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Anotace 
 
BALNER, Dalibor. Porovnání charakteristik na trhu nabízeného spodního prádla pro hasiče. 

Ostrava, 2013. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany. 

 
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním vybraných trik s dlouhými rukávy pro 

hasiče z hlediska transportu vlhkosti a jejího odpaření. V teoretické části jsou uvedena 

nebezpečí, která lze do jisté míry ovlivnit efektivním odvodem potu od těla hasiče, a také 

fyziologická odezva organismu na zvýšené a snížené teploty okolí. Dále se teoretická část 

práce věnuje oděvnímu komfortu hasiče, legislativnímu rámci ve vztahu k trikům  

a efektivnímu odvodu potu od těla hasiče přes triko a zásahový oděv. V praktické části 

je uveden výběr trik, selekce testovacích metod pro porovnání trik, a to včetně jejich popisu  

a provedení. V závěru jsou vyhodnoceny naměřené výsledky.  

Klíčová slova:  

Hasič, vlhkost, triko, test, komfort 

 

BALNER, Dalibor. Comparison of Characteristics of Firefighter Underwear Offered in the 

Market. Ostrava, 2013. Diploma Thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, Department of Fire Protection.  

 

This thesis deals with the evaluation of the selected long-sleeved T-shirts 

for firefighters in the aspect of the moisture management. In the theoretical part there is the 

description of hazards that can be influenced by the effective take-away perspiration from 

firefighter’s body and the physiological response of the body for higher or lower temperature 

of the environment. This part of the thesis also deals with clothing comfort of the firefighter, 

legislative framework related to T-shirts for firefighters and effective moisture management 

from the firefighter’s body through the T-shirt and firefighter protective clothing. 

The practical part deals with the selection of the T-shirts, includes the selection of the testing 

methods used for T-shirts evaluation; their characteristics and performance. The results of the 

survey are discussed in the conclusion.   

Key words: 

Firefighter, Moisture, T-shirt, Test, Comfort 
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Úvod 

 Jednou z nejdůležitějších součástí osobních ochranných prostředků hasiče je 

bezesporu zásahový ochranný oděv. Chrání zasahujícího hasiče při všech typech 

mimořádných událostí, především před účinky tepelného či plamenného působení při požáru, 

ale i před neagresivními chemickými látkami, povětrnostními vlivy, promáčením, z části také 

proti pořezání či bodnutí atd. Ochranný oděv tedy disponuje všemi těmito typy ochrany 

a zároveň umožňuje odvádět vzniklou vlhkost od těla hasiče. Tuto funkci ochranného oděvu 

je důležité podporovat vhodným typem spodního prádla (oděvních doplňků). Je důležité 

používat takový typ spodního prádla, který dokáže efektivně transportovat pot od těla hasiče 

na svůj povrch a odtud zajistit jeho následné odpaření. Díky tomu může pára procházet 

dalšími vrstvami a přes membránu ochranného oděvu do okolí. Tímto způsobem by se měl 

vytvářet potřebný oděvní komfort a podporovat termoregulace zasahujícího hasiče. 

 Tato diplomová práce se v teoretické části věnuje nebezpečím na místě mimořádné 

události, například nebezpečí přehřátí nebo podchlazení a omrznutí, která lze do jisté míry 

ovlivnit vlastnostmi zásahového oděvu a jeho doplňků, především z hlediska efektivního 

odvodu vlhkosti od těla hasiče. Dále se práce zabývá základními fyziologickými pochody, 

které zajišťují termoregulaci lidského organismu v prostředí vyšších a nižších teplot okolního 

prostředí. Myslím si, že je důležité, aby každý hasič znal alespoň základní informace o tom, 

co se s jeho organismem při nestandardních situacích děje a mohl se tak efektivně bránit 

potenciálnímu nebezpečí. V další kapitole je rozebrán oděvní komfort hasiče, jeho rozdělení, 

faktory, jež jej ovlivňují a další informace týkající se vztahu spodního prádla (zásahového 

oděvu) a oděvního komfortu hasiče. Součástí teoretické části jsou dále základní poznatky 

o odvodu vlhkosti z lidského těla, především přes oděv. Jsou zde zmíněny principy odvodu 

(transportu v triku) kapalné i plynné vlhkosti pomocí kapilarity, sorpce, difuze nebo migrace. 

Následující kapitola uvádí legislativní rámec ve vztahu ke spodnímu prádlu (trikům), 

to znamená základní právní předpisy, které se na používaná trika u HZS ČR vztahují. 

Poslední kapitola teoretické části je věnována zásahovému ochrannému oděvu a jeho oděvním 

doplňkům (trikům). Je zde uvedeno, co musí zásahový oděv splňovat a jak jeho funkci může 

napomáhat triko s vhodnými vlastnostmi, především posuzujeme-li je z hlediska transportu 

vlhkosti. 

 V praktické části se práce věnuje základnímu průzkumu trik, která nabízejí jednotliví 

výrobci, popř. distributoři v ČR, pod zásahový oděv, a následně konkrétnímu výběru trik pro 

testovací účely. Dále se práce zabývá výběrem vhodných metod pro testování vlastností 
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jednotlivých trik a jejich porovnání z hlediska transportu vlhkosti a jejího odpaření. Potom 

jsou zde uvedeny alespoň základy vybraných metod, jež se používají pro testování 

charakteristik odvodu vlhkosti, především ve Spojených státech amerických. Dále jsou tedy 

uvedeny jednotlivé metody a postup měření, který byl upraven pro konkrétní, definované 

laboratorní podmínky. Tato část je koncipována tak, že je nejdříve popsán základní teoretický 

rozbor metody, následně provedená metoda pro účely této práce a nakonec jsou uvedeny 

jednotlivé grafy, tabulky a celková vyhodnocení jednotlivých metod. 

 V závěru práce jsou zmíněna vybraná trika, zvolené testovací metody a hodnocení 

vlastností důležitých pro hasiče, především transport vlhkosti od těla a její odpaření do okolí. 

Dále jsou zde zhodnoceny výsledky jednotlivých metod a komentován výstup práce. 
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Rešerše 
 
 Pro účely této diplomové práce bylo nutné zjistit potřebné informace týkající 

se především parametrů transportu vlhkosti z lidské kůže ve vztahu k trikům (spodnímu 

prádlu, doplňkům ochranného oděvu) pro hasiče. Současně bylo v průběhu rešerše nutné 

projít konkrétní, níže zmíněné legislativní dokumenty, zdroje týkající se fyziologie lidského 

těla, textilních materiálů, charakteristik odvodu vlhkosti z povrchu lidského těla (transportu 

v textilii a odvodu do okolí), nebezpečí spojených se zásahovou činností. Dále byly informace 

čerpány z bakalářských nebo diplomových prací na podobné téma. Součástí informačních 

zdrojů byly také podklady získané od výrobců trik nebo informace poskytnuté odborníky 

na konkrétní problematiku (formou e-mailu nebo osobně).  

 Z hlediska zjištění informací o výskytu nebezpečí na místě mimořádné události byl 

hlavním podkladem Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra 

č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších 

předpisů, metodické listy N. Tento zdroj je uveden v seznamu literatury pod číslem [14]. Tato 

konkrétní část Bojového řádu jednotek PO definuje různá nebezpečí na místě mimořádné 

události a zmiňuje, kde se jednotlivá nebezpečí mohou vyskytovat a jaká je vhodná ochrana 

zasahujícího hasiče před daným typem nebezpečí. Pro účely této práce byly především 

důležité informace týkající se těch nebezpečí, která lze do jisté míry ovlivnit osobními 

ochrannými prostředky hasiče, především ochranným oděvem a jeho oděvními doplňky 

(spodním prádlem), z hlediska účinného odvodu potu a dalších vlastností, zajišťujících 

ochranu především před nebezpečím přehřátí, podchlazení a omrznutí, opaření nebo popálení. 

Konkrétní informace byly doplněny díky konzultacím, především konzultaci [29]. 

Nejdůležitějším zdrojem poznatků o fyziologii byla publikace Fyziologie 

a psychologie práce [3]. Dalšími podklady v této oblasti byly knihy [6], [7] a [9]. Z těchto 

zdrojů bylo důležité zjistit informace, jak se lidské tělo chová především v podmínkách 

zvýšených nebo snížených teplot okolního prostředí, neboli jakým způsobem probíhá 

termoregulace organismu.  

 Informace týkající se oděvního komfortu hasiče byly získány především díky zdrojům 

[1], [8], [10], [26], [29]. Skripta [1] a [8] se zabývají především textilními materiály, jejich 

oděvním komfortem, charakteristikami nebo hodnocením. Dokument [26] se zabývá oděvním 

komfortem. Diplomová práce [10] se zabývá veškerými charakteristikami zásahového 

ochranného oděvu hasiče. Cenné informace byly získány také díky konzultaci s odborníkem 

z praxe [29]. Díky těmto zmíněným zdrojům byly získány informace ohledně oděvního 
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komfortu obecně, oděvního komfortu hasiče, rozdělení oděvního komfortu a jeho 

charakteristik.  

 Zmíněná skripta [1], [8] poskytla také důležité informace týkající se odvodu vlhkosti 

z povrchu lidského těla. Doplňujícím zdrojem této kapitoly byla také kniha [2] popisující 

fyzikální veličiny. Pro účely této práce byla zmíněná kniha [2] zdrojem informací 

o povrchovém napětí a kapilaritě. Dalším podkladem této kapitoly je dokument [12] 

zabývající se vzlínáním do plošných textilií. Díky tomuto zdroji byla zjištěna rozdílnost ve 

vzlínání do textilie a kapiláry.   

 Z legislativních dokumentů byly informace čerpány především ze zdrojů [13], [15], 

[16], [17], [18], [19], [20], [21]. Hlavním dokumentem pro účely této práce byla vyhláška 

MV č. 255/1999 Sb. [15], ve znění pozdějších předpisů [19], [16], [18]. Tato vyhláška 

definuje věcné prostředky požární ochrany (VPPO), tedy i trika (doplňky ochranného oděvu, 

spodní prádlo). Pokyn generálního ředitele HZS ČR [17] doplňuje podmínky VPPO 

mj. vydáním technických podmínek [20], [21]. Ze zmíněné vyhlášky [15] č. 255/1999 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů [19], [16], [18] a daných technických podmínek [20], [21] byly 

získány informace týkající se podmínek trik (spodního prádla, doplňků ochranného oděvu) 

pro použití u HZS ČR. Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS  [13] byl použit pro citaci mimořádné 

události. 

 Informace o ochranném oděvu, jeho materiálech a vlastnostech, kterými by dle mého 

názoru měla disponovat trika pod oděvem, poskytly především zdroje [4], [5], [10], [11], [23] 

a [24]. Technické prostředky PO [4] definují charakteristiky technických prostředků 

používaných u HZS ČR. Bakalářská práce [11] se zabývá prostupem vodní páry ve vrstvách 

zásahového oděvu. Dokument [24] se zabývá vlastnostmi textilií z hlediska odvodu vlhkosti 

a základními testovacími metodami. Zdroj [23] se zabývá transportem vlhkosti z těla přes 

textilní materiály, jejím odvodem do okolí, bavlněnými materiály a testováním textilií. 

Bakalářská práce [5] je zaměřena na prodyšnost a paropropustnost oděvů. Zmíněné podklady 

v kombinaci se skripty [1] a [8] mi pomohly získat informace ohledně charakteristik odvodu 

vlhkosti z těla, transportu vlhkosti v triku a odpaření vlhkosti z jeho povrchu, dále o tom, 

na čem jsou tyto vlastnosti závislé, a také o používaných materiálech. Byla zjištěna i 

návaznost těchto parametrů na paropropustnost ochranného oděvu, zajišťovanou především 

díky membráně GORE-TEX® (včetně jejich vlastností). 

Základní informace o testovacích metodách, které byly použity v této práci, poskytly 

již výše zmíněné podklady [23], [24] a dále zdroje [25], [27] a [28]. Dokument [23] poskytl 

mimo výše zmíněné informace také charakteristiky provádění Kelímkového testu (Standards 
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Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials - konkrétně Open Cup Test) spolu 

s výše uvedeným zdrojem [24]. Oba tyto zdroje zmiňují také základní informace 

o „Houbovém testu“ (Gross Absorbency Test). Webová stránka NC State University pod 

označením [25] se týká především testování charakteristik odvodu vlhkosti (transportu 

v textilii). Z této stránky byly získány informace týkající se testování a vyhodnocení metody 

Vzlínavost v textilních materiálech (Vertical Wicking of Textiles), Doby (rychlosti) sušení 

(Drying Time/Drying Rate), a testu GATS (Gravimetric Absorbency Testing System). Další 

stránka webu [27] se týká opět základního popisu testovacích metod. Tato stránka také 

zmiňuje základní informace o metodě Rychlost sušení na topné desce (Drying Rate 

of Fabrics: Heated Plate Method). Cenné informace, především o přehledu testovacích metod 

byly získány díky e-mailovému dopisování [28]. 

Materiály [1], [2], [3], [4], [5], [6], uvedené v příloze A, jsou především informace 

o jednotlivých trikách poskytnuté jejich konkrétními výrobci (distributory). Webová stránka 

[7], uvedená v příloze B, je zdrojem orientačního složení vody, která byla použita při 

testování. 
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1. Nebezpečí na místě mimořádné události 
 

V zákoně č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému je mimořádná událost 

definována jako: „ Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací“. [13] 

Hasiči se na místě mimořádné události mohou setkat s mnoha různými formami 

nebezpečí. Příkladem mohou být nebezpečí spojená s poleptáním, popálením, fyzickým 

vyčerpáním, pádem atd. Této problematice se věnuje samostatná část pokynu generálního 

ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád 

jednotek požární ochrany (dále jen Bojový řád), ve znění pozdějších předpisů, metodické listy 

N. V této kapitole bych chtěl zmínit hlavně ta nebezpečí, která je možno alespoň do určité 

míry ovlivnit osobními ochrannými prostředky, především zásahovým oděvem a jeho 

oděvními doplňky, především z pohledu udržení termofyziologického komfortu hasiče 

a poskytované ochrany.  

1.1 Nebezpečí přehřátí 

„K akutnímu riziku přehřátí (hypertermie) hasiče u zásahu dochází v závislosti na typu 

používaného oděvu, velikosti energetické zátěže (namáhavosti činnosti) a teplotě okolního 

prostředí“, podle metodického listu 11 N Bojového řádu. [14] 

Hypertermie může nastat především při vysokých teplotách okolního prostředí, která 

je způsobena horkým slunečným počasím, sdílením tepla spojeným s účinky požáru a jinými 

vlivy. Pro ochranu hasičů před možným přehřátím se používají určité taktické zásady, 

například dodržování doby nasazení jednotlivých hasičů a monitorování faktorů spojených 

s nebezpečím přehřátí, zajištění pravidelného střídání, dodržování pitného režimu, vytvoření 

vhodných podmínek pro obnovení fyzického fondu – poskytování ochranných nápojů, stravy, 

popřípadě zajištění vhodného ubytování. Podle § 26 odst. 5 písm. d, vyhlášky  

MV č. 247/2001 Sb. o Organizaci a činnosti JPO velitel zásahu “vytváří podmínky pro 

obnovu fyzických sil hasičů na místě zásahu, zajištění minimálních podmínek péče 

o zasahující hasiče a osoby poskytující osobní a věcnou pomoc“. Podle § 18 odst. 1 Nařízení 

vlády č. 172/2001 Sb., se „minimálními podmínkami a rozsahem poskytování péče 

(minimálními podmínkami péče) rozumí zajištění: 
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• ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných 

prostředků v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah za extrémních 

povětrnostních podmínek pod dobu nejméně 2 hodin, 

• stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 4 a půl 

hodiny, 

• vhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při zásahu 

déle než 12 hodin.“ [14] 

1.2 Nebezpečí podchlazení a omrznutí 

 Nebezpečí podchlazení hasiče, popřípadě vznik omrzlin hrozí, probíhá-li zásah 

za nepříznivého počasí, především v zimním období, kdy jsou nízké teploty okolního 

prostředí (mráz). Přispět mohou také další vlivy jako silný vítr nebo vysoká vlhkost vzduchu 

spojená s nízkými teplotami a srážkami. Toto riziko samozřejmě stoupá s prodlužující 

se dobou nasazení, například při záplavách nebo déle trvajících zásazích na vodě. Pokud 

pomineme venkovní prostředí, lze nebezpečí vzniku podchlazení předpokládat v objektech, 

kde se používají značná množství chladicího média (mrazírny, zimní stadiony). Ve vztahu 

k ochraně zasahujících hasičů před zmíněným nebezpečím se používají podobné taktické 

zásady jako v předchozím případě, to je především sledování doby nasazení jednotlivých 

hasičů, jejich pravidelné střídání, monitorování a vyhodnocování okolních faktorů, 

zabezpečení regenerace fyzických sil – ochranné nápoje, strava, týlové zabezpečení. Mimo 

to se provádí výměna mokrých součástí oděvu, nasazuje se jen nezbytný počet zasahujících, 

používá se speciálních obleků (pro práci na vodě) atd. [14] 

1.3 Nebezpečí opaření 

 Zasahující hasič se může setkat s tímto nebezpečím především v objektech, kde došlo 

k narušení rozvodů horké vody, olejů, parovodů nebo jiných horkých tekutin. Toto nebezpečí 

se může vyskytovat i při narušení rozvodů studené vody v kombinaci s tepelnými účinky 

požáru nebo horkých zařízení. Typickými objekty s výskytem daného nebezpečí jsou 

teplárny, kanály s horkou vodou nebo párou, výměníkové stanice, prostory chráněné parním 

SHZ, sklepy a bytová jádra. Toto nebezpečí může vzniknout i při hašení jiných prostorů, 

především sprchovými a mlhovými proudy. Hlavně u těchto typů proudu se odpařuje značné 

množství vody a vzniklá pára může pronikat přes veškeré vrstvy zásahového oděvu a jeho 

součásti (spodní prádlo, kukla). V důsledku vzdušných proudů při změně skupenství vody 
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může dojít k přesunutí horkých plynů (plamenů) z horní části místnosti směrem k podlaze, 

kde se mohou vyskytovat zasahující hasiči. Může tak dojít k opaření (popálení) i tímto 

způsobem. Taktické zásady, jež se využívají pro snížení tohoto nebezpečí, spočívají 

především v kontrolování odtékající vody a produktovodů, ve správném použití sprchového 

nebo mlhového proudu, vypnutím přívodu vody (např. ve sklepech). Důležité je udržovat 

zásahový oděv a jeho součásti v suchém stavu. Mokré části nevystavovat působení tepla, je-li 

to možné. [14] 

1.4 Nebezpečí popálení 

 Tento druh nebezpečí je spojen především s tepelným působením při požáru (radiace, 

horký kouř a okolní vzduch, nahřáté okolní předměty). Samozřejmě můžou popáleniny 

vzniknout i v důsledku jiných vlivů, například při působení elektrického proudu nebo při 

kontaktu s vysokými teplotami zařízení určitého technologického procesu. Popáleniny mohou 

nastat především u nechráněných částí těla, při inhalaci horkých plynů (produktů hoření) nebo 

může nastat celkové ožehnutí hasiče. [14] 

Na místě mimořádné události může vzniknout nebezpečí vzniku popálenin především 

z následujících důvodů: 

1.4.1  Působení plamene 

Plameny mohou nebezpečně působit na hasiče, kteří se pohybují v bezprostřední 

vzdálenosti pásma hoření. Toto nebezpečí hrozí dále při projevech dynamických jevů při 

požáru (Backdraft, Rollover, Smoke Explosion…). [14], [29]  

1.4.2  Tepelná radiace  

Elektromagnetické záření v IR oblasti spektra. Intenzita sálavého tepla závisí 

na intenzitě požáru, vlastnostech látky, která hoří, a také na tom, jak daleko se nachází objekt 

od pásma hoření. Popáleniny mohou způsobovat také zdroje ionizujícího záření nebo laser. 

[14] 

1.4.3  Přímý kontakt 

K popáleninám může dojít při kontaktu hasiče s rozžhaveným nebo nahřátým 

předmětem (látkou) nebo při výboji elektrického proudu. [14] 

1.4.4  Inhalace  

Při inhalaci horkých plynů a par může dojít k poškození dýchacích cest zasahujícího 

hasiče. [14] 
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Vliv na vznik popálení můžou mít také izolační vlastnosti použitého oděvu, protože 

zasahující hasič může později zaregistrovat vzrůstající teplotu při působení tepelné radiace 

nebo při kontaktu s nahřátým předmětem. Na druhou stranu může izolační vlastnosti oděvu 

a jeho součástí snížit nasátá vlhkost (vzrůstá jejich tepelná vodivost). Pára vzniklá pod 

zásahovým oděvem může následně způsobit opařeniny (dále také kapitola 1.3 Nebezpečí 

opaření). Z hlediska ochrany zasahujících hasičů se pro minimalizaci vzniku popálenin 

používají specifické taktické zásady. Ochrana před plamenným působením spočívá v technice 

otevírání otvorů, krytím – využití prvků konstrukce, odvětráním uzavřených prostorů, 

kontrola teploty v prostoru (využití termokamery). Ke snížení dopadů tepelné radiace 

se využívá ochrana jako je krytí za konstrukcemi, vodní clona nebo odstup od zdroje sálání. 

Pro zajištění ochrany před popáleninami vzniklými dotykem se ověřuje teplota nahřátých 

předmětů, zařízení či konstrukcí, doporučuje se provádět průzkum s ohledem na odkapávající 

plasty apod. Z hlediska ochrany před inhalací horkých plynů se doporučuje pohyb pod 

neutrální rovinou a použití izolačního dýchacího přístroje. Ochranou před tímto nebezpečím 

je samozřejmě mimo jiné použití ochranných pracovních prostředků pro hasiče. [14] 

Vliv na ochranu především proti opaření, přehřátí či podchlazení (pro zajištění 

termofyziologického komfortu organismu hasiče) má mimo jiné schopnost transportu potu 

od těla hasiče přes spodní prádlo (nátělníky, trika) a zásahový oděv a jeho odvedení do okolí. 

Tato skutečnost se může týkat i jiných druhů nebezpečí, jako je fyzické vyčerpání nebo 

psychické vyčerpání („únavový syndrom“). 
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2. Termoregulace hasiče 
 

Termoregulací nazýváme děje, které směřují k zajištění konstantní teploty tělesného 

jádra, i když příjem, výdej, popřípadě tvorba tepla kolísá. Teplota hraje důležitou roli 

ve vztahu k aktivitě bílkovin a tekutosti membrán, proto složitější organismy usilují o udržení 

teploty tělesného jádra na relativně stálé hodnotě (teplotní homeostáza). [3], [6], [9] 

Člověk je jedinec teplokrevný neboli homoiotermní. Tato skutečnost znamená,  

že si lidský organismus udržuje teplotu tělesného jádra v úzkém rozmezí okolo 37 °C pomocí 

termoregulačního centra uloženého v hypothalamu. Daná teplota během dne kolísá (diurnální 

rytmus) v rozmezí 0,5 °C, nejnižší je kolem 4 až 6 h ráno a nejvyšší v 16 až 18 h. Tato přísná 

homoiotermie se týká pouze teploty tělesného jádra neboli teploty velkých tělních  

dutin – dutiny břišní, hrudní a hlavy. Další orgány, které tvoří tzv. slupku tělní (zejména 

končetiny, podkoží a kůže), již nejsou tak přísně homoiotermní. Teplota slupky tělní se může 

pohybovat v závislosti na tepelných podmínkách okolí v celkem vysokém rozmezí. Teplota 

slupky tělní může být o 1 až 6 °C nižší než teplota tělesného jádra. [3], [7] 

Regulace tělesné teploty je řízena ze dvou center: 

 Reakce na teplo – centrum Aronsohn-Sachsovo, uložené v přední části hypothalamu 

(mediátorem je noradrenalin) 

 Reakce na chlad – centrum Isenschmidt-Krohlovo, uložené v zadní části hypothalamu 

(mediátorem je serotonin) 

Informace přicházejí do centra z vnitřních termoreceptorů, které reagují na teplotu krve 

protékající hypothalamem a také z  kožních termoreceptorů (chladových a tepelných) 

a termoreceptorů v míše. Když je v regulačních centrech hypothalamu zjištěn rozdíl mezi 

skutečnou tělesnou teplotou a teplotou požadovanou, dochází k termoregulaci. [3], [9], [7] 

V životě člověka zastávají velmi důležitou funkci tepelně vlhkostní podmínky, a to jak 

ve vztahu k bezpečnosti práce a pracovnímu výkonu, tak ve vztahu k termofyziologickému 

komfortu. Tepelná zátěž je faktor výrazně snižující pracovní výkon, jelikož tepelná zátěž 

se s fyzickou zátěží sčítá. Z tohoto faktu plyne, že s narůstající teplotou prostředí musí fyzická 

zátěž klesat (klesá pracovní výkon), aby byla celková zátěž v únosné míře. Práce v prostředí, 

kde se vyskytují vysoké teploty, může způsobovat zvýšený počet nehod, především ve vztahu 

ke starším jedincům. Tato skutečnost je způsobena tím, že přizpůsobení se práci v horkém 

prostředí klesá s věkem rychleji než přizpůsobení se fyzické zátěži. [3] 
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2.1 Výměna tepelné energie 

Při podráždění tepelných receptorů dojde k otevření krevních kapilár v kůži, čímž 

dojde k odvodu tepla do okolního prostředí. Tento odvod do okolního prostředí se nazývá 

suchá výměna tepla a probíhá třemi způsoby – vedením, prouděním a sáláním. Pomocí suché 

výměny tepla udržuje lidský organismus neměnnou teplotu tělesného jádra, pokud jsou 

tepelně vlhkostní podmínky v optimu. Tímto způsobem výměny tepla může tělo přijímat nebo 

ztrácet teplo (záleží, jestli je teplota těla vyšší nebo nižší než okolí) – závisí to na velikosti 

a směru teplotního spádu (2. termodynamický zákon). [3], [6] 

2.1.1  Výměna tepla vedením – kondukcí 

  Výměna tepla mezi tělem a objektem, který je s tělem v kontaktu. Množství tepelné 

energie, kterou tělo získá nebo ztratí je zanedbatelná u stojícího člověka. V případě člověka 

ležícího může být výměna znatelná z důvodu větší kontaktní plochy. Důležitým faktorem 

z hlediska výměny tepla vedením je tepelná vodivost kontaktního materiálu. [3], [6] 

2.1.2  Výměna tepla prouděním – konvekcí 

  Výměna tepelné energie mezi povrchem lidského těla a médiem (voda, vzduch), které 

se pohybuje a je s tělem v kontaktu. Množství vyměněného tepla závisí na rozdílu mezi 

teplotou povrchu těla a teplotou okolního média a také na rychlosti proudění okolního média 

(vzduchu, vody). Jelikož je teplotní vodivost vzduchu nízká, jsou zde tepelné ztráty omezené, 

ale pouze za předpokladu, že se vzduch nepohybuje příliš rychle a jeho teplota není příliš 

nízká. Jinak tomu bude u média s vyšší tepelnou vodivostí (voda, vlhký vzduch). Především 

ve vodě může docházet k vysokým tepelným ztrátám. [3], [6] 

2.1.3  Výměna tepla sáláním – radiací 

  Tento způsob výměny tepla je bezdotykový (elektromagnetické vlnění 

v infračerveném spektru), velikost a směr tepelného toku závisí na rozdílu teplot okolních 

předmětů a povrchu těla, ale také na překážkách, které záření překonává (oděv). Pokud 

se v okolí nachází předmět teplejší než povrch těla, dochází k přijímání zářivého tepla. Je-li 

přítomen chladnější předmět, může kůže vyzařovat tepelnou energii tímto směrem (to platí, 

i když není v okolí žádný zdroj, např. v noci). [3], [6], [9] 

2.1.4  Výměna tepla odpařováním – evaporací 

Pokud je suchá výměna tepla nedostačující k odvodu přebytečného tepla, dochází 

k odvodu tepla tzv. mokrou výměnou tepla. Ta je charakteristická tvorbou potu a jeho 

odpařováním. Lidský organismus vylučuje určité množství vody odpařováním i za 
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optimálních podmínek. Děje se tak především u vody, která difunduje z hlubších vrstev kůže, 

prostupuje póry v kůži a odpařuje se, a také u vody odpařující se ze sliznic dýchacích cest. 

Tomuto způsobu mokré výměny tepla se říká neviditelné pocení (perspiratio insensibilis). 

Neviditelné pocení není řízeno termoregulačními mechanismy, ale je součástí bazálního 

metabolismu. Množství vody, které se odvede tímto způsobem je asi 300 g.m-2 za 24 h. [3],[6] 

 Při mokré výměně tepla dochází k odpařování potu do okolí. Děje se tak, i když je 

teplota okolí vyšší než teplota těla. Při nadměrném zatížení organismu produkce potu stoupá 

na 1 až 3 l za hodinu. Tím dochází k nadměrným ztrátám vody a soli (NaCl). Vylučování potu 

je řízeno reflexy (perspiratio sensibilis – viditelné pocení). Z hlediska termoregulace je účinná 

pouze ta část potu, která se odpaří. Při odpaření jednoho litru potu je tělu odebráno asi 2400 

kJ (při 33 ºC), což je množství tepelné energie, která se spotřebuje při změně skupenství 

(skupenské teplo vody). Z toho plyne, že pot, který odkapává a neodpaří se, nemá 

termoregulační účinek. Rychlost odpařování závisí na intenzitě pohybu vzduchu a jeho 

vlhkosti. V případě, že tvorba potu je z hlediska odvodu přebytečného tepla nedostačující, 

dochází k přehřátí organismu neboli hypertermii. Tuto skutečnost může ovlivnit také vysoká 

relativní vlhkost prostředí, protože neumožňuje odpařování potu. Množství produkovaného 

potu reaguje stejným způsobem na metabolické i klimatické teplo, přičemž obě hodnoty 

se vzájemně přičítají. Oblast chlazení při evaporaci (odpařování) se rozděluje na tři fáze 

(etapy). V první etapě se pouze nepatrně zvyšuje tvorba potu v souvislosti s narůstající 

teplotou okolního prostředí (perspiratio insensibilis). Druhá fáze je charakteristická téměř 

lineárním nárůstem produkce potu v závislosti na zvyšující se teplotě okolního prostředí. Ve 

třetí etapě roste množství produkovaného potu exponenciálně s okolní teplotou. [3], [6], [7] 

Při dlouhodobé práci v podmínkách velmi vysokých teplot dochází k vyčerpání 

potního systému a dochází ke snižování množství produkovaného potu. U jedinců, kteří byli 

dobře adaptováni okolnímu prostředí, se pohybuje horní hranice rovnovážného stavu okolo 

320 g.h-1.m-2. Tato hranice je charakteristická neměnnou produkcí potu, při několikahodinové 

práci za vysokých teplot, s časem. [3] 

Nebezpečí kolapsu organismu představuje již zvýšení teploty tělesného jádra o více 

než 1 K. V případě neúměrně vysoké tepelné zátěže z okolí a selhávající regulace tělesné 

teploty se rozšířené kožní cévy zužují, vznikají křeče, delirium a může dojít až ke smrti kvůli 

nevratnému poškození mozku. Tělesnou teplotu vyšší než 42 ºC v zásadě není možné přežít.  

Při námaze v podmínkách zvýšených teplot se vlivem pochodů zajišťujících regulaci 

tělesné teploty snižuje množství solí a tekutin.  Na zvýšenou přítomnost soli v těle organismus 
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reaguje pocitem žízně. Doplňováním tekutin tedy dochází k vyrovnání osmotického tlaku 

v lidském organismu. [3] 

2.2 Lidský organismus v prostředí zvýšených teplot 

Reakce lidského organismu na práci za zvýšených teplot je následující: 

1) Nárůst tvorby potu – narůstání tvorby potu vzniká stejným způsobem při reakci 

organismu na metabolické i klimatické teplo, přičemž obě tyto hodnoty se k sobě 

přičítají. [3] 

2) Zvýšení tepové frekvence srdce – reakce tepové frekvence je rozdílná ve vztahu 

k pracovní a tepelné zátěži. Pracovní zátěž zvyšuje tepovou frekvenci ve větší míře 

než tepelná zátěž. Se zvyšující se pracovní a tepelnou zátěží se tepová frekvence srdce 

ustálí na určité vyšší hladině, za předpokladu nepřekročení adaptační schopnosti těla. 

Když se tělo již nestačí přizpůsobovat narůstající pracovní a tepelné zátěži, dochází 

k narůstání tepové frekvence v čase. [3] 

3) Nárůst tělní teploty (jádra) – v závislosti na výši tepelně pracovní zátěže teplota 

tělesného jádra mírně narůstá a dochází k ustálení na vyšší hladině. [3] 

4) Změna tlaku krve – systolický krevní tlak stoupá se zvyšující se námahou. Když 

začne selhávat regulace tělesné teploty, bude se systolický tlak snižovat v důsledku 

rozšíření cév v periferiích. Diastolický krevní tlak klesá až na nulové hodnoty, tudíž 

dochází k narůstání systolicko-diastolického rozdílu. [3] 

5) Změna kožní teploty – za optimálních podmínek se kožní teplota pohybuje od 31 °C 

do 34 °C. Při intenzivním odpařování potu dochází v počáteční fázi ke snižování 

teploty kůže až na 31 °C, následně s rostoucí tepelnou zátěží opět narůstá na teplotu ≥ 

34 °C. Když se teplota kůže dostane až na teplotu 37 ºC (tato hodnota indikuje 

vysokou zátěž), dochází k selhávání regulace tělesné teploty. [3] 

Při práci za zvýšených teplot může dojít k následujícímu poškození lidského 

organismu: 

2.2.1  Úpal 

  V případě, kdy dochází k nadměrnému vystavování organismu zvýšeným teplotám 

a jsou zhoršeny podmínky pro evaporaci potu, dochází k poruchám regulace tělesné teploty 

a ke vzniku úpalu. Riziko vzniku úpalu (hyperpyrexie) zvyšuje nedostatečný příjem tekutin 

a namáhavá fyzická práce. Úpalu může předcházet bolest hlavy, závrať a únava. Kůže je 

v tomto případě červená, horká a obvykle suchá a pocení se ve většině případů snižuje. 
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Následně dochází k narůstání srdeční frekvence až na 160 – 180 tepů za minutu. Systolický 

krevní tlak se v první fázi nemění, následně dochází k terminálnímu stádiu, kdy systolický 

tlak klesá v důsledku selhání oběhového systému. Diastolický krevní tlak má klesající 

tendenci a může se blížit až k neměřitelným hodnotám. Následně může dojít k dezorientaci, 

křečím a bezvědomí. Při stoupání tělní teploty na 40 – 41 °C dochází k oběhovému selhání, 

které může předcházet smrti. Při déle trvajícím úpalu může dojít k nevratnému poškození 

mozku. Již při teplotě tělesného jádra 39,2 ºC může dojít ke kolapsu organismu a následné 

smrti. Teplota 42 °C charakterizuje vysoké riziko a prakticky není možné přežít teplotu 

tělesného jádra 43 – 45 °C. Podporujícími faktory mohou být vyšší věk, vyčerpání organismu 

nebo alkoholické látky. Při poskytnutí první pomoci je důležité snížit tělní teplotu postiženého 

zabalením do mokrého prostěradla (oděvu), popřípadě položením postiženého do vody (řeka, 

jezero). Následně musí docházet k měření teploty v 10 minutových intervalech, přičemž tělní 

teplota nesmí spadnout pod 38,3 ºC, aby nedošlo k podchlazení organismu. [3]  

2.2.2  Vyčerpání z horka 

  Příčinou vzniku vyčerpání z horka je nepřiměřená ztráta tekutin. Následkem může být 

hypovolemický šok. K projevům patří zvýšená únava, slabost, úzkost až následné oběhové 

selhání. Krevní tlak je nízký nebo neměřitelný a kůže je lepkavá, bledá, chladná. Může 

docházet k poruchám vědomí, postupně může nastat i bezvědomí. Při dlouhodobém stání 

v prostředí s vysokou teplotou dochází k vazodilataci cév v dolních končetinách, ve kterých 

se hromadí krev. Tomuto stavu se říká Synkopa, což je lehčí forma vyčerpání z horka. [3]  

 Při první pomoci je nezbytné položit postiženého do horizontální polohy a je možné 

zvednout nohy nad úroveň těla. Následně je možné podávat menší množství studené a mírně 

slané tekutiny v určitých intervalech. [3]  

2.2.3  Křeče z tepla  

  Při nadměrné fyzické zátěži za vysokých okolních teplot (nad 38 °C) dochází ke ztrátě 

minerálních látek, především sodíku, popřípadě draslíku a hořčíku, což může způsobit křeče. 

Silné kontrakce postihují především zatěžované svalstvo. Nástup křečí je náhlý. Vyskytnou-li 

se křeče pouze u břišního svalstva, může vzniklá bolest připomínat náhlou příhodu břišní. 

Křeče se mohou objevit, i když jsou tekutiny doplňovány (čistou vodou). Při vzniku křečí 

nedochází ke zvýšení teploty těla. První pomocí při vzniku křečí z tepla je podání jídla, 

popřípadě pití, které obsahuje chlorid sodný. Pokud není možné podat nezbytnou složku ústy, 

je nutné podání 0,9% NaCl intravenózně. [3] 
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2.2.4  Úžeh  

  Podmínkou jeho vzniku je extrémní vystavení povrchu kůže UV záření o vlnové délce 

280 – 320 nm (UVB). Příznaky se mohou projevit v intervalu od 1 do 24 h a odeznívají 

během dvou dnů (mimo těžké reakce). Změny na kůži se projevují zarudnutím, loupáním 

kůže, bolestí, otokem, zvýšenou citlivostí, puchýři. Celkovými příznaky, které se mohou 

podobat hyperpyrexii, mohou být horečka, zimnice, slabost nebo šok a objevují se při 

zasažení značné plochy těla. [3] 

2.3 Lidský organismus v prostředí nízkých teplot 

„Zátěž organismu v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek při práci 

v chladu je určována fyzikálními parametry mikroklimatu (teplotou vzduchu, rychlostí 

proudění vzduchu, vlhkostí a radiací), metabolickou produkcí organismu a izolačními 

vlastnostmi oděvu“. [3]  

Reakce lidského organismu na práci za nízkých teplot je následující: 

Tělo reaguje na nízké teploty okolního prostředí nárůstem produkce tepla v játrech 

a také ve svalech (chladový svalový třes), což je tzv. chemická termoregulace a řídí ji 

hormony (adrenalin, noradrenalin, tyroxin). Dále při pobytu za nízkých okolních teplot 

dochází k zúžení kožních cév (vazokonstrikci). Toto je obranná reakce těla proti ztrátám tepla 

neboli fyzikální termoregulace. [3] 

Při snížených teplotách může dojít k následujícímu poškození lidského organismu: 

2.3.1  Hypotermie  

Jestliže je lidský organismus dlouhodobě vystaven účinkům nízkých teplot, dochází 

k poklesu tělesné teploty. Pokles teploty tělesného jádra pod 36 °C vede ke zvýšení produkce 

tělesného tepla ve snaze kompenzovat vzniklé ztráty tepla. Při poklesu teploty tělesného jádra 

na 35 °C dochází k maximálnímu svalovému třesu. Při 34 °C dochází k poruše vědomí, ale 

krevní tlak zůstává v přirozených hodnotách. Teplota tělesného jádra 32 – 31 °C je 

charakteristická ztrátou vědomí, není znatelný tlak krve, dochází k rozšíření zornic, ale je 

zachována jejich reakce na světlo. Při tělní teplotě 28 °C již zornice na světlo nereagují, hrozí 

zástava srdce a při poklesu tělesného jádra na 20 °C dochází k zástavě. Když dojde k poklesu 

tělní teploty až na 17 ºC, dochází k vymizení mozkové aktivity. První pomoc zahrnuje 

zejména zamezení následným tepelným ztrátám a zajištění v co nejbližší době zahřátí 

postižené osoby. Je-li osoba při vědomí, lze podávat horké tekutiny. Osoby v bezvědomí 

(teplota tělesného jádra je pod 34 ºC) je nejlépe zahřát položením do vody o teplotě  
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38 – 42 ºC. Takto postižené osoby již nejsou schopny vytvářet potřebné teplo a spontánně se 

zahřát (pokles metabolických pochodů). [3] 

2.3.2  Oznobeniny a zákopová noha 

Jsou způsobeny lokálním kontaktem s vlhkým chladným vzduchem při teplotách 

blízkých 0 ºC. Oznobeniny se projevují bílými, studenými oblastmi na končetinách, uších 

nebo obličeji, během 1 – 2 dnů se mohou začít tvořit puchýře. Zákopová noha je 

charakteristická lepkavou, chladnou, oteklou a necitlivou končetinou, na které se může objevit 

infekce. První pomoc při oznobeninách spočívá v zahřívání zasažených míst přiložením 

nahřátého předmětu nebo rukou, která nebyla postižena. [3] 

2.3.3  Omrzliny 

Část těla, na které se vyskytují omrzliny, se projevuje jako tvrdá, bílá, studená a 

necitlivá oblast. Jestliže se postižená část těla zahřívá, mění se na edémovitou, skvrnitě 

červenou a bolestivou oblast. Postižená oblast se může zotavit, tato skutečnost závisí na 

závažnosti poškození. Jako první pomoc je důležité postižené končetiny co nejrychleji položit 

do vody o teplotě 38 – 42 ºC, protože doba působení omrzlin zvyšuje následné poškození 

tkáně. [3] 

Průměrná teplota kůže se pohybuje v rozmezí 31 °C až 34 °C za optimálních 

podmínek a při kompenzované tepelné zátěži. Při teplotě kůže pod 31 °C dochází 

k chladovému diskomfortu. [3] 

Z hlediska předcházení poškození lidského organismu vlivem nízkých teplot má 

zásadní význam tepelná izolace těla oděvem, který má definovaný tepelný odpor a je suchý 

(oděv vlhký či mokrý napomáhá ke vzniku tepelných ztrát). Zásadní vliv mají také tepelná 

izolace hlavy, protože z ní odchází 30 % tepla, a rukavice. Důležitý vliv má zahřívání 

studených a necitlivých částí, doplňování tekutin a potravy. K poškození vlivem nízkých 

teplot přispívá vyčerpání organismu, nedostatek tekutin a potravy, alkohol, anémie a další 

vlivy. [3] 
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3. Hasič a jeho oděvní komfort 
 

Souhrnný oděvní komfort, dělící se na psychologický, sensorický, termofyziologický 

a patofyziologický, má vliv na celkový výkon hasiče a s tím spojené subjektivní pocity. Tuto 

skutečnost lze ovlivnit výběrem ochranného oděvu, jeho oděvních součástí a jejich 

používáním, v souladu s pokyny výrobce. [1], [10] 

Oděvní komfort lze definovat jako stav lidského těla za optimálně probíhajících 

fyziologických procesů, když pomocí smyslového ústrojí nedochází k vnímání nepříjemných 

pocitů pocházejících z okolí a oděvu. Při tomto stavu člověk nevnímá pocit chladu ani tepla, 

subjektivní pocity jsou optimální, stejně jako tepelně vlhkostní podmínky okolí a charakter 

oděvu. Organismus stačí pomocí suché výměny odvádět produkované teplo do okolí. Opakem 

tohoto stavu může být diskomfort, kdy jedinec (hasič) pociťuje chlad či teplo. Pocit tepla 

se zvyšuje s pracovní a tepelnou zátěží, což analogicky platí pro pocit chladu (viz kapitola 

2. Termoregulace hasiče). Zjednodušenou definicí komfortu může být stav bez výskytu 

zneklidňujících, bolest působících podnětů. Kde se zasahující hasič musí vyrovnávat 

s neoptimálními tepelně vlhkostními podmínkami, bylo uvedeno v kapitole Nebezpečí 

na místě mimořádné události. Smyslové ústrojí registruje komfort v následujícím (sestupném) 

pořadí: hmat, zrak, sluch a čich, chuť se na registrování nepodílí. [1], [3] 

Jak již bylo zmíněno, oděvní komfort se dělí na čtyři části: 

3.1 Psychologický komfort 

Tato část se skládá z několika dalších hledisek. Je to především hledisko klimatické, 

které se obecně zabývá charakterem oděvů z geografického pohledu. To znamená, že se podle 

měnící zeměpisné polohy doporučuje nosit určitý typ oblečení (podle tepelně klimatických 

podmínek). V České republice se sice střídají roční období a klimatické podmínky se mohou 

v jednotlivých částech lišit, ale v rámci HZS ČR, popřípadě JSDH obcí, se používá v zásadě 

stejný typ zásahového oděvu a jeho doplňků (spodního prádla), z hlediska tepelného odporu. 

Někteří výrobci trik pro hasiče vyrábějí konkrétní model v tzv. letní a zimní verzi, čímž 

do jisté míry ovlivní tepelný odpor trika, především díky jeho vyšší hmotnosti (gramáži). 

[1],[10]   

Další hlediska, jež bereme v úvahu a která bych spojil do jedné kategorie, jsou 

ekonomické a sociální. V rámci HZS ČR se používají různé typy a značky schválených trik 

(spodního prádla) pro hasiče. Dle ekonomických možností jednotlivých HZS krajů se začínají 

více používat pod ochranný oděv trika s definovanými vlastnostmi z hlediska transportu potu 
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(funkční trika). V rámci jednotlivých příslušníků se mohou také trika pod ochranný oděv lišit 

podle toho, kolik bodů obětuje příslušník pro nákup trika s lepšími vlastnostmi ohledně 

transportu vlhkosti. Zásahové oděvy jsou z tohoto hlediska v rámci HZS ČR, podle 

příslušných norem, prakticky stejné. Ve srovnání JSDH obcí s jednotkami HZS kraje nelze 

předpokládat u JSDH obcí takovou vybavenost. Ale i u JSDH musí ochranný oděv a jeho 

součásti odpovídat alespoň základním požadavkům daných norem. Dalšími hledisky jsou 

historické, kulturní nebo skupinová a individuální hlediska. [1], [10] 

3.2 Senzorický komfort 

Tento druh oděvního komfortu zahrnuje pocity (vjemy) při kontaktu pokožky 

a spodního prádla (trika pro hasiče). Textilní materiál může na člověka působit příjemným 

dojmem (pocit měkkosti, splývavosti) nebo dojmem opačným (pocit dráždivosti, vlhkosti, 

škrábání, kousání, lepení atd.). Tento typ komfortu se dělí na komfort nošení a omak. 

Komfort nošení lze charakterizovat: 

• strukturou povrchu daného textilního materiálu, 

• působením sil (tlaků) v dané textilii (mechanické vlastnosti), 

• absorpcí a transportem plynné a kapalné vlhkosti od těla (tato charakteristika 

souvisí s termofyziologickým komfortem). 

Dráždivé pocity oděvních doplňků mohou mít na zasahujícího hasiče negativní vliv 

(mohou snižovat celkový výkon a zvyšovat psychické zatížení v dané situaci). Mohlo by také 

dojít k narušení pozornosti hasiče, což při extrémních podmínkách u zásahu může mít 

tragické následky. [1], [10] 

3.3 Patofyziologický komfort 

Tento druh komfortu se vztahuje k vlivu chemických složek v daném textilním 

materiálu s příslušnou reakcí kůže na tuto složku a k vzniku mikroorganismů v prostoru mezi 

pokožkou a nošeným textilním materiálem. Reakce na tyto vlivy se může u jednotlivých lidí 

lišit s ohledem na odolnost pokožky jedince. Projevem těchto vlivů může být vznik kožních 

onemocnění. Dermatózu může například způsobit alergická reakce na použitá barviva či prací 

prostředky. Z tohoto pohledu je důležité používat takové textilní materiály, které neiritují kůži 

a mají minimální vliv na podporu vzniku mikroorganismů (hygienické, baktericidní úpravy 

textilních materiálů nebo jednotlivých vláken). Ze stejného důvodu se také přidávají 

do textilií (jejich polymeru) stříbrné nanočástice. Zmíněné problematice se věnují také 
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výrobci spodního prádla pro hasiče, kteří se rovněž snaží o jejich vylepšení, především 

z hlediska transportu vlhkosti od těla hasiče a „ochrany před plamenným působením“, ale 

i z pohledu výše zmíněných vlastností. V této kapitole bych ve vztahu k používaným trikům 

u HZS ČR chtěl také zmínit, že i jejich antimikrobiální vlastnosti jsou nezanedbatelné. Jelikož 

značná část výkonu služby příslušníka HZS ČR se odehrává v organizačním řízení, má 

na jeho patofyziologický komfort vliv také schopnost odolnosti trika proti pachu (u trika, 

které lze použít pod ochranný oděv i PS II). Některé používané materiály mohou zapáchat 

(např. po delším výskytu v zakouřeném prostoru) i po opakovaném vyprání. [1], [10], [29] 

3.4 Termofyziologický komfort 

Tento druh komfortu je definován jako: „stav lidského organismu, v němž jsou 

fyziologické funkce v optimu a který je subjektem vnímán jako pohodlí“ [8]. Jelikož je tento 

stav „pohodlím“, může v něm lidské tělo setrvávat neomezeně dlouhý čas. V tomto stavu 

nedochází k vnímání pocitů jako je nadměrné teplo nebo chlad, lidský organismus je ve stavu 

tepelné rovnováhy, veškeré teplo vyrobené v organismu je odvedeno pomocí suché výměny 

do okolí, oděv nepůsobí nepříjemné pocity. Tento druh komfortu lze popsat pomocí pochodů 

směřujících k zajištění stálé tělesné teploty (viz kapitola 2. Termoregulace hasiče). [1], [3], [8] 

Na zajištění tepelné rovnováhy se podílejí také charakteristiky nošeného oděvu (když 

tělo nemůže efektivně zajišťovat termoregulaci, napomáhá mu oděv). Samozřejmě může 

nošený oděv také bránit účinné termoregulaci, např. oděv vyrobený z materiálů, které jsou 

nepropustné a neumožňují dostatečně odvádět vlhkost od těla. V tomto případě se kumuluje 

vzniklá vlhkost pod oděvem. V zásadě oděv kolem pokožky tvoří tzv. mikroklima, které 

člověk vnímá subjektivními pocity. Toto mikroklima je závislé jak na stavu těla z hlediska 

stupně termoregulace, tak na tepelně vlhkostních podmínkách okolního prostředí 

a samozřejmě na zmíněných charakteristikách oděvu (fyzikálně-chemické vlastnosti textilie, 

střih, počet vrstev). Fyzikálně-chemické vlastnosti textilního materiálu se tedy podílejí 

na termofyziologickém komfortu, z nichž nejdůležitější roli hrají výparný a tepelný odpor 

dané textilie. Jak již bylo zmíněno v kapitole Termoregulace, účinný je pouze odpařený pot. 

Lidská kůže tepelné účinky při evaporaci zaregistruje a pomocí těchto účinků na kůži lze 

charakterizovat výparný odpor textilie (oděvu). Tento odpor lze dále rozdělit na výparný 

odpor mezní vrstvy (vzduch v bezprostřední blízkosti oděvu) a celkový odpor oděvu, které 

jsou závislé na gradientu vlhkosti. Toto obdobně platí pro tepelný komfort oděvu a jeho 

mezní vrstvy. Jak bylo výše zmíněno, oděv tvoří kolem těla uživatele mikroklima. Pro 
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porovnání charakteristik oděvů lze použít jednotlivé ukazatele, které se podílejí 

na mikroklimatu. Těmito ukazateli jsou: 

3.4.1  Vlhkost vzduchu pod oděvem 

Nachází-li se organismus v podmínkách tepelného komfortu, tak se v prostoru mezi 

kůží a první textilní vrstvou vyskytuje relativní vlhkost od 35 do 60 %. V podmínkách 

zvýšené nebo tepelné zátěže roste tvorba potu (vlhkost pokožky). Vlhkost, která se přes oděv 

neodvede, ale zůstává na kůži, způsobuje uživateli pocit mokra a přispívá k jeho diskomfortu. 

Tato skutečnost je patrná především u materiálů, které absorbují značné množství vlhkosti 

(přímo do vlákna). Při ukončení fyzické námahy je tedy patrný mokrý pocit uživatele, oděv 

začne studit a dochází k vzniku diskomfortu, psychické nepohody a může dojít 

až k podchlazení (je-li okolní prostředí chladné). Množství vyprodukovaného potu závisí 

na velikosti fyzické, tepelné zátěže a také na velikosti a hustotě potních žláz, která 

se na jednotlivých částech těla liší (největší je na stehnech, lýtkách, hrudníku, zádech atd.). 

V případě (teplé prostředí), kdy se organismus musí ochlazovat odpařováním potu, ale oděv 

nedokáže efektivním způsobem tento proces podporovat, vlhkost se hromadí na kůži 

(v oděvu) a může dojít k přehřátí organismu. Zvýšená vlhkost pod oděvem v chladném počasí 

je důkazem nepřiměřených tepelně izolačních vlastností pro konkrétní podmínky a nízkou 

paropropustností oděvu. V obou zmíněných případech se může vlhkost zadržovat v oděvu 

a zhoršit tak jeho tepelně izolační vlastnosti. [8], [23] 

3.4.2  Teplota vzduchu pod oděvem 

Svědčí o úměrnosti tepelně izolačních vlastností oděvu v podmínkách jeho nošení. 

Jedná se o teplotu v prostředí mezi první oděvní vrstvou a kůží. Z hlediska stanovení této 

teploty je nutné posuzovat fyzickou aktivitu nositele oděvu. Jestliže se v chladném okolí 

vyskytuje pod oděvem nízká teplota, oděv má menší tepelný odpor. Při působení větru jsou 

nižší teploty pod prodyšnějším oděvem, což působí diskomfort v chladném prostředí. Tyto 

faktory mohou být v chladném prostředí žádoucí tehdy, pokud se sníženým tepelným 

odporem nebo větší prodyšností zabraňuje přehřátí, při značné fyzické námaze. [8] 

3.4.3  Obsah oxidu uhličitého 

V prostoru mezi pokožkou a oděvem se vyskytují také produkty látkové výměny, 

zejména CO2 jako produkt dýchání pokožky. Narůstající množství oxidu uhličitého způsobuje 

nepříjemné subjektivní vjemy, z důvodu narušení tepelného stavu těla (narušená výměna tepla 

s okolím). Nárůst CO2 je patrný především při zvětšeném fyzickém a tepelném zatížení. Vliv 

na tuto skutečnost má především prodyšnost oděvu (konstrukční řešení). 
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Hlavní fyziologicko-hygienické parametry oděvu tedy představují [8]: 

• Tepelně-izolační vlastnosti 

• Schopnost odvodu vlhkosti (propustnost vodní páry = paropropustnost, savost, 

nasákavost, vysýchavost, transport vlhkosti v textilním materiálu) 

• Prodyšnost 
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4. Odvádění vlhkosti 

4.1 Odvádění vlhkosti z povrchu těla do okolí 

 Pohyb vlhkosti – odpařování je možné pouze za předpokladu, že parciální tlak vodní 

páry pk [Pa] na povrchu kůže člověka je větší než parciální tlak vodní páry po [Pa] v jeho okolí 

(rozdíl parciálních tlaků ∆p = pk - po). Okolní vlhkost se definuje v hodnotách relativních 

nebo absolutních. Relativní vlhkost (φ) okolního prostředí je dána podílem parciálního tlaku 

vodní páry a parciálního tlaku syté vodní páry. V případě, že je gradient parciálních tlaků páry 

v okolí a na povrchu těla dost vysoký, odvede se odpařením vlhkosti m [kg/m2.s] z kůže 

člověka tepelný tok q [W/m2] podle rovnice (1): 

q = m * L,      (1) 

kde L = 2,4 MJ (při 20 ºC), výparné teplo vody (množství tepla potřebné na přeměnu 

skupenství). Díky této vysoké hodnotě výparného tepla se tělo může ochlazovat, i když se 

nachází v horkém prostředí, a vytvořit si alespoň do určité míry komfort. Tato skutečnost platí 

pouze za předpokladu nízké relativní vlhkosti okolního vzduchu (nižší než 60 – 70 %) a 

oděvu, který bude podporovat evaporaci. Pokud okolní vzduch obsahuje značné množství 

vlhkosti (φ > 90 %) a je teplejší než 35 ºC, nemůže se lidský organismus ochlazovat 

v potřebné míře. Při těchto hodnotách teploty a relativní vlhkosti nelze dosáhnout 

termofyziologického komfortu. [1], [8] 

Na Obrázku 1 je zobrazen proces odpařování vlhkosti z lidské kůže.  

 

Obrázek 1 – Princip evaporace potu z povrchu pokožky 

1 – lidská kůže, 2 – okolní vrstva vzduchu, ∆p = pk - po, 
pk – parciální tlak páry na kůži, po – parciální tlak páry v okolním prostředí [30], [31] 

4.2 Odvádění vlhkosti přes oděv do okolí 

 Nachází-li se na pokožce člověka oděv (triko), dochází k odvodu potu (vlhkosti) jiným 

způsobem. Tato situace se týká i hasiče, který má na sobě spodní prádlo (pod zásahovým 

oděvem). Odvod potu (transport v triku) probíhá – difuzí, kapilárně, migračně nebo sorpčně. 

[8]  
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4.2.1  Difuze 

 Vlhkost může prostupovat textilií mezi jejími póry (záleží na velikosti a tvaru) díky 

difuzi, ve směru poklesu parciálního tlaku vodní páry (koncentrace vodní páry). Oděvní 

a vzduchové vrstvy tvoří difuzní odpor. Ten se sčítá v rámci jednotlivých vrstev oděvu 

(v případě hasiče by se sčítal odpor – triko, podšívka a jednotlivé vrstvy ochranného oděvu). 

Pro popis difuze (i ve vrstvách oděvu) slouží Fickovy zákony. [1], [8] 

4.2.2  Kapilarita 

 Kapalný pot vznikající na povrchu lidské pokožky vzlíná ve všech směrech 

do textilního materiálu, který se jí těsně dotýká. Tomuto jevu se říká tzv. knotový efekt. Při 

kapilárních jevech je důležitou veličinou povrchové napětí, které vzniká v důsledku rozdílu 

mezimolekulárních sil na povrchu kapaliny a uvnitř (jedná se o rozdíl mezi kohezními 

a adhezními silami na rozhraní kapalina – plyn). Na rozhraní kapalina – pevná látka záleží 

rovněž na rozdílu adhezních a kohezních sil. V důsledku toho buď kapalina smáčí, nebo 

nesmáčí pevnou látku (rozlišujeme kontaktním úhlem) a u textilií se projevuje kapilární tlak, 

díky kterému kapalná vlhkost putuje směrem od větších pórů k pórům menším. Důležité 

je zmínit, že popis kapilárních jevů v textiliích není možné popsat obecně jako v kapiláře, 

a to z důvodu neuzavřeného kapilárního systému (zakřivení hladiny). [1], [2], [8], [12] 

4.2.3  Sorpce 

 Jestliže vnikne kapalná vlhkost do struktury hydrofilního vlákna, dochází k jejímu 

navázání na toto vlákno. Podmínkou tohoto procesu je, že textilie (oděv) musí alespoň zčásti 

obsahovat sorpční vlákna. [1], [8] 

4.2.4  Migrace 

 Nastává především u nenasákavých vláken, kdy vlivem rozdílu teploty těla 

(mikroklimatu) a okolního prostředí dojde ke kondenzaci potu na jejich povrchu. Následně 

dochází k migraci vlhkosti na povrchu vláken nebo kapilárnímu odvodu. Migrace může nastat 

i u vlhkosti dopravené do textilního materiálu kapilárně. [8] 

Zmíněné procesy se současně podílí na transportu vlhkosti od těla. Kapilární odvod 

se týká kapalné vlhkosti, difuze, migrace a sorpce se týká kapalné i plynné vlhkosti. Z těchto 

procesů je nejpomalejším sorpce. Oděv, který je v přímém styku s kůží by měl odvádět 

nejvíce vlhkosti (v porovnání s dalšími vrstvami). U hasiče se tato skutečnost týká spodního 

prádla. [8] 
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Důležité také je, jak rychle dokáže za daných podmínek oděv vlhkost odvést do okolí 

(vysychat). Z hlediska evaporace je důležité, aby byl co možná nejvyšší rozdíl parciálního 

tlaku mezi textilií a okolím. Vysycháním tedy dochází ke snižování vlhkosti transportované 

na povrch pomocí všech 4 procesů (tlumit může desorpce). [8] 
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5. Trika pro hasiče 
 
 Vyhláška MV č. 255/1999 Sb., stanovuje podmínky věcných prostředků požární 

ochrany, tedy i trik s dlouhými a krátkými rukávy pro hasiče. Podle této vyhlášky musí trika 

splňovat jednotlivé technické podmínky, aby je bylo možné používat u HZS ČR. Podle dané 

vyhlášky musí být trika svým provedením především v souladu s ČSN 80 5004. Těmto 

podmínkám odpovídají také trika zařazená do první nebo druhé volby ČSN 80 5006. Je zde 

také uvedeno, jak mají být provedeny švy, okraje rukávů, průkrčníky, jak a podle čeho 

se daná trika zkouší, kde má být umístěna etiketa o údajích ohledně trika a co má obsahovat 

nebo tolerance rozměrů. Triko splňující podmínky vyhlášky je v barvě šedé melé, materiálové 

složení je bavlna/viskóza (min. 60/40 %), bavlna/PA (min. 80/20 %), nebo elastan, 

s definovanou plošnou hmotností, vazbou, typem úpletu, rozměrovou změnou, stálobarevností 

a dalšími podmínkami, pro dlouhý a krátký rukáv. Úprava této vyhlášky proběhla nařízením 

vlády č. 352/2000 Sb., z hlediska trik však nebyla provedena žádná změna. [15], [19] 

 Zmíněná vyhláška byla v roce 2006 novelizována. Vyhláška č. 456/2006 Sb., kterou 

se mění vyhláška MV č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků 

požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000, upravuje podmínky věcných prostředků 

požární ochrany. Obsah týkající se používání trik je upraven v části IV., Doplňky ochranného 

oděvu. V této části je uvedeno, že se těmito doplňky rozumí spodní prádlo, tedy především 

nátělníky s dlouhými nebo krátkými rukávy, které mají stejný střih jako trika 

s dlouhými/krátkými rukávy podle této vyhlášky. Dále pod spodní prádlo spadají také spodky 

a prostředky chránící krk a hlavu před účinky sálavého tepla. V části IV. se uvádí, že se pod 

ochranný oděv mohou používat doplňky odpovídající z hlediska provedení ČSN 80 5004, ale 

také doplňky s lepšími, popřípadě stejnými vlastnostmi nehořlavosti a odvodu vlhkosti od těla 

než tkaniny trik s dlouhými/krátkými rukávy podle této vyhlášky splňující kritéria ČSN EN 

533. Následně je v této části uvedeno, že se oděvní doplňky ochranného oděvu používají pro 

„zvýšení komfortu pohybu, zlepšení tepelné pohody pod ochranným oděvem, například 

snížením tepelného stresu, zvýšením odolnosti proti mrazu“ a jejich barevné provedení 

je tmavě modré. U trika s dlouhými a krátkými rukávy, kde byl podle původní vyhlášky mimo 

jiné materiály také použitelný elastan, se touto novelizací nahradil složením 58 % bavlna, 

38,5 % viskóza a 3,5 % elastan. U doplňků pracovního stejnokroje je definováno, že lze 

kromě trik s dlouhými/krátkými rukávy podle této vyhlášky také používat i oděvní doplňky 

v části IV., tedy doplňky ochranného oděvu zmíněné výše. V původní vyhlášce bylo u trik 

uvedeno, že pro splnění podmínek vyhovují rovněž trika zařazená do první nebo druhé volby 
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ČSN 80 5006, tato vyhláška podmínku upravila pouze na 1. volbu. Změna také proběhla 

u podmínky pružných lemů u okrajů rukávů, kterou tato vyhláška upravila pouze na triko 

s dlouhými rukávy, a bylo vypuštěno testování materiálového složení. Také bylo změněno 

označení jakosti a změněna norma pro označování velikosti trik. [16] 

 Provedení trik pod PS II v barvě šedé upravuje také tzv. stejnokrojový předpis. [22] 

 Zmíněná vyhláška byla v roce 2009 novelizována. Vyhláška č. 102/2009 Sb., kterou se 

mění vyhláška MV č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární 

ochrany, ve znění pozdějších předpisů, však nedefinuje změny z hlediska doplňků ochranného 

oděvu (spodního prádla) ani trik. V současné době tedy platí vyhláška č. 255/1999 Sb., ve 

znění pozdějších (výše zmíněných) předpisů. [18] 

 Jestliže pro konkrétní VPPO (požární techniku) nestanovuje technické podmínky pro 

jejich používání u HZS ČR platný právní předpis, současně platná technická norma, 

popřípadě mezinárodní technické pravidlo, platí pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 26 ze 

dne 13. června 2011 o vydávání technických podmínek pro požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany s účinností ode dne vydání. Díky tomuto pokynu mohou být 

konkrétní VPPO (požární technika) zařazeny k používání v rámci jednotek HZS ČR, 

v případě že splní technické podmínky dané MV – GŘ HZS ČR. [17] 

V souladu s tímto pokynem byly také 13. 12. 2012 vydány nové technické podmínky 

pro pořízení VPPO – Spodního prádla pro hasiče a Doplňků ochranného oděvu s účinností 

od 1. 3. 2013. Došlo tedy ke změně a nahrazení technických podmínek pro pořízení VPPO, 

týkající se spodního prádlo a doplňků ochranného oděvu ze dne 8. 10. 2010 (v účinnosti od 

15. 10. 2010), které byly vydány v souladu s pokynem generálního ředitele HZS ČR a 

náměstka ministra vnitra č. 8/2006, jež byl novějším pokynem rovněž zrušen. [17], [20], [21] 

 Technické podmínky TP-TS/04A-2013, tedy technické podmínky pro pořízení VPPO 

– Doplňky ochranného oděvu, doplňují technické podmínky části IV. přílohy č. 5 vyhlášky 

255/199 Sb., o technických podmínkách VPPO, ve znění vyhlášky 456/2006 Sb. Tyto 

podmínky se týkají zejména nátělníků s dlouhými a krátkými rukávy a spodek. Tyto TP dále 

definují, že se předpis nevztahuje na prostředky pro ochranu hlavy a krku. Dále je v pokynech 

uvedeno barevné provedení doplňků, konkrétně barva tmavě modrá s přesným označením 

podle barevnice Pantone, požadavky na nezávadnost, stárnutí, provedení a další 

charakteristiky podle ČSN EN 340. Dále musí doplňky splňovat ČSN EN ISO 14116, ČSN 

EN ISO 11612, popřípadě obě zmíněné normy. V dalších bodech TP se uvádí, jak má být 

proveden střih, průkrčník, švy a také jsou rozebrány rozměrové změny, stálost barev nebo 

žmolkovatění a jejich testování podle daných norem. Potom jsou zde uvedeny podmínky 
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odvodu vlhkosti, další fyziologické parametry a jejich zkoušení. Zkoušení těchto parametrů 

se provádí metodou AATCC TM 195 na přístroji Moisture management tester nebo také 

pomocí metody BPI 1.2.1 uvedené v příloze B technické zprávy CEN/TR 16422. Toto 

testování se provádí u doplňků pětkrát vypraných na 40 ºC podle příslušné normy. Ve starším 

vydání TP se testovaly i doplňky nevyprané (v původním stavu), pouze na přístroji Moisture 

management tester. Závěrem je v TP definováno splnění daných podmínek. [20]   

Technické podmínky TP-TS/05A-2013 neboli technické podmínky pro pořízení VPPO 

– Spodní prádlo pro hasiče platí pro nátělníky s dlouhými a krátkými rukávy, jejichž užívání 

je alternativou k trikům s dlouhými a krátkými rukávy a jejich technické podmínky jsou 

definovány přílohou č. 7 vyhlášky 255/1999 Sb., o technických podmínkách VPPO, ve znění 

vyhlášky č. 456/2006 Sb. Technické podmínky se týkají také spodků. Barva spodního prádla 

je definována jako šedá, s konkrétním značením podle barevnice Pantone, nebo lze použít 

spodní prádlo v provedení šedé melé. Dále jsou zde uvedeny požadavky na stárnutí, 

nezávadnost atd., které musí být podle normy ČSN EN 340. Potom se zde uvádí, stejně jako 

v předchozí TP, požadavky na střih, průkrčník, švy. Dále jsou uvedeny podmínky 

nezávadnosti, rozměrových změn, barevné stálosti tvoření žmolků (popřípadě jejich 

testování). Požadavky na odvod vlhkosti se provádějí rovněž podle AATCC TM 195 

na přístroji Moisture management tester nebo metodou BPI 1.2.1 (uvedenou v příloze 

B technické zprávy CEN/TR 16422:2012), po 5 vypráních v souladu s danou normou. Oproti 

starším TP je zde také odlišnost, kde starší TP uváděly testování pouze na přístroji Moisture 

management tester, po 5 vypráních, ale i v původním stavu. Dále jsou v TP uvedeny 

podmínky tepelné odolnosti podle ČSN EN ISO 6942 a ISO 17493. Toto testování se provádí 

u nevypraného i 5krát vypraného spodního prádla podle dané normy. Konečná část TP 

stanovuje splnění podmínek. [21] 

 V současné době se tedy v rámci HZS ČR používají trika a nátělníky 

s dlouhými/krátkými rukávy podle příslušných platných (původních) právních předpisů 

a zmíněných technických podmínek. Podle výkladu zmíněné vyhlášky se dle mého názoru, 

mohou v rámci HZS ČR používat trika, vyhovující podmínkám ve vyhlášce nebo v daných 

technických podmínkách (schválené MV-GŘ HZS ČR), pod ochranný oděv i PS II. 

Z dostupných informací však musí odpovídat také jednotnému ustrojení mezi příslušníky. 

Tato problematika by měla být řešena další novelizací vyhlášky MV č. 255/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, podle dostupných informací, někdy v roce 2014. 
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6. Zásahový oděv a jeho doplňky – „harmonický systém“ 
 

Jednou z nejdůležitějších součástí osobních ochranných prostředků hasiče je 

bezesporu zásahový ochranný oděv složený z kabátu a kalhot. Chrání zasahujícího hasiče při 

všech druzích mimořádné události. To znamená, že musí být konstruován tak, aby chránil 

hasiče nejen před účinky tepelného působení vzniklého požáru, popřípadě plamenným 

působením, ale také před neagresivními chemickými látkami, povětrnostními vlivy, 

promáčením a z části také proti možnému zranění například říznutím či bodnutím. Ochranný 

oděv tedy disponuje všemi těmito typy ochrany a zároveň umožňuje efektivně odvádět 

vzniklou vlhkost od těla hasiče. [4], [10] 

Podmínky, které musí ochranný oděv splňovat, jsou, že při působení plamene se nesmí 

tavit, odkapávat (nesmí začít hořet) a tvořit jedovaté produkty a během celé doby vystavení 

plamene musí zůstat v celistvém stavu a musí efektivně chránit zasahujícího hasiče před 

účinky tepelných vlivů. Zároveň nesmí docházet k jeho srážení. Oděv také zaručuje díky 

tepelně-izolačním vlastnostem ochranu jak před účinky požáru, tak za nízkých teplot, zejména 

v zimním období. [4], [10] 

Oděv splňuje všechny tyto parametry díky jeho konstrukci ze speciálních materiálů, 

která se standardně skládá ze tří vrstev (v případě třívrstvého ochranného oděvu):  

1) Vnější vrstva – poskytuje odolnost proti působení plamene, řezu, propíchnutí, 

roztrhnutí a má antistatické vlastnosti. Největší důraz je kladen na odolnost proti 

tepelnému působení, kdy tato vrstva obleku po určitou dobu odolává kritickému 

tepelnému toku. Nejčastějšími materiály pro výrobu této vrstvy jsou aromatické 

polyamidy pod obchodním označením Nomex® a Kevlar®. [4], [10] 

2) Vlhkostní vrstva – tuto vrstvu tvoří membrána, jejíž vlastnosti zaručují především 

odolnost proti pronikání vody, chemikáliím, účinkům větru. Zároveň díky její 

konstrukci zaručuje efektivní odvod vlhkosti od těla. Asi nejpoužívanějším typem 

membrány je mikroporézní membrána pod obchodním názvem GORE-TEX® . Tato 

membrána je vyrobena z expandovaného PTFE a má asi 1,4 miliardy pórů na 1 cm2. 

Tyto póry jsou v porovnání s kapkou vody téměř 20 000krát menší, současně při 

porovnání s molekulou vodní páry zhruba 700krát větší. Díky tomu nemůže voda 

pronikat pod oděv a zároveň může pronikat skrz oděv pot ve formě vodní páry. Tato 

membrána také odolává působení širokého spektra chemických látek, účinkům větru 

a tepelnému působení nad 190 ºC. [10], [11] 
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3) Tepelná vrstva – tato vrstva je charakteristická termoizolačními vlastnostmi, chrání 

především proti radiační, kondukční i konvekční složce tepelného působení. Tato 

vrstva chrání hasiče v zimním období proti podchlazení. Nejčastějšími materiály pro 

výrobu jsou aromatické polyamidy (aramidy). [4], [10] 

 

Aby byly zajištěny ochranné funkce jednotlivých vrstev ochranného oděvu, je 

důležité, aby z hlediska velikosti odpovídal typu postavy hasiče a byl v souladu 

s jeho oděvními doplňky (spodním prádlem). Ochranný oděv v kombinaci s jeho oděvními 

doplňky by měl fungovat jako „harmonický systém“. Při přenesení tohoto významu na 

tepelně-izolační vlastnosti je důležité, aby v prostoru mezi oděvem a spodním prádlem, 

popřípadě v jednotlivých vrstvách oděvu, vznikaly vzduchové mezery působící jako tepelný 

izolant. V rámci odborné přípravy se hasiči učí zachovávat určitý termofyziologický komfort 

i v prostoru zasaženém požárem. Jedná se o kombinaci manévrů, kdy se hasič snaží pod oblek 

dostat vzduch o nižší teplotě, ze spodních vrstev okolí a vystavování různých částí obleku 

vůči sálavému teplu. Při přenesení tohoto významu na odvod vlhkosti je opět důležité zajistit 

„harmonický systém“, tedy vhodnou volbou spodního prádla podpořit funkci odvodu vlhkosti 

od těla a zajistit podporu funkce membrány, která je součástí ochranného oděvu. Především 

z tohoto důvodu je důležité, aby použité spodní prádlo (triko) dokázalo efektivně 

transportovat pot od těla hasiče na svůj povrch a odtud zajistit odpaření tohoto potu, který 

následně skrz membránu projde do okolního prostředí. Tímto by celý „harmonický systém“, 

tedy ochranný oděv a jeho doplňky, měl podporovat termoregulaci organismu. [10], [24] 

Jak bylo zmíněno v kapitole týkající se termofyziologického komfortu, jsou materiály, 

které dokážou absorbovat značné množství vlhkosti a neodpařují ji efektivně dále (velmi 

pomalu se suší), což může být i kladná vlastnost, ne však v podmínkách hasiče u zásahu. 

Materiály, jež neodvádějí efektivně vlhkost od těla, nepřispívají k tvorbě „harmonického 

systému“ a nepodporují funkci membrány, neumožňují tedy efektivní termoregulaci 

zasahujícího hasiče. Dalším nebezpečím je, že po ukončení fyzické námahy přichází 

nepříjemný mokrý pocit, zhoršuje se oděvní komfort, mokré triko zvyšuje ztráty tepla stejně 

jako následná evaporace zadržené vlhkosti, a také psychická pohoda. S touto skutečností 

souvisí také možnost vzniku podchlazení, především při zásazích v chladném prostředí. Hasič 

po ukončení fyzické námahy může v chladném okolí zůstat ještě dlouhou dobu, s čímž je 

spojeno nebezpečí účinků nízkých teplot (viz kapitola 1.2 a 2.3) a potenciální vznik dalších 

potíží (revmatické problémy, chronická bolest zad atd.) Materiály, které absorbují vlhkost 

a neodvádějí ji efektivně od těla hasiče, mohou také přispět ke vzniku opařenin,  
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a to v důsledku nadměrné kumulace potu pod oděvem a tepelného působení, zejména při 

požáru. [10], [24], [26] 

Ze zmíněných důvodů je výhodné použít takový typ spodního prádla, který vznikající 

pot ve formě kapalné i plynné absorbuje, transportuje ho ke svému povrchu a efektivně 

pomocí evaporace odvede. Tuto funkci zajišťují trika s definovanými vlastnostmi z hlediska 

odvodu vlhkosti a jejího odpaření (funkční trika), která podporují funkci membrány 

zásahového oděvu a též termoregulaci hasiče, snižují nebezpečí vzniku podchlazení, přehřátí 

či opaření. [24] 

Je důležité také poznamenat, že membrána GORE-TEX® propouští veškerou páru 

vzniklou při nízké nebo střední aktivitě, ale nemusí propustit veškerou vlhkost ve formě páry 

při aktivitě vysoké, kdy můžou vznikat 1 až 3 l potu. V těchto případech musí hasič 

přebytečnou vlhkost odvádět například povolením manžet nebo částečným otevřením oděvu, 

je-li to za daných podmínek možné, nebo ve fázi odpočinku. V konkrétních situacích tedy 

nemusí docházet k úplnému odvedení vzniklého potu, je však důležité tuto skutečnost 

minimálně podporovat, především také použitím spodního prádla (trika) vykazujícího 

výborné vlastnosti z pohledu transportu potu a jeho následného odpaření (funkčnost). Důležité 

je také poznamenat, že by vzdálenost mezi trikem a oděvem neměla být moc velká, aby 

nedošlo k ochlazení páry na rosný bod a nekondenzovala tak pod oděvem voda, kterou 

membrána nepropustí. Důležitou zásadou, aby použité triko mohlo dobře odvádět pot od těla 

je, že by mělo těsně přiléhat k tělu. Když se mezi trikem a tělem hasiče bude nacházet 

vzduchová mezera, dojde ke kumulaci vlhkosti pod trikem a vlhkost se nebude správně 

od těla odvádět. Dalšími faktory, majícími vliv na komfort hasiče, jsou z hlediska použitého 

spodního prádla (trika), tedy především z pohledu odvodu potu a jeho následného odpaření, 

gramáž trika, použité materiály (jejich kombinace), mezery mezi vlákny neboli pórovitost 

(jemnější triko s menšími mezerami mezi vlákny by mělo lépe transportovat kapalnou 

vlhkost, větší mezery jsou lepší pro odvod plynné vlhkosti → kompromis), povrchová plocha 

(hustota vláken na povrchu), absorpční schopnosti, nasákavost, savost, popřípadě výrobní 

technologie (úpravy vláken). Aby bylo pro hasiče použito triko s nejlepšími vlastnostmi, je 

důležité zohlednit všechny zmíněné parametry. Jak již bylo řečeno, trika se vyrábějí z různých 

typů materiálu. Podle mého názoru je nejlepší vyvážená kombinace jak přírodních, tak 

syntetických materiálů (nebo jejich výrobní úpravy), aby triko působilo příjemným dojmem 

na tělo hasiče, nezpůsobovalo žádný senzorický ani patofyziologický diskomfort (neškrábalo, 

nekousalo, nezpůsobovalo alergickou reakci, bylo antimikrobiální), mělo vhodnou hmotnost, 

a zároveň dokázalo efektivně odvést pot od těla hasiče, transportovat ho do své struktury 
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(plochy) a na povrch a následně účinně odpařit. Jestliže by se takto vyrobené triko mohlo 

používat jak v organizačním řízení (pod PS II), tak pod zásahový ochranný oděv (v operačním 

řízení), přispělo by to podle mého názoru k celkovému komfortu hasiče. 

[5], [7], [10], [23], [24], [26], [29]  
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7. Výběr trik pro testování 
 
 V úvodu praktické části této diplomové práce jsem se snažil udělat základní průzkum 

u výrobců trik (doplňků ochranného oděvu, spodního prádla) pro hasiče a pokusil jsem 

se zjistit, která trika doporučují k používání pod ochranný oděv. Současně jsem provedl 

základní průzkum e-mailovou korespondencí v používání oděvních doplňků (trik s krátkým 

a dlouhým rukávem) pod zásahový ochranný oděv u HZS ČR. V současnosti se používají 

trika podle platné vyhlášky (původní vyhlášky) a trika odpovídající technickým podmínkám. 

Následně bylo kontaktováno 7 konkrétních výrobců trik (spodního prádla, doplňků 

ochranného oděvu) pro hasiče a objednáno 7 druhů trik pro testování. Všechna vybraná trika 

jsou určena pro použití u HZS ČR, především pod ochranný oděv, a jsou schválena pomocí 

příslušného právního předpisu nebo MV-GŘ HZS ČR pomocí příslušných katalogových listů, 

kromě trika výrobce Zahas, které je v současné době ve schvalovacím procesu pro použití 

u HZS ČR, dle slov vedoucího textilní výroby firmy Zahas. 

Charakteristiky vybraných trik uvádím v jednotlivých přílohách, konkrétně byla 

vybraná trika: 

• Clevertex Artur  

• Clevertex Prokop 

• Devold Spirit 

• Luing Pyrex, šedé, letní verze 

• Zahas (IN2OUT) 

• Sintex, modré, letní verze (Firecool) 

• Deva Grey 
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8. Testovací metody 
 

V další části práce bylo úkolem najít vhodné testovací metody, podle nichž by se dala 

jednotlivá trika „objektivně“ odzkoušet v laboratorních prostorách fakulty. Metody, které byly 

následně vybrány, pocházejí především z amerických norem AATCC (American Association 

of Textile Chemists and Colorists) a ASTM (American Society for Testing and Materials). 

Konkrétně vybrané testovací metody, uvádím původní název, překlad pro účely této práce 

a danou normu, se nazývají Vertical Wicking of Textiles (Vzlínavost v textilních materiálech) 

– AATCC Test Method 197-2012, Drying Rate of Fabrics: Heated Plate Method (Rychlost 

sušení textilního materiálu na topné desce) - AATCC Test Method 201-2012, Standards Test 

Methods for Water Vapor Transmission of Materials, konkrétně Open Cup Test (Test pro 

stanovení množství přenesené vodní páry – Kelímkový test) – ASTM E96 / E96M - 12. 

Dalším testem byl také tzv. Sponge Test nebo Gross Absorbency Test (Houbový test), který 

není normově daný, ale byl vynalezen společností Cotton Incorporated, jež jej zkoušela 

používat ve svých začátcích. Dnes se již společností nepoužívá, protože vynalezla nové 

testovací metody. [28] Pro účely této práce byl však dle mého názoru vhodný. Tyto zmíněné 

testy byly u jednotlivých trik provedeny za účelem zhodnocení vlastností důležitých pro 

hasiče, zejména z hlediska transportu potu od těla a odvodu potu (vlhkosti) do okolí. V této 

práci nebyly hodnoceny tepelně-izolační vlastnosti ani odolnost trik proti působení plamene. 

Následně jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých testů, je popsáno, jak probíhalo 

konkrétní měření v laboratoři za našich upravených podmínek a uvedeny výsledky 

jednotlivých testů. [28], [32], [33] 

Měření probíhalo v laboratorních podmínkách Fakulty bezpečnostního inženýrství 

v termínu od 23.1.2013 do 22.2.2013. V průběhu měření byla zaznamenávána relativní 

vlhkost a teplota v laboratoři pomocí zařízení Testo 177-H1 a odečítán okolní tlak na 

barometru GPB 2300. V této době se relativní vlhkost pohybovala od 20,6 % do 41 %, teplota 

se měnila v rozmezí 20,2 ºC – 24,3 ºC. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu činila 974 mbar 

a nejvyšší 992 mbar. V rámci konkrétního měření se podmínky měnily pro všechny vzorky 

stejně. 

8.1 Kelímkový test – Open Cup Test 

Hodnota MVTR, popřípadě MVT (Moisture vapor transmission rate) definuje 

množství (rychlost) vodní páry v gramech, které se odpaří přes 1 m2 zkoušeného textilního 

vzorku, za dobu 24 h (především na základě parciálních tlaků vodní páry). Roli hraje 
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především hmotnost (gramáž), pórovitost (hustota vláken) a sorpční vlastnost textilie. Při 

provádění tohoto testu je vzorek textilie upevněn na kelímek s vodou tak, aby k němu těsně 

přiléhal. Test se provádí za standardních podmínek, kdy teplota vody v kelímku, teplota 

vzduchu nad ní i teplota okolního prostředí je stejná. Toto kritérium platí i pro tlak. Při 

provádění testu se zaznamenává vlhkost okolí. Po celou dobu testu tedy prochází vodní pára 

přes vzorek, při vyhodnocení je množství prošlé páry získáno rozdílem hmotnosti kelímku 

před a po testu. [5], [23] 

 Pomocí Kelímkové metody bylo zjišťováno množství vodní páry, které projde přes 

daný textilní vzorek. Tímto způsobem jsme se snažili simulovat odpařování vlhkosti (odvod 

plynné vlhkosti) z povrchu lidského těla. Pro účely tohoto testu byly připraveny vzorky o 

rozměrech 12 x 12 cm z různých částí trik (přední, zadní). Následně byly kádinky naplněny 

odstátou pitnou vodou po rysku značící 200 ml. Průměr jednotlivých kádinek byl 6,7 cm. Po 

zvážení každého vzorku na tisíciny gramu, s přesností na jednu setinu gramu, proběhla 

kontrola teploty vody (povrchu vzorků), přičemž v jednotlivých kádinkách se jednalo o 

minimální rozdíl teplot vody (v průměru se jednalo o maximální rozdíl 0,3 ºC). Následně bylo 

započato měření času. Byla zvážena první kádinka s vodou a byl na ni upevněn vzorek 

prvního trika. Dále po zvážení druhé kádinky s vodou se na ni umístil vzorek druhého trika. 

Stejný postup byl zachován až po vzorek č. 7. Po upevnění posledního vzorku se 

zkontrolovala orientační doba mezi umístěním 1. a 7. vzorku, aby se při vážení po 24 h tato 

doba přibližně zachovala. Chtěl bych poznamenat, že vzorky byly umístěny na kádinky 

rubovou stranou (stejně jako při jejich nošení na těle). Na následujícím Obrázku 2 je vidět 

Kelímkový test za standardních podmínek. 

 

Obrázek 2 – Kelímkový test 

Po uplynutí doby jednoho dne se tedy zvážil vzorek č. 1, po něm kádinka s vodou  

č. 1 a vzorek byl položen na kádinku. Stejný postup byl zachován u ostatních kádinek. Po 

zvážení proběhla orientační kontrola teploty vody v jednotlivých kádinkách a byly na ně opět 

upevněny vzorky, aby mohlo měření pokračovat. Delší dobou měření než 24 h jsme chtěli 

ověřit, zda nedojde u některého vzorku k absorpci vlhkosti nebo jestli nedojde ke znatelnějším 
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rozdílům v množství odpařené vody. Nejdéle probíhalo měření 144 hodin, tedy 6 dnů. Jelikož 

po kontrole výsledků prvních tří měření bylo jasně poznat, že u žádného vzorku nedochází 

k zachycování vlhkosti, ale veškerá vodní pára prochází skrz vzorky, a teplota vody se 

výrazně neliší v rámci jednotlivých kádinek, byla poslední dvě měření provedena „zkráceným 

postupem“. To znamená, že se vážila kádinka i s upevněným vzorkem, po 24 h se již vzorek 

nevážil a nekontrolovala se teplota vody. Vzorek byl zvážen až po skončení celého měření (96 

h). U každého měření probíhal kontinuální záznam teploty a vlhkosti vzduchu, pomocí 

přístroje Testo 177-H1, tlak vzduchu byl zkontrolován před měřením.  

 Jak je vidět na následujícím Obrázku 3, hmotnost vzorku se ani při několikadenním 

testování neměnila, veškerá pára tedy procházela skrz vzorky. Graf (Obrázek 3) byl vytvořen 

z hodnot druhého měření, ale ani u ostatních měření se hmotnost vzorku neměnila. 
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Obrázek 3 – Průběh hmotnosti vzorků při Kelímkovém testu 

V následujícím grafu (Obrázku 4) uvádím hmotnost odpařené vody přes dané vzorky za dobu 

24 h v průběhu pěti měření. 
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Obrázek 4 – Množství odpařené vody při Kelímkovém testu 

Jak je patrné z tohoto grafu (Obrázku 4), hmotnost odpařené vody se sice v rámci 

jednotlivých měření nepatrně lišila v závislosti na teplotě a vlhkosti okolního vzduchu, průběh 
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je však téměř totožný u všech měření. Po vypočtení průměrných hodnot z pěti měření pro 

každý vzorek a po jejich porovnání činil největší rozdíl v množství odpařené vody mezi 

vzorky 0,128 g. Jak bylo zmíněno, doba měření probíhala také delší dobu než 24 h (nejdéle 

144 h) v rámci jednotlivých měření, po přepočtu hodnot odpařené vody na dobu 24 h byl 

průběh téměř totožný jako v předchozím grafu (Obrázku 4). Z takto upravených hodnot byl 

v rámci každého vzorku vypočten průměr, který se jako v předchozím případě téměř nelišil, 

maximální rozdíl činil 0,116 g. Ještě bych chtěl poznamenat, že odpařování v rámci 

jednotlivých kádinek probíhalo téměř lineárně, v závislosti na měnících se tepelně-

vlhkostních podmínkách, přičemž průměrná hodnota odpařené vody činila asi 3,28 ± 0,05 g 

za 24 h přes daný vzorek. Zmiňované hodnoty nelze považovat za hodnoty MVTR, protože 

plocha nečinila (nebyla přepočtena) 1 m2.  

Protože veškerá pára procházela skrz vzorky a její množství se v rámci jednotlivých 

vzorků výrazně nelišilo ani po několikadenním měření, není možné v rámci Kelímkového 

testu za standardních podmínek stanovit patřičné závěry. Z těchto důvodů také nebyly měřeny 

prané vzorky, protože se předpokládal stejný průběh. 

8.2 Kelímkový test za zvýšené teploty 

Jelikož z Kelímkového testu za standardních podmínek nebyly získané potřebné 

výsledky, byl tento Kelímkový test proveden za zvýšené teploty, abychom se opět pokusili 

nalézt rozdíly v množství odpařené vody, popřípadě v množství zachycené vlhkosti ve 

vzorku. Pro účely tohoto testu byly z jednotlivých trik vystřiženy vzorky o rozměrech 12 x 12 

cm nebo byly použity vzorky z Kelímkového testu za standardních podmínek (vzorky nebyly 

nikterak porušené). Pro každé měření byly vystřiženy vzorky z jiné části trik (přední a zadní 

strana). Připravené vzorky se následně umístily na předem nachystané kádinky, jež byly 

naplněny 200 ml odstáté vody tak, aby na kádince byla vnitřní strana (rubová) každého 

vzorku. Při zvýšené teplotě docházelo samozřejmě k rychlejšímu odpařování vody a také bylo 

viditelné zachycování vlhkosti v jednotlivých vzorcích. Zahřívání kádinek s upevněnými 

vzorky probíhalo na pískové lázni HTS 22, což je patrné z následujícího Obrázku 5. 
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Obrázek 5 – Umístění vzorků na pískové lázni 

 Plynulou regulaci teploty zajišťoval laboratorní regulátor teploty pomocí připojeného 

termočlánku zasunutého do písku v lázni. Na tomto regulátoru byla nastavena teplota 150 ºC, 

přičemž aktuální teplota byla většinou nižší. V průběhu všech měření byl nastaven 

kontinuální záznam teploty a vlhkosti vzduchu v laboratoři pomocí zařízení Testo 177-H1. 

Tlak okolního vzduchu byl před měřením opsán z barometru GPB 2300. Teplotu kádinky 

(vody), písku a okolního vzduchu zaznamenávalo zařízení Almemo 2590 pomocí připojených 

termočlánků v intervalu jedné minuty. Detail umístění termočlánku od zařízení Almemo na 

kádince a v písku, je zobrazen na následujícím Obrázku 6.  

 

Obrázek 6 – Umístění termočlánku na kádince a v písku 

Při tomto testu bylo zjišťováno, kolik vody se odpaří v průběhu 3 hodin z jednotlivých 

kádinek přes upevněné vzorky a kolik vlhkosti se zachytí v každém vzorku. Množství 

odpařené vody přes daný vzorek bylo zjištěno z úbytku hmotnosti vody v příslušné kádince 

před a po měření. Množství zachycené vlhkosti v daném vzorku bylo zjištěno pomocí zvážení 

vzorku také před a po měření. Vážení probíhalo pomocí váhy KERNεg na tisíciny gramu, 

s přesností na jednu setinu gramu. Testování bylo provedeno jak s nepranými vzorky, tak s 2x 

vypranými vzorky, v čisté vodě (bez pracího prostředku a aviváže) při teplotě 40 ºC. Doba 

jednoho pracího cyklu trvala asi 1 hodinu. 

Na následujícím Obrázku 7 jsou vidět vzorky na začátku měření a v jeho průběhu. 
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Obrázek 7 – Vzorky na začátku a v průběhu měření Kelímkového testu za zvýšené teploty 

Vlevo jsou vzorky na počátku měření, vpravo jsou vzorky asi po 2,5 h. Na těchto vzorcích je 

patrná kondenzace vodní páry. Oproti Kelímkovému testu za standardních podmínek 

docházelo při tomto testu k zachycování vlhkosti ve vzorcích a také k rychlejšímu odpařování 

vody. 

V níže uvedeném grafu (Obrázku 8) je uvedeno množství odpařené vody přes daný 

vzorek vypraného a nevypraného trika.  
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Obrázek 8 – Odpar přes jednotlivé vzorky při Kelímkovém testu za zvýšené teploty 

Hodnoty uvedené v grafu (Obrázku 8) byly vytvořeny následujícím způsobem. Hodnoty 

odpařené vody v rámci nevypraných/vypraných vzorků byly zprůměrovány, stejně jako 

hodnoty teploty, naměřené na kádinkách jednotlivých vzorků při konkrétním měření. Tímto 

způsobem byla tedy u daného vzorku vypočtena průměrná hodnota teploty na kádince 

a porovnána s ostatními teplotami (umístění kádinek v lázni se měnilo v rámci daných 

měření). Následně byla vytvořena korekce výpočtu odpařené vody, a to z hlediska zjištěného 
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rozdílu mezi teplotami. Tímto způsobem výpočtu a jeho následnou korekcí jsem se snažil 

redukovat rozdíly v množství odpařené vody vzniklé při měření, protože nebylo možné 

zajistit regulaci pískové lázně na konstantní teplotu v celém jejím povrchu. Chtěl bych 

poznamenat, že uvedené hodnoty byly vytvořeny z průměrných hodnot čtyř měření u vzorků 

nevypraných a pěti měření u vzorků vypraných. Jednotlivých měření bylo celkově provedeno 

více, ale z hlediska problému nezapsaných teplot na konci některých měření nebylo možné 

uvést více hodnot. Bylo sice zjištěno množství odpařené vody, ale z důvodu nezapsaných 

teplot nemohla být provedena výše zmíněná korekce při vyhodnocování měření.  

 V uvedené závislosti lze porovnat především hodnoty nevypraných vzorků mezi sebou 

a vypraných mezi sebou. Je vidět, že rozdíly mezi nevypranými vzorky nejsou výrazné, 

největší rozdíl je mezi posledními dvěma vzorky (asi 2,4 g). U vypraných vzorků jsou 

vzájemné rozdíly ještě menší. Při porovnání vzorků vypraných a nevypraných mezi sebou je 

patrné, že odpar byl o něco větší u vzorků nevypraných. Je nutné poznamenat, že v uvedeném 

grafu (Obrázku 8) není korekce provedena mezi vzorky nevypranými a vypranými, pouze 

v rámci nevypraných/vypraných vzorků. Po vytvoření korekce i mezi 

nevypranými/vypranými vzorky, byly však rozdíly podobné jako v uvedené závislosti na 

Obrázku 8, o něco málo menší (maximálně o 0,57 g v rámci vzorku). 

V následujícím grafu (Obrázku 9) jsou uvedeny hodnoty hmotnosti vody zadržené ve 

vzorcích vytvořené stejným způsobem korekce výpočtu jako v předchozím grafu (Obrázku 8). 
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Obrázek 9 – Množství zachycené vody ve vzorcích při Kelímkovém testu za zvýšené teploty 

Opět tedy byla provedena korekce v rámci nevypraných a vypraných vzorků, lze je tedy na 

uvedené závislosti porovnat stejným způsobem jako v předchozím grafu (Obrázku 8). 

Z hlediska korekce se obsah vlhkosti téměř nezměnil (maximálně o 0,014 g v rámci vzorku). 
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Korekce mezi nevypranými a vypranými vzorky nebyla provedena, nebyla shledána závislost 

mezi klesajícím obsahem vlhkosti a klesající průměrnou teplotou. Z tohoto pohledu lze 

porovnat mezi sebou i nevyprané/vyprané vzorky.  

U všech uvedených hodnot v rámci Kelímkového testu za zvýšené teploty je nutné vzít 

v úvahu určitou odchylku mezi vzorky, z hlediska nemožnosti přesné regulace teploty 

povrchu pískové lázně i přes uvedenou korekci výpočtu. Pro zajištění konstantních podmínek 

by bylo nutné měření provádět např. v olejové lázni s promícháváním (v klimatické komoře). 

8.3 Houbový test – Gross Absorbency Test – Sponge Test 

 Jak již bylo zmíněno, tento test vynalezla Cotton Incorporated jako jednu z původních 

metod, která pomohla při vyvíjení nových metod pro hodnocení transportu vlhkosti. Tento 

test (Sponge Test) probíhá tak, že se na houbu, která je stále nasátá vodou, umístí textilní 

materiál, jež se následně smočí a v tomto stavu setrvává díky nasávání vody z houby. Na něj 

se umístí zkoušený vzorek textilního materiálu a testuje se, kolik vlhkosti nasaje a následně 

odpaří. Některé charakteristiky tohoto testu jsou podobné zkoušce Gravimetric Absorbency 

Testing System (GATS). Proto byly některé výsledky provedených testů v této práci 

vyhodnocovány podobně jako je tomu u GATS. [23], [24], [25], [28] 

 Pro účely tohoto měření byly použity klasické školní molitanové houby, které se 

používají na mytí tabule. Molitanové houby dokážou nasát značné množství vody a 

transportovat ji k jejímu povrchu (vzlínáním). Z každé houby byl vyřezán kvádr o rozměrech 

7 x 7 x 7,8 cm. Z jednotlivých trik byly vzorky vyraženy pomocí vyrobené raznice o průměru 

6,7 cm (aby vzorek pokryl celý povrch houby), z jejich různých částí (zadní, přední, rukávy). 

Vnitřní průměr kádinek se pohyboval v rozmezí 6,6 ± 0,1 cm (tedy i povrch houby). Následně 

byly houby umístěny do kádinek a nasáty odstátou vodou (konstantní výchozí podmínky). 

Následující Obrázek 10 zobrazuje přípravu houby a její umístění do kádinky. 

 

Obrázek 10 – Příprava Houbového testu 

1 – Vyřezaný kvádr, 2 – Umístění houby do kádinky po nasátí vodou, 3 – Nasátá houba 
v kádince, 4 – Houba vytažená z kádinky na konci testu 
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Na povrch každé houby byl umístěn podkladní textilní materiál (o stejném rozměru 6,7 cm) 

kvůli rovnoměrnému rozložení vlhkosti na povrchu houby (jelikož houba je pórovitá) 

a počkalo se, až dojde k jeho smočení. Před měřením byly zváženy všechny vzorky v suchém 

stavu a zkontrolovala se povrchová teplota smočeného podkladního materiálu. Následně 

začalo měření času, na povrch smočeného textilního materiálu první houby se umístil 

zkoušený vzorek č. 1 a zvážil se celý systém č. 1 (kádinka, houba, voda, podkladní materiál, 

vzorek). Potom se umístil na smočený povrch podkladního materiálu druhé houby vzorek č. 2 

a zvážil se systém č. 2. Stejný postup byl zachován pro další vzorky. Vzorky byly umístěny 

rubovou stranou dolů. V intervalu 1, 2, 3 a 24 hodin probíhalo zvážení jak celého systému, tak 

jednotlivých vzorků, a to v zachovaném pořadí. Na Obrázku 11 jsou zobrazeny jednotlivé 

vzorky v průběhu Houbového testu. 

 

Obrázek 11 – Průběh Houbového testu 
A – Deva, B – Zahas, C – L. Pyrex, D – Sintex, E – Prokop, F – Artur, G - Devold 

Byly porovnávány jednotlivé vzorky z hlediska množství vody, které jsou schopny do 

své struktury nasát, a zároveň množství odpařené vody z povrchu vzorku testovaného 

materiálu. Tímto způsobem jsme se snažili simulovat odvod kapalné vlhkosti z lidské kůže, 

její transport v triku a následnou evaporaci. U každého měření probíhal kontinuální záznam 

teploty a vlhkosti vzduchu, pomocí přístroje Testo 177-H1, tlak vzduchu byl zapsán před 

měřením. Testování bylo provedeno jak s nepranými vzorky, tak s 3x vypranými vzorky 

v čisté vodě (bez pracího prostředku a aviváže) při teplotě 40 ºC. Doba jednoho pracího cyklu 

trvala asi 1 hodinu. 

V níže uvedené tabulce udávám hmotnosti vzorků v „suchém“ stavu, to znamená 

hmotnosti vzorků před měřením. Tyto hodnoty byly vytvořeny z průměrných hodnot 5 měření 

pro daný vzorek v nevypraném/vypraném stavu. Průměr jednotlivých vzorků činil 6,7 cm 

(plocha 35,24 cm2).  
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Tabulka 1: Hmotnosti vzorků před měřením 

 Deva Zahas L. pyrex Sintex Prokop Artur Devold 
mvzorku [g] - 
Nevypraný 

0,657 0,659 0,577 0,707 0,550 0,624 0,811 

mvzorku [g] - 
Vypraný 

0,668 0,708 0,649 0,763 0,581 0,672 0,839 

 

V následujících dvou grafech (Obrázcích 12, 13) uvádím porovnání nevypraných 

a vypraných trik a také vzájemné porovnání z hlediska množství nasáté vody za určitý časový 

interval. Hodnoty nasáté vody, uvedené v grafech (Obrázcích 12, 13), byly vytvořeny vždy 

z průměrných hodnot pěti měření pro daný časový úsek, a to u vypraných i nevypraných trik. 

Ve všech grafech (Obrázky 12 – 22), které budou následně uvedeny, se hodnoty vztahují 

k průměru vzorků 6,7 cm (Houbový test a Rychlost sušení).  

Savost vzorku nevypraná trika

0,0

0,2
0,4

0,6
0,8

1,0
1,2

1,4
1,6

1,8

Deva Zahas Luing

pyrex

Sintex Prokop Artur Devold

Vzorek trika

M
n

o
žs

tv
í 

n
as

át
é 

vo
d

y 
[g

]

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

24 hodin

 

Obrázek 12 – Množství nasáté vody do vzorků při Houbovém testu – nevypraná trika 
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Obrázek 13 – Množství nasáté vody do vzorků při Houbovém testu – vypraná trika 
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Z grafů (Obrázků 12, 13) vyplývá, že vzorky dokázaly nasát větší množství vody po 

jejich vyprání. Dle mého názoru je u vypraných trik také lineárnější průběh při nasávání, 

především u vzorků Prokop a Artur. Zejména u těchto dvou vzorků je vidět, že před 

vypráním, v intervalu prvních třech hodin sály méně, až po této době došlo k většímu nárůstu 

při nasávání vody. Po jejich vyprání již tomu tak není. U trika Devold je v době 1 hodiny 

o něco vyšší hodnota savosti před praním než po jeho vyprání, při delší době měření triko saje 

více ve vypraném stavu, tak jako ostatní trika. 

V tomto testu nasál u vzorků nevypraných v průběhu prvních 3 hodin nejméně vody 

vzorek trika Prokop a Artur, v průběhu 24 h vzorek Sintex. Nejvíce nasál během první hodiny 

vzorek trika Devold a Deva, v průběhu 2 a 3 h  Devold a Luing pyrex, za 24 h vzorek Luing 

pyrex. U vzorků vypraných nasál nejméně vody během prvních tří hodin i 24 h vzorek trika 

Zahas. Při prvních třech hodinách měření nasál nejvíce vzorek Artur, v průběhu měření 24 h 

vzorek Luing pyrex.  

V následujícím grafu (Obrázku 14) jsou uvedeny hodnoty množství odpařené vody z povrchu 

vzorků jednotlivých trik. Hodnoty odpařené vody uvedené v grafech (Obrázcích 14, 15) byly 

vytvořeny vždy z průměrných hodnot pěti měření pro daný časový úsek u vypraných 

i nevypraných trik. V tomto grafu (Obrázku 14) není uveden časový úsek měření 24 h kvůli 

jeho velikosti. 
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Obrázek 14 – Rozdíl v odpařování vody jednotlivých vzorků při Houbovém testu 

Na uvedeném grafu (Obrázku 14) je vidět, že u vzorků docházelo ve většině případů 

k většímu odpařování vody z jejich povrchu před jejich vypráním (nasály méně vody, ale 

odpařily více). Tato skutečnost neplatí u vzorků Prokop a Artur, které odpařily více vody po 
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jejich vyprání. Když se podíváme na konkrétní hodnoty, je však vidět, že se hodnoty jak 

před/po vyprání, tak v rámci jednoho měření mezi vzorky, liší v rámci setin gramů maximálně 

v rámci 1 desetiny u 3h měření (Devold před/po vyprání a trika před vypráním mezi sebou). 

Podle mého názoru jsou tyto rozdíly minimální, v rámci měření do 3 h se tedy množství 

odpařené vody z povrchu jednotlivých vzorků výrazně neliší.  

Větší rozdíly jsou patrné při 24h měření, jak mezi vzorky v rámci konkrétního měření, tak 

mezi vypranými/nevypranými vzorky. Hodnoty odpařené vody z povrchu vzorků za 24 h jsou 

uvedeny v následujícím grafu (Obrázku 15). 
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Obrázek 15 – Rozdíl v odpařování vody jednotlivých vzorků (24 h) 

Při době měření 24 h jsou již rozdíly v množství odpařené vody větší, při porovnání 

vypraných/nevypraných trik docházelo pouze u trika Prokop k většímu odpařování po 

vyprání. Tato skutečnost může být do jisté míry ovlivněna také rozdílnými tepelně-

vlhkostními podmínkami v laboratoři, myslím si, že však velmi málo. Průměrný rozdíl teploty 

v laboratoři z 5 měření mezi nevypranými a vypranými vzorky činil asi 0,5 ºC a stejně 

zjištěný rozdíl relativních vlhkostí zhruba 1,1 % (ve prospěch vypraných).  

Z hlediska všech předchozích výsledků lze konstatovat, že nevyprané vzorky, které 

nasály více vody, také většinou více vody odpařily, rozdíly v nasáté vodě jsou však v rámci 

vzorků o dost větší než rozdíly v množství odpařené vody v době měření do 3 h. U 24h 

intervalu je tomu podobně, u některých vzorků je však znatelnější skutečnost, že dokázaly 

nasát méně vody a přitom odpařit více (nebo opačně) než některé ostatní (tato skutečnost se 

projevuje i v době měření do 3 h, ale v menší míře). Rozdíly v savosti jsou opět vyšší než 

rozdíly odparu. U vypraných vzorků se pořadí v rámci nasáté a odpařené vody liší, některé 
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vzorky dokážou méně vody nasát, více odpařit nebo naopak. Rozdíly v množství nasáté vody 

jsou opět znatelnější než u odpařené vody.  

U vzorků nevypraných odpařil ze svého povrchu během prvních tří hodin měření 

nejméně vody vzorek trika Prokop, nejvíce vzorek Luing pyrex (V době 1 h spolu se vzorkem 

Deva, v době 3 h stejně se vzorkem Devold). Za dobu 24 h odpařil nejméně vzorek Zahas, 

nejvíce vzorek Luing pyrex. U vypraných vzorků za první tři hodiny odpařil nejméně vzorek 

Devold, nejvíce vzorek Prokop a Artur. Po 24 h vykazoval nejvyšší hodnoty Prokop, nejnižší 

Devold. Rozdíly v odpařené vodě jsou však za dobu měření do 3 h u vypraných/nevypraných 

vzorků i vzájemně opravdu minimální (v řádech setin gramu, maximální rozdíl činil 0,1 g). 

Rozdíly v odparu za 24 h jsou vyšší, největší rozdíl je mezi nevypraným/vypraným vzorkem 

Devold (0,518 g), největší rozdíl v rámci nevypraných vzorků činil 0,443 g a v rámci 

vypraných vzorků 0,302 g. 

Následně byly také vypočteny hodnoty poměru mezi hmotností odpařené a nasáté vody (tato 

charakteristika se používá také v testu GATS, označená jako procento odpařování [25]). 

Myslím si, že je výhodné, aby vzorek dokázal zadržet méně vody a zároveň více odpařit. Na 

následujících grafech (Obrázcích 16, 17) tedy uvádím poměr mezi odpařenou a nasátou 

vodou. Tyto hodnoty neuvádím v procentech, jak uvádí test GATS, protože u některých 

měření (vzorků) by tato hodnota převyšovala 100 % (v případech, kdy množství odpařené 

vody převyšovalo množství nasáté vody). V následujících grafech (Obrázcích 16, 17) jsou 

uvedeny jednotlivé poměry hmotnosti odpařené/nasáté vody (v grafech tzv. poměrové číslo), 

vytvořené z průměrných hodnot 5 měření pro trika nevypraná i vypraná, přičemž vyšší 

hodnoty značí více odpařené vody ku jejímu nasátí. 
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Obrázek 16 – Poměr mezi odpařenou a nasátou vodou při Houbovém testu 
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V grafu (Obrázku 16) lze porovnat jak hodnoty v rámci jednotlivých měření mezi sebou, tak 

i vzájemně nevyprané/vyprané vzorky.  

Stejně vytvořený graf (Obrázek 17) je pro dobu měření 24 h, hodnoty lze porovnat stejným 

způsobem jako v předchozím případě. 
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Obrázek 17 – Poměr mezi odpařenou a nasátou vodou při Houbovém testu (24 h) 

Z grafu (Obrázku 17) je patrné, že hodnoty jsou od 3,6 (360 %) výše, tudíž množství 

odpařené vody za dobu 24 h převyšovalo několikanásobně množství nasáté vody. Vyšší 

hodnoty značí větší množství odpařené vody ku jejímu nasátí.  

 Za dobu měření 1 – 3 h vykazoval nejvyšší hodnoty poměru odpařené/nasáté vody 

u nevypraných trik vzorek Prokop, za 24 h vzorek trika Sintex.  Za první dvě hodiny 

vykazoval nejnižší hodnoty poměru vzorek Devold, po třetí a 24 hodině vzorek Luing pyrex. 

U vypraných trik měl během prvních tří i 24 hodin nejvyšší hodnoty vzorek Zahas, nejnižší 

vzorek Artur (v době 1 h stejně se vzorkem Deva, v době 3 h stejně se vzorkem Luing pyrex). 

Za 24 h vykazoval nejnižší hodnoty poměru vzorek Luing pyrex (následně Artur a dále 

Sintex, Devold, Deva, Prokop a zmíněný Zahas).  

8.4 Rychlost sušení – Drying Rate 

 Pro stanovení rychlosti (doby) sušení se používají různé metody. Obecně se zkouší, 

jak rychle je vzorek schopný odvést nasátou vlhkost (vodu) a dostane se na svou „původní 

hmotnost“ (jak rychle vysychá). Například při sušení na topné desce se stanovuje rychlost 

sušení vzorku textilního materiálu, do něhož se předem umístí definované množství vody, 

která má stálou teplotu 37 ºC. Tato teplota simuluje teplotu kůže. Materiál, který dokáže 

odvést vlhkost rychleji, a tedy rychleji vysychá, zajišťuje lepší oděvní komfort. [25], [27] 
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 V našich laboratorních podmínkách jsme pro stanovení rychlosti (doby) sušení 

používali topnou desku CAMAG – TLC PLATE HEATER III. Na termostatu byla nastavena 

teplota 37 ºC. Při kontrole povrchové teploty byly zjištěny drobné teplotní odchylky, které 

však nebylo možné kompenzovat jinak než výměnou polohy vzorků v rámci jednotlivých 

měření. Díky velmi jemné regulaci se zobrazená teplota na desce nedala po celou dobu měření 

udržet konstantně na 37 ºC (změna asi ± 2 ºC), průběh byl však pro všechny vzorky stejný. 

Toto měření probíhalo v návaznosti na Houbový test tak, že se po 24h saturaci vzorku tento 

vzorek umístil na topnou desku (předpoklad maximálního nasátí vzorku). Všechny vzorky se 

tedy po 24h saturaci umístily rubovou stranou na nahřátou topnou desku k sušení (při 

některých metodách, např. Air Flow Method, se do vzorku přidává takové množství vody, 

které odpovídá průměrné hodnotě maximální absorpční kapacity dosažené při testu GATS. 

[25] Analogicky bylo z této skutečnosti vycházeno pro potřeby této práce při aplikování 

podmínek na Houbový test. Vlhkost se však do vzorků nepřidávala, ale použily se přímo 

konkrétní nasáté vzorky z Houbového testu po 24h saturaci). V čase 15, 30, 45, 60, 75 a 90 

minut byly vzorky v zachovaném pořadí zváženy z důvodu zjištění úbytku vlhkosti. Konečná 

hodnota hmotnosti vzorku se porovnávala s hmotností suchého vzorku, která byla zjištěna 

před měřením Houbového testu. U každého měření probíhal kontinuální záznam teploty 

a vlhkosti vzduchu pomocí přístroje Testo 177-H1, tlak vzduchu byl zkontrolován před 

měřením. Testování bylo provedeno jak s nevypranými vzorky, tak s 3x vypranými vzorky, 

v návaznosti na Houbový test. Sušení vzorků je patrné z následujícího Obrázku 18. 

 

Obrázek 18 – Sušení vzorků 

Následně uvádím výsledky Rychlosti sušení. Aby bylo přehledně vidět, jak rychle (za jak 

dlouho) se jednotlivý vzorek dostal na původní hmotnost, byly výsledky jednotlivých měření 

přepočteny také na procenta následujícím způsobem. Množství nasáté vlhkosti za 24 h při 

Houbovém testu (maximální nasátí) se v rámci jednotlivého vzorku a konkrétního měření 
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položilo rovno 100 %. Tato úprava zajistila stejné výchozí podmínky (protože množství 

nasáté vody se v rámci vzorků lišilo, jak bylo uvedeno u Houbového testu). Zjištěné 

hmotnostní úbytky pro konkrétní vzorek a časový interval byly rovněž přepočteny na 

procenta. Z vypočtených procent pro každé z 5 měření se následně vytvořila celková 

průměrná hodnota pro daný časový interval. U konkrétního vzorku se tedy vychází ze sta 

procent, přičemž 0 % označuje hmotnost „vysušeného“ vzorku při konkrétním měření. 

V následujícím grafu (Obrázku 19) je uvedena rychlost (doba) sušení vzorků před vypráním, 

přičemž hodnoty jsou vytvořeny z průměru pěti měření pro konkrétní vzorek. 
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Obrázek 19 – Rychlost sušení nevyprané vzorky (%) 

Následně uvádím graf (Obrázek 20) vytvořený z průměrných hodnot 5 měření, z množství 

nasáté vody v gramech, a to pro srovnání s výše uvedeným grafem (Obrázkem 19) a také pro 

vzájemné porovnání výchozí nasáté vlhkosti a jejího úbytku v čase, pro nevyprané vzorky. 
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Obrázek 20 – Rychlost sušení nevyprané vzorky (g) 
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Podle mého názoru lze poznamenat, že se rychlost (doba) sušení odvíjela od množství vody, 

které vzorek do své struktury nasál. Některé vzorky dokázaly vysychat o něco málo rychleji 

než jiné, i přes větší počáteční hmotnost (např. Deva). Chtěl bych také zmínit, že celkové 

průměrné hodnoty v určité době sušení jsou o něco málo nižší kvůli hodnotám naměřeným při 

čtvrtém měření. Při tomto měření proběhlo sušení rychleji díky tomu, že v laboratoři byla 

zapnutá ventilace, která se ovládá centrálně a nedala se tudíž vypnout. 

V dalších grafech (Obrázcích 21, 22) uvádím stejně vytvořené hodnoty jako v předchozích 

dvou závislostech pro vzorky vyprané. 
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Obrázek 21 – Rychlost sušení vyprané vzorky (%) 
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Obrázek 22 – Rychlost sušení vyprané vzorky (g) 

Také u vypraných vzorků většinou platí, že se rychlost sušení odvíjela od množství nasáté 

vody (některé vzorky měly o něco vyšší počáteční hmotnost než jiné, ale vysychaly o něco 
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málo rychleji, např. Sintex). Při porovnání jednotlivých závislostí u nevypraných a vypraných 

vzorků je patrné, že vzorky vyprané vysychaly déle, ale také měly vyšší počáteční hmotnost 

nasáté vody (neboli konečnou hmotnost nasáté vody po 24h Houbovém testu). Průběh sušení 

u nevypraných vzorků nelze považovat za lineární, většina vzorků vykazovala mírně klesající 

tendenci úbytku vlhkosti v závislosti na době sušení. U vypraných vzorků lze považovat 

průběh sušení za téměř lineární, s klesající tendencí úbytku vlhkosti v závislosti na době 

sušení, u většiny vzorků, především v závěru měření. 

8.5 Vzlínavost – Vertical Wicking 

 Tento typ testu je zaměřen na rychlost transportu vody v daném vzorku textilního 

materiálu. Vzorek neboli proužek textilního materiálu je na jedné straně upevněn tak, aby 

svisle visel, a druhou stranou je umístěn do nádoby s destilovanou vodou. V intervalu 1, 5 

a 10 minut se zapisuje výška v centimetrech, do níž se dostala voda v proužku textilního 

materiálu. Čím je výška v daném proužku větší, tím lepší je schopnost daného vzorku 

transportovat kapalnou vlhkost. Jestliže se výška, do které se voda dostala, nedá odečítat 

pomocí zraku, používají se fotky pomocí termokamery. [25] 

Před měřením byly připraveny vzorky o rozměrech 2 x 20 cm (plus asi 1 cm na 

zavěšení) a bylo ověřeno, jestli je ryska označující nulu na šabloně (měřítku) rovnoběžně 

s hladinou vody. Dále byly vzorky zváženy (ne u všech měření – orientační hodnoty) v jejich 

„suchém“ stavu. Následně byly vzorky zavěšeny nad vodní lázeň tak, aby byl jejich dolní 

okraj asi 1 cm pod ryskou označující nulu na šabloně. Na dolní okraj vzorku bylo připevněno 

jednoduché závaží (kancelářská sponka, s průměrnou hmotností 1,17 g). Poté byla zapnuta 

a zkontrolována termokamera, umístěna do vzdálenosti přibližně 1 m od vzorků. Před 

položením vzorků do vodní lázně byly opsány hodnoty teploty vody v lázni, teploty, tlaku 

a vlhkosti okolního vzduchu. Po opsání hodnot se vzorky umístily současně do vodní lázně 

a začal se měřit čas. V intervalu 1, 5, 10, 30 a 60 minut byla pořízena fotka pomocí 

termokamery kvůli sledování a porovnání výšky vodního sloupce ve vzorcích trik. Po 

uplynutí 1 hodiny se vzorky vytáhly z vodní lázně, pořídila se kontrolní fotka termokamerou 

po vytažení z vody a vypnuly se stopky. Následně se zvážily vzorky v mokrém stavu  

(ne u všech měření). Nakonec byly fotky z termokamery staženy do PC. Na následujícím 

Obrázku 23 je vidět orientační průběh měření. 
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Obrázek 23 – Průběh měření Vzlínavost 

1 – Před měřením, 2 – V průběhu měření, 3 – Po měření 

Pro veškerá měření byla použita pitná, odstátá voda. Testování bylo provedeno jak 

s nevypranými vzorky, tak se vzorky 3 x vypranými v čisté vodě (bez pracího prostředku a 

aviváže) při teplotě 40 ºC. Doba jednoho pracího cyklu trvala asi 1 hodinu. 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky měření v daném časovém úseku pro 

nevyprané a vyprané vzorky. 

Tabulka 2: Výsledky měření vzlínavosti pro nevyprané vzorky 

1 minuta 5 minut 10 minut 30 minut 60 minut 
Zahas 96,6 % Zahas 99,5 % Zahas 100,0 % Zahas 100,0 % Zahas 100,0 % 

Deva 76,5 % Deva 72,2 % Deva 71,0 % Devold 74,5 % Devold 77,3 % 

Sintex 21,1 % Devold 48,8 % Devold 60,8 % Deva 71,1 % Deva 74,0 % 

Devold 5,5 % Sintex 40,8 % Sintex 46,5 % Sintex 60,0 % L. Pyrex 58,9 % 

L. Pyrex 2,8 % L. Pyrex 14,2 % L. Pyrex 27,2 % L. Pyrex 50,4 % Sintex 56,4 % 

Prokop 1,1 % Prokop 0,9 % Prokop 1,0 % Artur 2,2 % Artur 2,8 % 

Artur 1,1 % Artur 0,9 % Artur 1,0 % Prokop 0,2 % Prokop 0,4 % 

 

Tabulka 3: Výsledky měření vzlínavosti pro vyprané vzorky 

1 minuta 5 minut 10 minut 30 minut 60 minut 
Deva 100,0 % Deva 100,0 % Deva 100,0 % Deva 100,0 % Deva 100,0 % 

Zahas 40,1 % Zahas 52,5 % Zahas 57,3 % Sintex 65,2 % Sintex 70,9 % 

L. Pyrex 11,6 % L. Pyrex 41,2 % Sintex 51,8 % Zahas 63,0 % L. Pyrex 65,8 % 

Sintex 5,5 % Sintex 39,0 % L. Pyrex 51,4 % L. Pyrex 62,1 % Prokop 65,2 % 

Prokop 4,7 % Prokop 27,7 % Prokop 39,2 % Prokop 58,1 % Zahas 64,6 % 

Devold 0,0 % Artur 14,3 % Artur 28,3 % Artur 45,6 % Artur 53,9 % 

Artur 0,0 % Devold 0,0 % Devold 0,0 % Devold 3,0 % Devold 9,8 % 

 

 Výsledky v předchozích tabulkách byly vypočteny z průměrných hodnot 10 měření  

(u některých časů pouze z devíti měření, a to kvůli absenci fotek – chybě na SD kartě) 

následujícím způsobem. V rámci konkrétního času byly z fotografií odměřeny výšky vodního 

sloupce (maximální výška vzlínání vody ve vzorcích) v jednotlivých vzorcích od hrany 

misky. Největší výška vodního sloupce v určitém vzorku byla položena rovno 100 % a ostatní 

vzorky byly podle této hodnoty rovněž procentuálně upraveny. Protože se v rámci 
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jednotlivých měření (časových úseků) výšky vodních sloupců nebo pořadí vzorků měnily, byl 

zvolen právě tento způsob odečtu a následného vyjádření v procentech. Následně byly 

z procentuálně upravených hodnot pro určitý časový interval vypočteny průměrné hodnoty 

z desíti (devíti) měření. Proto není v některém časovém intervalu nejvyšší hodnota 100 % 

(např. vzorek Zahas u nevypraných vzorků v době měření 5 minut dosahoval nejvyšších 

hodnot vzlínání u devíti měření, v jednom měření nejvyšší hodnoty nedosáhl. Po přepočtení 

hodnot a výpočtu průměru z desíti měření vyšla hodnota 99,5 %).  

 V teorii k tomuto měření se udává, že se výsledky vztahují k maximální výšce v cm, 

do níž se voda ve vzorcích dostala. Protože na termo-fotografii nebyla vidět šablona 

s měřítkem umístěná za vzorky, nebylo možné výšku vodního sloupce v cm odečíst. Byl také 

proveden přepočet na cm podle koeficientu (reálná vzdálenost/vzdálenost na fotografii). 

Jelikož na fotografiích nebyla jednoznačně vidět hladina vody v místě umístění vzorků do 

vodní lázně (u některých vzorků nebyla hladina vody vidět vůbec), nebyl tento způsob 

vyhodnocení použit. Roli hrálo také nestejné umístění vzorků do vodní lázně v rámci 

jednotlivých měření nebo pozice termokamery (nemusela být úplně v rovině). Z hlediska 

zmíněných aspektů byl zvolen uvedený způsob odečítání a přepočtu, a to kvůli minimalizaci 

vzniklých odchylek měření. Z uvedených příčin je nutné u výsledků uvažovat jisté zkreslení, 

po provedeném přepočtu na procenta a následném vyhodnocení, však dle mého názoru 

minimální. Pro přesnost vyhodnocení této metody bych doporučil zcela konstantní pozici 

termokamery vůči vzorkům a také vyhřívanou šablonu s měřítkem za vzorky, zejména kvůli 

snadnému odečtu z fotografie. 

 Jak je patrné z výše uvedených výsledků v Tabulkách 2 a 3, nejvyšších hodnot 

vzlínavosti dosahoval v době měření od 1 do 60 min u nevypraných trik vzorek Zahas. 

Následně nejvýše vzlínala voda ve vzorku Deva při měření 1 – 30 min a ve vzorku Devold při 

měření 30 – 60 min. Nejnižších hodnot vzlínavosti dosahovaly u nevypraných trik vzorky 

Prokop a Artur. U vypraných vzorků dosahoval nejvyšších hodnot vzlínavosti v době měření 

od 1 do 60 min vzorek Deva. Dále nejvýše vzlínala voda ve vzorku Zahas při době měření do 

30 min, do 60 min ve vzorku Sintex. Nejnižší hodnoty vzlínavosti u vypraných trik vykazoval 

vzorek Devold, následně Artur, a to v době měření 1 – 60 min. Hodnoty lišící se mezi sebou 

do 10 % bych hodnotil jako téměř stejné (z hlediska praktického, popřípadě odchylky 

měření). 

 V níže uvedených Obrázcích 24 a 25 jsou vzorky označeny písmeny (A – Deva,  

B – Zahas, C – Luing Pyrex, D – Sintex, E – Prokop, F – Artur, G – Devold). Na obrázku 26 

vzorky označeny nejsou (kvůli rozlišení), ale výše zmíněné pořadí je zachováno.     
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 Na následujícím Obrázku 24 je zobrazen příklad odečtu výšky vodního sloupce 

u jednotlivých vzorků (maximální výška vzlínání) za dobu 60 minut u nevypraných vzorků. 

 

Obrázek 24 – Maximální výška vzlínání, 60 minut, nevyprané vzorky 

Na níže uvedeném Obrázku 25 je zobrazen příklad odečtu výšky vodního sloupce 

u jednotlivých vzorků (maximální výška vzlínání) za dobu 60 minut u vypraných vzorků. 

 

Obrázek 25 – Maximální výška vzlínání, 60 minut, vyprané vzorky 

Na dalším Obrázku 26 je zobrazen orientační průběh měření u vzorků nevypraných 

a vypraných. 

 

Obrázek 26 – Průběh měření Vzlínavost 
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Čísla v pravém horním rohu zobrazují dobu měření (1 – 60 minut), symbol V značí vzorky 

vytažené z vodní lázně a vyfocené na konci měření. V horní řadě je orientační průběh 

nevypraných vzorků, vespod vypraných vzorků. 
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Závěr 
 
 V této práci byla hodnocena vybraná trika (spodní prádlo, doplňky ochranného oděvu) 

s dlouhými rukávy pro hasiče, a to z hlediska transportu vlhkosti a jejího následného 

odpaření. Vybraná byla trika Deva – Grey, Zahas – IN2OUT, Luing Pyrex – šedé (letní 

verze), Sintex – modré (letní verze, Firecool), Clevertex – Prokop, Clevertex – Artur a Devold 

– Spirit. Měření probíhalo pomocí zvolených metod, pocházejících z USA. Používanými 

metodami byly Kelímkový test (Standards Test Methods for Water Vapor Transmission of 

Materials - konkrétně Open Cup Test), Kelímkový test za zvýšené teploty, Houbový test 

(Gross Absorbency Test, Sponge Test), Rychlost sušení textilního materiálu na topné desce 

(Drying Rate of Fabrics: Heated Plate Method) a Vzlínavost v textilních materiálech (Vertical 

Wicking of Textiles). Zvolené metody byly v této práci upraveny pro definované laboratorní 

podmínky. Tyto zmíněné upravené testy byly u jednotlivých trik provedeny za účelem 

zhodnocení vlastností důležitých pro hasiče, zejména z hlediska transportu vlhkosti od těla 

a jejího odvodu do okolí (odpaření). V této práci nebyly hodnoceny tepelně-izolační vlastnosti 

ani odolnost trik proti působení plamene.  

 Při vyhodnocení Kelímkového testu nebylo možné stanovit patřičné závěry, všechny 

vzorky se chovaly přibližně stejně. Veškerá vodní pára procházela skrz vzorky (hmotnost 

vzorků zůstávala konstantní). Nebyly shledány výrazné rozdíly v množství odpařené vody 

přes jednotlivé vzorky. 

 U Kelímkového testu za zvýšené teploty docházelo k zachycování vlhkosti 

ve vzorcích a rychlejšímu odpařování. Největší množství vodní páry prošlo u nevypraných 

trik přes vzorek Artur. Nejméně zachycené vlhkosti bylo ve vzorku Sintex. Nejvíce vodní 

páry prošlo u trik vypraných přes vzorek Luing pyrex a nejméně vody zachytil vzorek 

Prokop. 

 V Houbovém testu nasály nejméně vody v průběhu prvních 3 h vzorky Prokop 

a Artur, v průběhu 24 h vzorek Sintex, v nevypraném stavu. Během celého měření odpařil 

nejvíce ze svého povrchu vzorek Luing pyrex. U vzorků vypraných nasál nejméně vody 

během celého měření vzorek trika Zahas. Nejvíce odpařené vody vykazovaly během prvních 

3 h vzorky Prokop a Artur, během 24 h vzorek Prokop. Rozdíly v množství nasáté vody byly 

mnohem znatelnější ve srovnání s rozdíly odpařené vody, především v době měření do 3 h 

u vzorků nevypraných/vypraných. Za dobu měření 1 – 3 h vykazoval nejvyšší hodnoty 

poměru odpařené/nasáté vody u nevypraných trik vzorek Prokop, za 24 h vzorek Sintex. 

U vypraných trik měl během prvních 3 i 24 h nejvyšší hodnoty poměru vzorek Zahas.  
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 V testu Rychlost sušení vysychaly nejrychleji u nevypraných trik vzorky Sintex 

a Zahas (v závislosti na nejmenším obsahu vlhkosti). U vypraných vzorků vykazovaly 

nejrychlejší vysýchavost vzorky Zahas a Prokop (opět v důsledku nejmenšího obsahu nasáté 

vlhkosti).  

 U měření Vzlínavost dosahoval nejvyšších hodnot v době měření od 1 do 60 min 

u nevypraných trik vzorek Zahas. Následně nejvýše vzlínala voda ve vzorku Deva při měření 

1 – 30 min a ve vzorku Devold při měření 30 – 60 min. U vypraných vzorků dosahoval 

nejvyšších hodnot vzlínavosti v době měření od 1 do 60 min vzorek Deva. Dále nejvýše 

vzlínala voda ve vzorku Zahas při době měření do 30 min, do 60 min ve vzorku Sintex. 

 Po uvážení výsledků a zjištěných teoretických poznatků si myslím, že triko 

s nejvhodnějšími vlastnostmi pro hasiče by mělo být vyrobeno kombinací jak přírodních, tak 

syntetických materiálů (nebo jejich výrobními úpravami) tak, aby působilo příjemným 

dojmem na tělo hasiče, nezpůsobovalo žádný senzorický ani patofyziologický diskomfort 

(neškrábalo, nekousalo, nezpůsobovalo alergickou reakci, bylo antimikrobiální), mělo 

vhodnou hmotnost, strukturu a zároveň dokázalo efektivně odvést pot od těla hasiče, 

transportovat ho do své struktury (plochy) a na povrch a následně účinně odpařit. Jestliže by 

se takto vyrobené triko mohlo používat jak pod PS II, tak ochranný oděv, přispělo by to podle 

mého názoru k celkovému komfortu hasiče. 

 Podle charakteristik uvedených testů by nejvíce vhodné triko mělo propouštět 

maximální množství vodní páry, dosahovat nejvyššího možného poměru odpařené/nasáté 

vlhkosti, co nejrychleji odvádět vlhkost do okolí (vysychat) a dosahovat nejvyšších hodnot 

vzlínavosti (transportu vlhkosti v jeho struktuře). Současně s těmito charakteristikami by mělo 

splňovat výše zmíněný oděvní komfort.  

 Tím by triko v největší možné míře zajišťovalo potřebný oděvní komfort hasiče 

a podporovalo funkci membrány ochranného oděvu. Díky tomu by „harmonický systém“ 

vhodné triko – ochranný oděv odváděl maximální množství vlhkosti do okolí, udržoval 

oděvní komfort hasiče a napomáhal jeho termoregulaci. 

 Pro zcela objektivní hodnocení vybraných trik bych doporučil porovnání na přístroji 

Moisture management tester. 
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Seznam použitých pojmů 
 

 Pro účely této práce byly použity (upraveny) následující pojmy: 

Prodyšnost – „Schopnost textilie propouštět vzduch. Prodyšnost oděvu je dána parametry 

textilie (konstrukce, tloušťka materiálu, objemová hmotnost příze, finální úprava), počtem 

vrstev, konstrukčním řešením oděvu a parametry okolního prostředí“. [8] 

Savost – „Schopnost textilie ponořené do vody přijímat a fyzikální cestou vázat vodu při 

stanovené teplotě a čase“. [8] 

Nasákavost – „Schopnost textilie podržet určité množství vlhkosti, aniž by textilie byla na 

omak mokrá“. [8] 

Vysýchavost – „Schopnost textilie odevzdávat vodu do okolí.“ [8] 

Propustnost vodních par (paropropustnost) – „Schopnost textilie propouštět vodu v podobě 

vodních par z prostoru omezeného daným materiálem“. [8] 

Tepelně izolační vlastnosti – „Souvisí se schopností materiálu vést teplo a tedy tepelně-

izolační schopnost materiálu je nepřímo závislá na součiniteli tepelné vodivosti. Ten je 

ovlivněn druhem vlákenného materiálu a strukturou textilie“. [8] 

Triko – souhrnný název pro Triko s dlouhými a krátkými rukávy pro hasiče, Spodní prádlo 

pro hasiče, Doplněk ochranného oděvu – mimo obsah Kapitoly 5. Trika pro hasiče 
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Seznam použitých zkratek 
 
VPPO    Věcné prostředky požární ochrany  

HZS ČR   Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

TP    Technické podmínky pro pořízení věcného prostředku požární ochrany 

JSDH    Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

PS II    Pracovní stejnokroj II 

MV    Ministerstvo vnitra České republiky 

MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky 

PTFE    Polytetrafluorethylen 

PA   Polyamidy 

AATCC   American Association of Textile Chemists and Colorists 

ASTM   American Society for Testing and Materials 

ČSN    Česká technická norma 

GATS    Gravimetric Absorbency Testing System 

MVTR (MVT)  Moisture vapor transmission rate 
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