 %, 

rychlost 4 km.h
-1

 
8:00 8:00 8:00 8:00 
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Vejda Michal, Testování funkčního prádla pod zásahový oblek 

Příloha č. 13    Vzor dotazníku na dlouhodobé nošení trika 

 

Testér:      

       
Typ 

trička      

       

 Doba zátěţe [hod] / Teplota [°C] Pocitové stavy při zátěţi 

Datum lehká střední  těţká lehká střední  těţká 
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Vysvětlivky k dotazníku dlouhodobého nošení trika  

       

Datum Bude vyplněno datum nošení trika. 

Doba zátěţe [hod] / Teplota [°C] 

Jednotka - hodiny, s přesností na ½ hodiny. 

U interiéru se teplotou nebudeme zabývat. Budeme 

uvaţovat průměrnou teplotu 20 °C. Za dobou zátěţe 

bude postačovat uvést informaci ve tvaru "I"             

(I = interiér). 

U exteriéru je poţadován záznam teploty. Čas zátěţe 

v daném dni rozdělit podle druhu zátěţe a teplotu 

uvést za lomítko za dobou zátěţe. 

Praní 
V řádku bude uveden pouze záznam s datem a 

informací "PRANÍ". 

Druh zátěţe 

Lehká 

Běţné uţívání trika bez fyzické práce, např. při 

studiu a pobytu ve škole, doma, standardní chůze 

atd. Při této zátěţi nedochází k zásadnímu pocení 

testéra. 

Střední 

Zde by patřilo zařadit všechny činnosti, které 

nespadají do lehké ani těţké zátěţe. Jednalo by se 

především o zátěţ s menší úrovní pocení neţ extrém. 

Těţká 

Lze přirovnat k fyzickým testům pro hasiče nebo 

popisovanému testování. Jedná se o jakýkoliv 

sportovní výkon, při kterém se důkladně propotíme, 

fyzická aktivita, která trvá intenzivně min. půl 

hodiny. 

Pocitové stavy 

při zátěţi - 

charakterizovány 

zkratkou 

T = teplo Charakterizuje teplý pocit při nošení trika. 

N = neutrální 
Ideální stav. Triko se chová při nošení i zátěţi 

komfortně. 

C = chlad Charakterizuje pocit chladu při nošení trika. 

S = sucho Charakterizuje sucho při nošení trika. 

V = vlhko Charakterizuje vlhko při nošení trika. 
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Vejda Michal, Testování funkčního prádla pod zásahový oblek 

Příloha č. 14   Hodnocení tepelně - izolačních vlastností a propustnosti pro vodní 

páry 
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Klimatické podmínky: RH = 35 %, T = 22 °C,  

Statistické vyhodnocení bylo vytvořeno z 5 opakovaných měření téhoţ vzorku.  

(x - průměrná hodnota, cv - variační koeficient). 

 

Stručný popis pouţitých přístrojů 

Měření paropropustnosti a výparného odporu bylo provedeno na přístroji Permetest, 

který je svou podstatou tzv. Skin model malých rozměrů. Přístroj je zaloţen na přímém měření 

tepelného toku q procházejícího povrchem tohoto tepelného modelu lidské pokoţky. Povrch 

modelu je porézní a je zvlhčován, čímţ se simuluje funkce ochlazení pocením. Na tento 

povrch je přiloţen přes separační folii měřený vzorek. Vnější strana vzorku je ofukována. 

 

 

 

Při měření výparného odporu a paropropustnosti je měřící hlavice (skin model) 

pomocí elektrické topné spirály a regulátoru udrţován na teplotě okolního vzduchu             

(20 - 23 °C), který je do přístroje nasáván. Tím jsou zajištěny izotermické podmínky měření. 

Při měření se pak vlhkost v porézní vrstvě mění v páru, která přes separační fólii prochází 

vzorkem. Příslušný výparný tepelný tok je měřen speciálním snímačem a jeho hodnota je 

přímo úměrná paropropustnosti textilie nebo nepřímo úměrná jejímu výparnému odporu. 

V obou případech se nejdříve měří tepelný tok bez vzorku a poté znovu se vzorkem a přístroj 

registruje odpovídající tepelné toky qo a qv. 
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Při měření tepelného odporu textilního vzorku je suchá udrţována na teplotě o          

10 – 20 °C vyšší neţ je teplota okolního vzduchu. Tepelný tok odváděný ze vzorku konvekcí 

do okolního proudícího vzduchu je opět registrován. Výhodou je krátká doba měření a 

moţnost provádět měření v jakýchkoliv běţných klimatických podmínkách.  

Přístroj měří relativní propustnost textilií pro vodní páry p [%], coţ je 

nenormalizovaný, ale velmi praktický parametr, kde 100 % propustnost představuje tepelný 

tok qo vyvozený odparem z volné vodní hladiny o s tejném průměru jaký má měřený vzorek. 

Zakrytí této hladiny měřeným vzorkem se pak tepelný tok sníţí na hodnotu qv. Platí: 

 

Pro stanovení výparného odporu platí: 

 

 

Měření tepelně izolačních vlastností probíhalo na přístroji Alambeta. Jedná se o 

přístroj vyvinutý profesory Hesem a Doleţalem na Technické univerzitě v Liberci. Přístroj 

měří některé tepelné vlastnosti textilií a to vlastnosti izolační, jako je tepelný odpor nebo 

tepelná vodivost, a vlastnosti dynamické, jako je tepelná jímavost a tepelný tok. Přístroj 

Alambeta změří i tloušťku textilie a je schopen sám vyhodnotit statistické hodnoty 

z naměřených hodnot.  

Princip přístroje Alambeta spočívá v napodobení parametrů lidské pokoţky. Při 

započetí měření klesne měřící hlavice na textilii, která je poloţena na základnu přístroje, kde 

se nachází tepelný snímač. Po klesnutí měřící hlavice se začne měnit povrchová teplota 

měřeného vzorku a počítač registruje průběh tepelného toku.  

Dále je změřena tloušťka vzorku pomocí fotoelektronického senzoru. Měření 

tepelného omaku probíhá zahřáním měřící hlavice na teplotu 32 °C (teplota lidské pokoţky), 

zatímco teplota vzorku zůstává na teplotě 22 °C. Podobně časová konstanta systému na 

měření tepelného toku, který měří přímo tepelný tok mezi měřící hlavicí a textilií, vykazuje 

podobné hodnoty (0,07 sec) jako lidská pokoţka 

. 
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1. měřicí hlava  

2. kovový blok  

3. topné těleso  

4. snímač tepelného toku 

5. vzorek textilie  

6. základna přístroje  

7. hlava zvedacího mech. 

8. teploměr  

 

Obr 1: Schéma přístroje Alambeta 

 

Veličiny, jako jsou tepelný odpor, měrná tepelná jímavost, plošný odpor vedení tepla, 

tepelný tok nebo tloušťka, nám pomáhají pochopit vlastnosti nebo potenciál, který zkoumaný 

materiál má.  

 

Měrná tepelná vodivost  

Měrnou tepelnou vodivost značíme řeckým písmenem λ a udává se v [W.m
-1

K
-1

]. 

Měrná tepelná vodivost je charakterizována jako součinitel měrné tepelné vodivosti λ, 

představuje mnoţství tepla, které proteče jednotkou délky za jednotku času a vytvoří rozdíl 

teplot 1 [K]. S rostoucí teplotou hodnota tepelné vodivostí klesá.  

 
 

Teplotní vodivost  

Měrná teplotní vodivost vyjadřuje schopnost látky vyrovnávat teplotní změny. Čím je 

hodnota vyšší, tím se látka rychleji vyrovnává s teplotou (při nestacionárním procesu). 

Měrnou teplotní vodivost značíme písmenem a. Udává se v jednotkách [m
2
/s].  
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Tepelná jímavost  

Tepelná jímavost je parametr zavedený profesorem Hesem v roce 1986. Parametr 

charakterizuje tepelný omak a představuje mnoţství tepla, které proteče při rozdílu teplot 1[K] 

jednotkou plochy za jednotku času v důsledku akumulace tepla v jednotkovém objemu. 

Tepelná jímavost se udává [W.S
1/2

/m
2
.K]. Čím je hodnota tepelné jímavosti b u materiálu 

niţší, tím teplejší má daný materiál omak.  

 

 

Plošný odpor vedení tepla  

Plošný odpor vedení tepla značíme písmenem R [W-1K.m
2
]. Čím niţší je tepelná 

vodivost, tím vyšší je tepelný odpor a představuje mnoţství tepla, které projde vrstvou 

materiálu o jednotkové ploše za jednotku času při jednotkovém teplotním spádu. Tepelný 

odpor se také někdy nazývá tepelnou izolací. Čím je hodnota tepelného odporu větší, tím 

méně zkoumaný materiál odvádí teplo a je tak lepším izolantem.  

 

 

Tepelný tok  

Tepelný tok q [W/m
2
] udává mnoţství tepla šířícího se z ruky o teplotě t2 do textilie o 

počáteční teplotě t1 za jednotku času. Pro krátkou dobu kontaktu přibliţně platí:  
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Naměřená data 

 
Tabulka 1: Alambeta – přítlak 200Pa  

Vzorek Sloţení 

 

 

Výrobce 

Tepelná vodivost Tepelná jímavost Tepelný odpor Tloušťka Tepelný tok 

λ [W/m/K] b [W/s
1/2

/m
2
/K] r [m

2
.K/W] h [mm] q [W.m

2
] 

x cv x cv x cv x cv x cv 

1 100%AgPOP,100g.m
-2

 Tričko LUING PYREX 0,0441 0,6 116 1,9 0,0153 1,6 0,68 1,5 356 2,1 

2 50% AgPOP/50%Ba,140g.m
-2

 Tričko LUING PYREX 0,0475 1,4 102 1,8 0,0236 0,5 1,12 1,8 290 1,8 

3 40%Vis/60%ba Tričko GREY 0,0466 1,8 127 2,0 0,0185 1,4 0,86 2,7 342 3,1 

4 45%Ba/55%Modacrylic Tričko FUN-COM 0,0409 1,7 94,4 3,1 0,0365 1,3 1,49 2,2 232 3,3 

 

Tabulka 2: Permetest – rychlost ofuku  [1m/s]  

Vzorek Sloţení Výrobce 
RELAT. WATER 

VAPOUR  

PERMEABILITY [%] CV [%] 

WATER VAPOUR  

RESISTANCE [Pa.m
2
.W

-1
] 

CV 

[%] 

1 100%AgPOP,100g.m
-2

 Tričko LUING PYREX 81,1 0,8 1,6 3,5 

2 50% AgPOP/50%Ba,140g.m
-2

 Tričko LUING PYREX 60,7 4,2 4,2 3,9 

3 40%Vis/60%ba Tričko GREY 67,6 2,3 3,2 4,7 

4 45%Ba/55%Modacrylic Tričko FUN-COM 57,9 0,5 4,9 0,7 
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Vejda Michal, Testování funkčního prádla pod zásahový oblek 

Příloha č. 15   Časové výsledky zátěţového testu pro test triček 

Název disciplíny 

doba testu v minutách 

GREY FUN-COM 
LUING PYREX 

Ag – tenké 

LUING PYREX 

Ag – střední 

Výstup po schodech bez přidané 

zátěţe 
5:00 4:00 4:00 3:00 

Pásový ergometr, sklon 5 %, 

rychlost 4 km.h
-1

 
8:00 8:00 8:00 8:00 

 

 


