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I. Cíl metodiky 

Metodika popisuje provedení odhadu přípustné doby práce v OOP z hlediska rizika tepelné zátěže na 

základě výpočtu termofyziologických modelů. Optimalizace výpočtu pomocí termofyziologických 

modelů byla provedena na základě 150 reálných testů tepelné zátěže v klimatické komoře LSOEP 

SÚJCHBO, v. v. i. se skupinou probandů na čtyřech typech ochranných kompletů za čtyř různých 

klimatických podmínek. Termofyziologické modely byly použity pro výpočet a sestavení rozsáhlé 

databáze podmínek a odpovídajících časů přípustné doby práce. Databáze je zpracována do formy 

výpočetního nástroje PTS – Prediktor tepelného stresu ve formátu .xlsx – v široce přístupném formátu 

aplikace MS Excel. Metodika popisuje způsob zadávání podmínek, vyhledávání v databázi a interpretaci 

zjištěných výsledků – přípustné doby práce v OOP za daných podmínek. 

Cílem metodiky je zvýšení bezpečnosti pracovníků, kteří provádějí činnost v ochranných kompletech 

proti CBRN látkám, jako jsou testy ochranných kompletů nebo výcviky a cvičení pracovníků 

podílejících se na zajištění technické podpory při provádění dozoru nad dodržováním zákona 

č. 19/1997 Sb. [1], zákona č. 281/2002 Sb. [2] nebo zákona č. 263/2016 Sb. [3]. 

  

II. Popis metodiky 

1. Úvod  

1.1 Termofyziologické matematické modely 

Při provádění činnosti v ochranných prostředcích určených pro práci v prostřední s rizikem kontaminace 

je nutné mít na vědomí rizika související s tepelnou zátěží v závislosti na celé řadě parametrů 

a zohledňovat je při stanovování přípustné doby činnosti v ochranném prostředku:  

• vnější podmínky,   

• typ daného ochranného prostředku,   

• předpokládaný energetický výdej při provádění činnosti,  

• subjektivní dispozice daného pracovníka (věk, pohlaví, fyzická kondice, stavba těla…).  

Jedná se o poměrně komplexní problematiku, která se obtížně dá vyjádřit jednoduchým matematickým 

vztahem. Z tohoto důvodu se využívají termofyziologické matematické modely, které představují jeden 

ze způsobů, jak predikovat chování termoregulace člověka v daných podmínkách a nastavení takových 

opatření, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Ideální matematický model tepelné zátěže by měl zohledňovat 

veškeré proměnné, které se skutečně podílí na tepelné výměně organismu za daných podmínek [4, 5, 

6].    

Složitější termofyziologické modely vychází z vlastností lidského organismu a jeho reakcí na vnější 

i vnitřní podněty. V podstatě se jedná o matematický popis přenosu tepla jednotlivých částí lidského těla 

při určité fyziologické zátěži a odpovídající reakci na ně. Obecně jsou tyto systémy schopny zohledňovat 

stavbu těla (hmotnost, výška, podíl tuku, …), termoregulační systémy organismu, reakce 

kardiovaskulárního systému, vnější podmínky (teplota vzduchu, rychlost proudění větru, střední 

radiační teploty), tělesnou zátěž, vlivy oděvu (tepelná izolace a propustnost pro vodní páry) [7]. 

Pro co nejpřesnější prognózy je potřeba při tvorbě termofyziologického modelu vycházet 

z experimentálně naměřených dat na skutečných probandech za předem definovaných podmínek 

a výsledky modelu ověřit na dalších sériích testů v simulovaných podmínkách co nejbližších 

předpokládaným skutečným pracovním činnostem [4, 5, 7].  
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1.2 Ověření a optimalizace termofyziologických modelů 

V klimatické komoře LSOEP za tímto účelem proběhlo 150 testů tepelné zátěže s ustálenou skupinou 

10 probandů (genderově vyvážená skupina 4 ženy + 6 mužů, věk 22–53 let, 

aklimatizovaní/neaklimatizovaní, různá fyzická výkonnost), kteří prošli povinnými zátěžovými testy, 

lékařskými prohlídkami a adaptačními testy. U probandů byly zjišťovány individuální parametry (věk, 

antropometrické parametry, VO2max ad.) a podle nich pak jsou vypočítány ukazatele tělesné stavby 

a fyzické kondice jednotlivých probandů (např. obezita dle BMI). Testy se prováděly za určených 

podmínek vždy s lékařským dozorem.  

Pro testy se používaly 4 typy ochranných kompletů vč. podvlekového prádla pro různé vnější teploty 

nad/pod bodem mrazu (viz tabulka 1). U jednotlivých oděvních sestav byly v minulém období naměřeny 

tepelně-izolační vlastnosti pomocí tepelného manekýna Newton [8]. Z naměřených hodnot tepelného 

odporu IT (1 clo = 0,155 m2.K.W-1) a výparného odporu ReT byl pak vypočítán index permeability im dle 

[9]. Podrobněji viz příloha 1. 

 

 

 

Tepelně-izolační vlastnosti ochranných kompletů 

Tychem F + ochranná 
maska s filtrem 

OPCH 90 PO + 
autonomní dýchací 
přístroj (ADP) 

FOP 96 + 
ochranná maska 
s filtrem 

Tiger Plus bez ochrany dýchacích 
cest nebo s autonomním dýchacím 

přístrojem (ADP) 

 
  

 

Tepelný odpor IT [clo] 

a) 1,66 1,55 1,95 2,06 2,19 

b) 1,73 1,73 2,12 - 2,23 

Výparný odpor ReT [kPa.m2/W] 

a) 0,301 1,098 0,059 0,052 0,057 

b) - - 0,063 - 0,069 

Index permeability im [-] 

a) 0,05 0,01 0,31 0,36 0,36 

b) 0,05 0,02 0,31 - 0,30 

Tabulka 1: Vybrané 4 typy ochranných kompletů pro testy tepelné zátěže včetně parametrů tepelně-izolačních 

vlastností IT (tepelný odpor), výparný odpor (ReT) a im (index permeability) s podvlekovým prádlem a) lehkým – 

pro teploty nad bodem mrazu, b) teplým – pro teploty pod bodem mrazu. V přepočtu im nutno počítat s určitou 

nejistotou měření.  
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Při testech se měřila srdeční frekvence, teplota tělesného jádra, kožní teplota na osmi místech těla, potní 

ztráty a pododěvní teplota a vlhkost. Na základě naměřených hodnot byl dopočítán index fyziologické 

zátěže (PSI) a energetický výdej.  

Testy probíhaly v režimu 5 min aklimatizace v tepelné komoře, 20 minut chůze na ergometru (sklon 

10 %, rychlost chůze 4 km/h), 10 min klid vsedě, 20 min chůze na ergometru, 10 min klid vsedě, 20 min 

chůze na ergometru, 10 min klid vsedě, 20 min chůze na ergometru, 5 minut klid vsedě. Test byl ukončen 

v případě dosažení jedné z uvedených podmínek: 

• dosažení limitu srdeční frekvence (220 – věk), 

• dosažení limitu teploty tělesného jádra (38,5 °C), 

• dosažení časového limitu testu (125 min), 

• vlastní žádost probanda z důvodu subjektivně pociťovaného neúnosného diskomfortu 

(nevolnost, bolest hlavy, problémy s dechem, neúnosné horko/chlad…) 

Testy v klimatické komoře probíhaly při čtyřech různých teplotách: 35 °C, 25 °C, 5 °C a -10 °C 

a relativní vlhkosti 20-30%. Při teplotách 25 °C a 35 °C proběhly s některými probandy testy i ve více 

opakováních, neboť ověřování použitých termofyziologických modelů bylo cílené na odhad rizika 

přehřátí. Naopak při teplotách -10 °C a 5 °C neproběhly testy kompletně se všemi probandy, riziko 

tepelné zátěže se ukázalo u absolvovaných testů za daných podmínek jako nevýznamné. Souhrn 

výsledků uvádí tabulka 2 a příloha 2. 

 

 
 

Průměrné maximální dosažené časy [min] a Tre při ukončení testu [°C]  

 -10 °C 5 °C 25 °C 35 °C 

Tychem F 102 ± 25 min 

37,9 ± 0,3 °C 

125 ± 0 min 

37,8 ± 0,2 °C 

89 ± 13 min 

38,3 ± 0,2 °C 

53 ± 12 min 

38,3 ± 0,2 °C 

OPCH 90 PO 65 ± 0 min 

38 ± 0,0 °C 

86 ± 20 min 

37,6 ± 0,3 °C 

66 ± 15 min 

38,1 ± 0,1 °C 

49 ± 13 min 

38,0 ± 0,3 °C 

FOP 96 125 ± 0 min 

37,7 ± 0,3 °C 

125 ± 0 min 

37,7 ± 0,4 °C 

107 ± 23 min 

38,1 ± 0,3 °C 

99 ± 23 min 

38,2 ± 0,3 °C 

Tiger Plus bez ODC 125 ± 0 min 

38,0 ± 0,3 °C 

125 ± 0 min 

37,8 ± 0,2 °C 

110 ± 21 min 

38,1 ± 0,2 °C 

81 ± 22 min 

38,2 ± 0,2 °C 

Tiger Plus + ADP 82 ± 30 min 

37,9 ± 0,5 °C 

105 ± 28 min 

37,7 ± 0,2 °C 

65 ± 17 min 

37,9 ± 0,3 °C 

61 ± 16 min 

38,1 ± 0,3 °C 

 

Z naměřených dat pak byly zpracovány výstupní tabulky, které zahrnovaly individuální parametry 

konkrétního probanda, vnější podmínky a tepelně-izolační parametry ochranného kompletu 

a experimentálně naměřený nárůst srdeční frekvence, vnitřní teploty těla, střední teploty kůže, indexu 

PSI, vypočítanou nebo naměřenou hodnotu metabolického výdeje [10]. Z výsledných hodnot 

naměřených s různými probandy byly zpracovány průměry vč. směrodatných odchylek (příklad viz 

obrátek 1) a ty pak byly dále srovnávány se simulačními výpočty realizovanými pomocí 

termofyziologických modelů.  

 

 

Tabulka 2: Maximální dosažené časy testů a teplota Tre při ukončení testu (průměr z naměřených testů 

za daných podmínek) 
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V rámci probíhajícího výzkumu byly testovány dva termofyziologické matematické modely s cílem 

ověřit jejich použitelnost pro odhad přípustné doby práce v ochranném kompletu s ohledem na kumulaci 

tepla v těle a související nárůst vnitřní teploty těla:  

• PHS (Predicted Heat Strain) založený na analytickém přístupu popsaném v normě ISO 7933 

[11],  

• FMTK (Fialův model tepelného komfortu) [5, 7], který je založen na výpočtu tepelné výměny 

v těle s ohledem na individuální antropometrická data průměrného člověka, vnější klimatické 

podmínky, tepelně-izolační vlastnosti ochranného kompletu a předpokládanou náročnost 

fyzické aktivity.  

Deklarované podmínky použitelnosti termofyziologických modelů jsou 15 – 50 °C pro PHS a 5 – 45 °C 

pro FMTK [5, 7, 11]. 

Pro oba modely byla provedena řada simulačních výpočtů pro dané oděvy, vnější podmínky 

a „univerzálního“ probanda (hmotnost 73,5 kg, povrch těla 1,86 m2, podíl tuku 14 % [5]). Výsledné 

hodnoty pak byly srovnány s průměrnými hodnotami z reálných testů za stejných podmínek (viz 

obrázek 2 a příloha 2) a hodnotilo se, zdali simulovaná hodnota (např. nárůst vnitřní teploty těla) 

kopíruje reálné výsledky a leží v rámci směrodatných odchylek od průměrných hodnot.  

Z výsledků vyplývá, že z hlediska celkového tepelného odporu oděvu IT poskytují oba 

termofyziologické modely PHS i FMTK použitelné výsledky nejen pro běžné oděvy (tj. oděvy 

s tepelným odporem oděvu Icl v rozmezí 0,1 – 1,0 clo = validovaných podmínek použitelnosti modelu 

PHS dle normy ISO 7933 [11]), ale i pro oděvy s vyšší hodnotou celkového tepelného odporu IT 

(1,55 – 2,06 clo).  

Použitelnost termofyziologických matematických modelů však výrazně závisí na hodnotě statického 

indexu permeability im. Pro oděvy „prodyšné“, tj. se střední hodnotou im (0,3 – 0,4), je dobře použitelný 

i jednodušší model PHS. Pro oděvy „neprodyšné“ s nízkou hodnotou im (< 0,1) však dává model PHS 

nereálné výsledky. Pro „neprodyšné“ oděvy je vhodnější použití termofyziologického modelu FMTK, 

který poskytuje mnohem reálnější predikce, je však výpočetně výrazně náročnější.  

Z výše uvedených důvodů se termofyziologický model FMTK jeví jako vhodnější pro prodyšné 

i neprodyšné ochranné oděvy. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Příklad záznamu nárůstu rektální teploty Tre v průběhu testu, průměrná hodnota (vč. směrodatné 

odchylky) z 10 testů různých probandů při teplotě 25 °C v oděvu Tiger Plus bez ochrany dýchacích cest. 
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Oba termofyziologické modely PHS i FMTK pracují v aplikaci MATLAB jako dynamické (FMTK 

se skládá ze soustavy parciálních diferenciálních rovnic přenosu tepla v lidské tkáni) a umožnují širokou 

škálu nastavení. Pro běžného uživatele je však složité s těmito modely přímo pracovat. I z tohoto důvodu 

byl pro uživatele připraven zjednodušený výpočetní nástroj PTS (Prediktor tepelného stresu) vytvořený 

v aplikaci MS Excel.  

1.3 Výpočetní nástroj PTS – Prediktor tepelného stresu 

Pro účely metodiky byl vytvořený výpočetní nástroj PTS v běžně dostupné aplikaci MS Excel (ze sady 

MS Office 365), který na základě zadaných parametrů (individuální parametry uživatele, vnější 

podmínky, očekávaný energetický výdej, typ OOP) poskytne odhad přípustné doby činnosti pro danou 

situaci.  

Jádrem výpočetního nástroje PTS jsou přepočítané vyhledávací tabulky na základě simulací pomocí 

modelu FMTK pro různé varianty aktivit, podmínek a OOP, zohledňuje i individuální parametry jedince 

formou korekce hodnoty metabolické aktivity pro daného jedince. V nástroji PTS (v aplikaci MS Excel) 

uživatel zvolí vstupní data a na základě těchto vstupů je nalezen nejbližší přepočítaný scénář. 

V současném provedení zahrnuje nástroj PTS 12 000 kombinací vstupních podmínek, které lze vybírat 

z předem daných variant nebo zadávat v daném rozmezí (podrobněji viz bod 3).  
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Obrázek 2: Nárůst rektální teploty Tre v  testu při 35 °C v ochranných oděvech a) Tiger Plus a b) Tychem F (průměr 

z 10 testů + směrodatné odchylky) a srovnání se simulačními výpočty pomocí modelů PHS a FMTK. Nutno však 

zohlednit skutečnost, že s přibývajícím časem testu postupně klesal počet probandů pokračujících v testu. Proto 

se postupně snižuje směrodatná odchylka i strmost nárůstu křivky rektální teploty Tre_experiment. Test 

dokončily jen jednotky probandů, proto ke konci dat z experimentů již chybí chybové úsečky a v záznamu dat u 

oděvu  Tychem 35 °C dochází k náhlému poklesu teploty v čase po 60. min.    
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Výsledkem vyhledávání v databázi je tabulka výstupních dat, ve které je uvedena hodnota Doba výdrže 

v minutách, tj. maximální přípustný čas zátěže za daných podmínek, než vnitřní teplota těla dosáhne 

hodnoty 38,5 °C. V tabulce výstupních dat jsou uvedeny i další údaje, jak je podrobněji popsáno 

v bodu 3. Vzhledem ke skutečnosti, že během reálných testů docházelo k ukončení testů již při teplotách 

38,2 °C (viz tabulka 2 a příloha 2), je vhodné počítat s rizikem tepelné zátěže již od limitu od 38 °C 

(podrobněji viz bod 3.) 

Upozornění: 

Pro funkčnost nástroje PTS je nutná aplikace MS Excel pro Office 365. V jiných verzích MS Excel 

se PTS nástroj otevře, ale nevyhledává v databázi. 

Nástroj PTS v současném provedení predikuje pouze riziko přehřátí, nikoliv riziko podchlazení.  

Nástroj PTS vychází ze simulačních výpočtů s počáteční vstupní hodnotou vnitřní teploty Tre 36,8 °C. 

Ve skutečnosti se tato hodnota u různých jedinců může lišit až o ±0,3 °C. V souvislosti s tím je potřeba 

brát v úvahu, že nástroj PTS může podhodnocovat riziko přehřátí, je-li ve skutečnosti výchozí vnitřní 

teplota těla na začátku aktivity vyšší. 

 

2. Vybavení a pomůcky 

• Počítač s aplikací MS Excel ze sady MS Office 365 

• Stažený výpočetní nástroji PTS. 

 

3. Odhad přípustné doby práce pomocí nástroje PTS 

1. Po přihlášení do výpočetního nástroje PTS se objeví přehledová zadávací obrazovka, viz 

obrázek 3: 

 

 

 
 

Zadávací obrazovka je na přístupném (odemčeném) listu „PTS_1.0“. Ostatní listy (označené 

TAB_11664, ODEVY-8180, Předpočítané vstupy, Nastavení menu, Tabelované metabolické 

zátěže a Korigovaná metabolická aktivita) jsou pro uživatele uzamčené, jsou však nezbytné pro 

správné fungování nástroje PTS.  

Obrázek 3: Zadávací obrazovka výpočetního nástroje PTS. 
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Na zadávací obrazovce se vybírají a zadávají vstupní data, ihned po vyplnění buňky se vypočítají 

a zobrazí výstupní data. Vstupy a výstupy jsou znázorněné i graficky, popis je uveden 

v následujících bodech.  

Buňky, do kterých lze zadávat hodnotu, jsou odemčené a jsou zvýrazněné žlutě. Buňky s popisem 

vstupních dat jsou zvýrazněné modře, s popisem výstupních dat zeleně, důležité výstupy 

(maximální doba výdrže) jsou zvýrazněny růžově.  

Po najetí kurzorem na vybrané buňky se zobrazí nápověda, např. rozmezí zadávaných hodnot. 

Pokud je v některé buňce zadaná hodnota mimo stanovený rozsah, v poli Výstupní data se data 

zobrazí .  

Na základě zadaných vstupních hodnot výpočetní nástroj PTS vybere z předpočítaných vstupů 

nejpodobnější kombinaci a zobrazí výsledek. Seznam kombinací vstupních parametrů je uveden 

v listu „Předpočítáné vstupy“ INPUTS_11664. Vstupní hodnoty, pro které byl vyhledaný scénář 

napočítaný, se zobrazí v grafu Vstupy (kontrola). Pro pokročilé uživatele je možné nastavit v listu 

interpolování mezi nejbližšími body v tabulce, a to v listu „Nastavení menu“ (buňka Y2). Díky 

tomu se pak predikční nástroj PTS chová jako spojitý model. 

V černém poli vpravo je souhrnný přehled nejdůležitějších výstupů. Nutno brát v úvahu subjektivní 

vnímání každého jedince, pro mnohé uživatele je neúnosná teplota 38,3 °C, jiní mají naopak snahu 

vydržet i nadlimitní hodnoty vnitřní teploty či srdeční frekvence. Proto je uvedený odhad přípustné 

doby práce nutno brát s rezervou ±12–25 min (dle tab. 2), ve výstupním poli je uveden obecně 

rozsah použití ±20 min. 

 

2. V poli Typ ochranného oděvu se vybere z nabídky Typ ochranného oděvu jedna ze šesti variant 

ochranného oděvu + příslušenství (přehled viz zamčený list Nastavení menu, blíže viz příloha 3): 

 

Varianta Popis 

Podvlekové prádlo podvlekové prádlo lehké (triko s dlouhým rukávem + spodky ze 100% 
bambusového vlákna) + zásahová obuv 

FOP 96 + ochranná 
maska 

filtrační ochranný převlek proti CBRN látkám typ FOP 96 + ochranná obličejová 
maska s filtrem (typ CM6) + podvlekové prádlo lehké (triko s dlouhým rukávem 
+ spodky ze 100% bambusového vlákna) + pracovní obuv + CBRN přezůvky + 
podvlekové rukavice bavlněné + ochranné rukavice gumové 

Tiger Plus (hasičský 
zásahový oděv) 

hasičský zásahový oděv typ Tiger Plus + podvlekové prádlo lehké (triko 
s dlouhým rukávem + spodky ze 100% bambusového vlákna) + zásahová obuv + 
zásahové rukavice + ochranná přilba 

Tiger Plus + dýchací 
přístroj 

hasičský zásahový oděv typ Tiger Plus + ADP + podvlekové prádlo lehké (triko 
s dlouhým rukávem + spodky ze 100% bambusového vlákna) + zásahová obuv + 
zásahové rukavice + ochranná přilba 

Tychem F + ochranná 
maska 

neprodyšný ochranný oděv typ Tychem® F + ochranná obličejová maska s filtrem 
(typ CM6) + podvlekové prádlo lehké (triko s dlouhým rukávem + spodky ze 
100% bambusového vlákna) + pracovní obuv + CBRN přezůvky + podvlekové 
rukavice bavlněné + ochranné rukavice gumové 

OPCH 90 PO + dýchací 
přístroj 

izolační ochranný oděv typ OPCH 90 PO + ADP + ochranná přilba + gumové 
holínky + podvlekové rukavice bavlněné + ochranné rukavice gumové 
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3. V poli Režim zátěže se vybere za nabídky jedna ze 6 variant režimu zátěže, tj. odhad 

předpokládaného typu činnosti (blíže viz příloha 3): 

 

Režim zátěže 

1. Snadný přístup – 1 h práce – celkem 83 min 

2. Náročný přístup – 1 h práce – celkem 83 min 

3. Snadný přístup – 2,6 h práce – celkem 180 min 

4. Náročný přístup – 2,6 h práce – celkem 180 min  

5. Nepřetržitá práce 3 h – 180 min 

6. Práce s přestávkami (20 min + 10 min) – celkem 180 min  

V poli Doba trvání testu [min] se automaticky nastaví dle vybraného režimu celková doba aktivity. 

 

4. V poli Individualizace metabolické aktivity se zadají do žlutých (odemčených) buněk individuální 

parametry uživatele: 

 

Individualizace 
metabolické aktivity 

Popis/rozsah 

Měřená/tabelovaná 
[0/1] 

Vybrat „1 = tabelovaná“ pro případ, že nemáme experimentálně naměřenou 
hodnotu metabolické aktivity – act v jednotkách [met]. Nástroj PTS pak 
přepočítá zadanou Korigovanou aktivitu – act [met] podle zadaného věku, 
výšky, hmotnosti a pohlaví.  

Vybrat „0 = měřená“ pro případ, že máme experimentálně naměřenou 
hodnotu metabolické aktivity. Nástroj PTS pak počítá s konkrétní zadanou 
hodnotou Aktivity – act [met]. 

Věk rozsah 21–70 let 

Výška [cm] rozsah 151–200 cm 

Hmotnost [kg] rozsah 25–124,9 kg 

Pohlaví muž/žena 

 

5. V poli Vstupní data se do žlutých (odemčených) buněk zadají parametry vnějšího okolí. Nástroj 

PTS má předpočítaná data pro vybrané konkrétní hodnoty. Při zadání libovolné hodnoty v daném 

rozmezí se zadaná hodnota vyhledá na nejbližší hodnotu v předpočítané tabulce (přehled viz 

zamčený list Předpočítané vstupy). Tato vyhledaná hodnota se zobrazí v grafickém rozhraní Vstupy 

(kontrola), viz obr. 4. Pokud se zadají hodnoty mimo rozsah, na grafickém rozhraní se všechny 

hodnoty zobrazí jako 0–0–0–0 nebo je uvedeno „Dělení nulou“. Zjednodušený popis metabolické 

produkce tepla (ve smyslu náročnosti práce) v jednotkách [met] (1 met = 58,2 W.m-2), je uveden 

v tabulce níže, podrobnější přehled tabelovaných hodnot je uveden na zamčeném listu Tabelované 

metabolické zátěže [12]. 

 

Popis Rozsah nástroje PTS Předpočítané hodnoty 

Teplota okolí – Tamb [°C] +5 °C až +45 °C -10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 45 °C 

Relativní vlhkost –  RH [%] 0 % až 100 %  0, 50 % a 100% 

Rychlost proudění vzduchu 
– v [m/s] 

0 – 2,5 m/s 

Pro Zásahy 1-4: zadat 0,05 m/s (bezvětří) 
nebo zadat 0,3–2,4 m/s (mírný vítr/pohyb) 
 zadaná rychlost proudění vzduchu se 
automaticky přepočítá dle zadané Aktivity – 
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act [met], zaokrouhlí a interpoluje na 
hodnoty:  0,1/0,3/0,6/1,0/1,4/ 1,9 nebo 
2,4 m/s. 

Pro Testy 5-6 zadat: 0,05 m/s (bezvětří) 
nebo 1,0 m/s (mírný vítr). 

Aktivita – act [met]  

1–8,5 met  

Hodnota vyjadřuje 
očekávanou náročnost 
práce v [met] při vybraném 
Režimu zátěže. 

1 met (odpočinek vleže) 

2,2 met (pomalá chůze, nenáročná práce 
vestoje nebo vsedě) 

3,5 met (lehká manuální práce nebo chůze 
se zátěží do 10 kg) 

4,8 met (středně těžká manuální práce nebo 
rychlá chůze se zátěží do 10 kg) 

6,5 met (těžká manuální práce nebo chůze 
po schodech nebo chůze se zátěží 25–30 kg) 

8,5 met (velmi těžká manuální práce nebo 
chůze po schodech se zátěží nebo přenášení 

věcí 50 kg) 

 

Rychlost proudění vzduchu v [m/s] v sobě zahrnuje rychlost proudění vzduchu v důsledku okolního 

větru a zároveň v důsledku pohybu člověka. Pro bezvětří/interiér se zadává hodnota 0,05 m/s. 

Pro mírný vítr/pohyb u Zásahů 1–4 vychází rychlost proudění větru ze zadané Aktivity – act [met]. 

Pro požadovanou rychlost v = 0,3–2,5 m/s se pro vact/7 automaticky zadá 0,05 m/s, pro vact/7 se 

hodnota přepočítá dle vztahu act/3,5. Použitá přepočítaná hodnota se znázorní v grafu Vstupy 

(kontrola), viz obr. 4. Pro Testy 5–6 se korekce neprovádí a počítá se s hodnotami 0,05 m/s nebo 

1,0 m/s, protože se jedná o porovnávací scénáře, na kterých lze dobře sledovat citlivost modelu 

na vstupní data a porovnat vliv přestávek na snížení tepelné zátěže.  

V poli vstupních dat se zobrazuje v uzamčené buňce i parametr BB – Bodybuilder, což je výpočetní 

modul implementovaný do modelu FMTK, který slouží k nastavení pasivního systému modelu 

FMTK s ohledem na různou stavbu těla a pohlaví a s tím související odlišnou úroveň klidového 

metabolismu (RMR – Resting Metabolic Rate). V současné verzi je nastaven na hodnotu 0, což 

odpovídá simulaci pro průměrného člověka [5]. Individualizace se v nástroji PTS provádí formou 

Korigované aktivity – act [met], což je přepočítaná hodnota metabolické Aktivity – act [met] 

s ohledem na individuální parametry uživatele [13]. Tyto dvě hodnoty jsou odlišné pouze v případě, 

že v poli Individualizace metabolické aktivity je zadaná „1 = tabelovaná“. Blíže viz zamčený list 

Korigovaná metabolická aktivita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Zadávací tabulka Vstupní data a pole Vstupy (kontrola). 
 

Pro kombinaci uvedenou na obr. 3 byly zadány vstupní 
parametry okolí 25 °C, 50 % rel. vlhkost, rychlost proudění 
vzduchu 0,2 m/s a předpokládaná náročnost práce – aktivita 
4 met. Pro daného jedince byla zadaná tabelovaná metabolická 
aktivita = 1, která se pro daného uživatele (40 let, 180 cm a 
80 kg) přepočítala na korigovanou aktivitu 4,5 met. Nejbližší 
hodnota aktivity v předpočítané tabulce je 4,8 met, proto se pro 
další vyhledávání použije hodnota 4,8 met, viz fialový sloupec 
v poli Vstupy (kontrola). Podle aktivity 4,8 met se přepočítá 
rychlost proudění vzduchu: 4,8/7 = 0,7, tj. zadaná v = 0,2 m/s 

je  0,7 a rychlost proudění vzduchu bude automaticky 
korigována na 0,05 m/s (bezvětří), viz modrý sloupec v poli 
Vstupy (kontrola). V případě zadání v = 2,5 m/s by byla 
korigovaná rychlost proudění vzduchu 1,37, resp. 1,4 m/s.   
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6. Po zadání hodnot se automaticky spočítají výsledky, které se zobrazí v poli Výstupní data. 

Název Popis 

Tre,end [°C] (ukončení testu) dosažená vnitřní teplota těla na konci aktivity (maximálně 38,5 °C), 
zobrazí se i v grafu Výstupy (kontrola) 

Tre,max [°C] (teor. max) teoretická hodnota vnitřní teploty těla, které by bylo dosaženo, 
kdyby zadanou aktivitu (dle Režimu zátěže) pracovník dokončil až do 
uplynutí celého časového limitu 

Limit 38 °C [min] čas [min], kdy by vnitřní teplota těla dosáhla hodnoty 38 °C 

Limit 38,5 °C [min] čas [min], kdy by vnitřní teplota těla dosáhla hodnoty 38,5 °C = 
Doba výdrže, tj. maximální čas přípustné doby práce 

Limit 39 °C [min] čas [min], kdy by vnitřní teplota těla dosáhla hodnoty 39 °C 

Tsk,end [°C] teplota kůže na konci aktivity, zobrazí se i v grafu Výstupy (kontrola) 

Mechanická účinnost [-] podíl energie převedené na mechanickou práci 

act při ukončení testu  [met] Aktivita [met] v době ukončení testu. Vychází ze zadání Režimu 
zátěže a zadané Aktivity – act. Z této hodnoty pak vychází výpočet 
Tepelné bilance [W] na konci testu (viz graf) při zohlednění 
mechanické účinnosti. 

Metabolická produkce M [W]  Metabolická produkce tepla [W] v době ukončení testu. 

Produkce odvedená M_HL [W] Odvedené teplo = Tepelné ztráty (vypařováním + konvekcí + radiací 
+ dýcháním) 

M_HL = Qevap + Qconv + Qrad + Ersp +Crsp 

Produkce akumulovaná M_S [W] Akumulace tepla v těle: M_S = M – M_HL 

 

7. Vybraná výstupní data se zobrazí i graficky v polích Dokončení mise, Dosažení limitů Tre 

a Tepelná bilance. 

Dokončení mise [%] Dosažení limitů Tre Tepelná bilance 

  

 

% času z plánované aktivity 
dle Režimu zátěže při dané 
metabolické produkci těla. 
V případě dosažení limitu 
vnitřní tělesné teploty 38,5 
°C před koncem plánované 

aktivity bude hodnota  
100 %. 

Čas [min] dosažení hodnot 
vnitřní teploty 38 °C, 38,5 °C a 
39 °C. 

Nutno brát ohled na subjektivní 
vnímání každého jedince, pro 
mnohé uživatele je neúnosná už 
teplota 38,2 °C. 

Přehled tepelné bilance 
(produkce/ztráty) na konci testu. 
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8. Nejdůležitější výstupy přehledně shrnuje tabulka VAROVÁNÍ na překročení limitu.  
 

 
 

Interpretace souhrnné tabulky: Při zvoleném Režimu zátěže (Těžký přístup – 2,6 h práce – 

celkem 180 min) by daný pracovník ve vybraném OOP (FOP 96 + ochranná maska) za daných 

podmínek (25 °C) mohl pracovat (středně těžká manuální práce) po dobu 76,3 ± 20 min 

do dosažení limitní vnitřní teploty 38,5 °C, tj. zvládnul by 42,4 % času z plánované aktivity. 

Pokud by pokračoval v práci až do plánovaného konce (180 min), vnitřní teplota těla by mohla 

dosáhnout až 40,7 °C. Je nutno počítat s možností, že pracovník bude chtít skončit už 

po 60. minutě cca při dosažení teploty 38,2 °C. 

 

III. Zdůvodnění metodiky  

Předložená metodika byla vypracována za účelem popisu práce s výpočetním nástrojem PTS, který 

slouží k odhadu přípustné doby práce v OOP. Výpočetní nástroj PTS je založen na vyhledávání 

v rozsáhlé databázi simulačních výpočtů vytvořených pomocí termofyziologického modelu FMTK pro 

téměř 12000 kombinací několika vstupních parametrů. Za účelem zjednodušení používání modelu 

a celkové úspory času pro uživatele byl zvolen systém předpočítaných tabulek sloučených do jednoho 

souboru PTS v aplikaci MS Excel s naprogramovaným systémem vyhledávání v předpočítaných 

tabulkách. Metodika popisuje způsob zadávání podmínek, vyhledávání v databázi a interpretaci 

zjištěných výsledků – přípustné doby práce v OOP za daných podmínek. 

Metodika a nástroj PTS umožňuje kvalifikovaný odhad přípustné doby práce pro nejrůznější podmínky 

a uživatele. Cílem použití metodiky je zvýšení bezpečnosti pracovníků při činnosti v ochranných 

prostředcích proti CBRN látkám z hlediska předcházení rizika tepelné zátěže.   

 

IV. Novost postupů 

Metodika zavádí nový přístup k řešení odhadu přípustné doby práce v OOP proti CBRN látkám 

z pohledu rizika tepelné zátěže za využití termofyziologického modelu FMTK se zohledněním výsledků 

reálných experimentů v tepelné komoře SÚJCHBO, v. v. i.  

Nově vytvořený výpočetní nástroj PTS umožňuje predikci nárůstu vnitřní tělesné teploty a akumulace 

tepla i pro podmínky, které reálně nastat mohou, ale z bezpečnostních důvodů se s probandy v reálných 

testech neprovádí, např. dlouhodobá práce v OOP při vyšších teplotách. Nástroj PTS tak názorně 

ukazuje možné důsledky akumulace tepla i dobu, kdy za daných podmínek dochází k překročení 

limitních fyziologických hodnot. 

Oproti doposud používaným grafům a tabulkám doporučení zohledňuje výpočetní nástroj PTS celou 

řadu vstupních parametrů najednou a pro danou kombinaci parametrů zobrazuje okamžitě výstupní 

hodnoty v přehledném schématu. Výhodou je zejména možnost zadání individuálních 
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antropometrických dat a předpokládané náročnosti práce, kdy vnitřní procesy PTS přepočítají 

odhadovanou metabolickou produkci na daného jedince. 

 

V. Uplatnění metodiky 

Metodika je primárně určena pro odhad přípustné doby práce v OOP proti CBRN látkám při provádění 

činností souvisejících se zajištěním státního dozoru nad dodržováním zákona č. 19/1997 Sb. [1] a zákona 

č. 281/2002 Sb. [2] a zákona č. 263/2016 [3]. Využít ji mohou i další instituce, jejichž pracovníci či 

příslušníci používají při práci OOP, které mohou přispět k vyvolání tepelné zátěže. 

Metodiku lze uplatnit zejména jako podklad pro preventivní opatření při plánování činností v OOP, 

zejména dlouhodobých aktivit, terénní testů nebo cvičení/výcviků v OOP, a to zejména pro případy 

náročných klimatických podmínek (např. pro vnější teploty nad 20 °C).   

Metodiku bude možné uplatnit i při řešení výzkumných a vývojových projektů zaměřených na vývoj 

nových ochranných prostředků proti CBRN látkám jako referenční odhad přípustné doby práce v běžně 

používaných a komerčně dostupných OOP za nejrůznějších zvolených podmínek.  

Jedná se o realizační výstup projektu VH 20182021036 „Moderní metody detekce a identifikace 

nebezpečných CBRN látek a materiálů, metody snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; moderní 

prostředky ochrany osob“. 
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Přílohy 

Příloha 1: Měření tepelně-izolačních vlastností ochranných kompletů 

 

Celková tepelná izolace It a lokální tepelné izolace It,i byly naměřeny standardním postupem dle ISO 

15831 [14] a vypočítány dle vztahů (1) a (2). Výparný odpor ReT byl naměřen nestandardní metodou 

založenou na měření úbytku vlhkosti z „umělé kůže“ pokrývající celý povrch manekýna a přepočtu 

z naměřené tepelné ztráty dle vztahu (3) [15]. Z naměřených hodnot It a ReT byl vypočítán index 

permeability im dle vztahu (4) [9] pro všechny měřené typy ochranných kompletů.  

 

𝐼𝑇 =  
(𝑇𝑆 – 𝑇𝑎) ∗ 𝐴  

𝐻𝑐
       (1) 

 

IT  Celková tepelná izolace včetně mezní vzduchové vrstvy měřeného oděvu [m2.K.W-1] 

TS Průměrná teplota povrchu manekýna [°C] 

Ta Teplota vzduchu v klimatické komoře [°C] 

A Celková plocha povrchu těla manekýna [m2] 

Hc Celková tepelná energie dodaná do manekýna [W] 

 

𝐼𝑇,𝑖 =  
(𝑇𝑆,𝑖 – 𝑇𝑎) ∗ 𝐴𝑖  

𝐻𝑐,𝑖
       (2) 

 

IT  Lokální tepelná izolace včetně mezní vzduchové vrstvy měřeného oděvu [m2.K.W-1] 

TS Lokální teplota povrchu manekýna [°C] 

Ta Teplota vzduchu v klimatické komoře [°C] 

Ai Plocha povrchu jednotlivých zón těla manekýna [m2] 

Hc,i Lokální tepelná energie dodaná do dané zóny na manekýnovi [W] 
 

 

Ukázky z měření tepelně-izolačních vlastností oděvů pomocí tepelného manekýna Newton. 
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𝑅𝑒𝑇 =  
 𝑝𝑖𝑠𝑜 ∗ 𝐴  

𝐻𝑒
       (3) 

 

ReT  Celkový výparný odpor [kPa.m2.W-1] 

piso Rozdíl mezi tlakem nasycených par při povrchu manekýna a tlaků par okolí [kPa] 

He Množství výparných ztrát z povrchu manekýna [W] 

A Potící povrch manekýna [m2] 

Hc Celková tepelná energie dodaná do manekýna [W] 

 

𝑖𝑚 =  
𝐼𝑡  

𝐿𝑅 ∗ 𝑅𝑒𝑇
       (4) 

 

im Index permeability [-] 

ReT  Celkový výparný odpor [kPa.m2.W-1] 

It Celková tepelná izolace oděvu [m2.K.W-1] 

LR Lewisova konstanta (LR = 16,5 K.kPa-1) 
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Příloha 2: Důvody ukončení testů – celkový přehled 

 

Důvody ukončení testu 

+ čas ukončení testu [min] a dosažená vnitřní teplota [°C] – průměr ze všech provedených 
testů pro danou kombinaci oděvu a podmínek 

              
Teploty: -10 °C, 5 °C, 25 °C, 35 °C 
Oděvy: TF (Tychem F + CM6), OPCH (OPCH 90PO + ADP), FOP (FOP96 + CM6), TP (Tiger Plus bez ODC), TPD 
(Tiger Plus + ADP) 

    
102 ±25 min 37,9 ± 0,3 °C 125 ± 0 min 37,8 ± 0,2 °C 89 ± 13 min 38,3 ± 0,2 °C 53 ± 12 min 38,3 ± 0,2 °C 

    

65 ± 0 min 38 ± 0,0 °C 86 ± 20 min 37,6 ± 0,3 °C 66 ± 15 min 38,1 ± 0,1 °C 49 ± 13 min 38,0 ± 0,3 °C 

    

125 ± 0 min 37,7 ± 0,3 °C 125 ± 0 min 37,7 ± 0,4 °C 107 ±23 min 38,1 ± 0,3 °C 99 ± 23 min 38,2 ± 0,3 °C 

    

125 ± 0 min 38,0 ± 0,3 °C 125 ± 0 min 37,8 ± 0,2 °C 110 ± 21min 38,1 ± 0,2 °C 81 ± 22 min 38,2 ± 0,2 °C 

    

82 ± 30 min 37,9 ± 0,5 °C 105 ± 28min 37,9 ± 0,3 °C 65 ± 17 min 37,9 ± 0,3 °C 61 ± 16 min 38,1 ± 0,3 °C 
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Příloha 3: Srovnání modelu PHS a FMTK s výstupy reálných testů  

 

Nárůst vnitřní teploty těla (Tre) v testu při 25 °C v ochranných oděvech a) Tiger Plus bez ochrany 

dýchacích cest a b) Tychem F s ochrannou maskou CM6 (průměr z 10, resp. 9, testů + směrodatné 

odchylky) a srovnání se simulačními výpočty pomocí modelů PHS a FMTK. 
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Příloha 4: Tabulka Typy ochranných oděvů a Režimy zátěže 

 

Tabulka Typy ochranných oděvů (6 různých variant) a Režimy zátěže (6 různých variant), které lze 

vybrat z nabídky Typy ochranných oděvů a Režimy zátěže, je součástí zamčeného listu Nastavení menu, 

který je k editaci dostupný pouze pro vývojáře nástroje PTS. 

 

 

 

Režimy zátěže 

 

Zásah 1 – Snadný přístup + 1 h práce – celkem 83 min 

• Oblékání (3 min, 2 met) 

• Chůze tam (5 min, 3,5 met) 

• Manuální práce (60 min, zátěž dle zadání) 

• Chůze zpět (5 min, 3,5 met) 

• Dekontaminace + svlékání (10 min, 3,8 met) 

Zásah 2 – Náročný přístup + manuální práce 1 h – celkem 83 min 

• Oblékání (3 min, 2 met) 

• Chůze tam (5 min, 7 met) 

• Manuální práce (60 min, zátěž dle zadání) 

• Chůze zpět (5 min, 5,2 met) 

• Dekontaminace + svlékání (10 min, 3,8 met) 

 

Zásah 3 – Snadný přístup + 2,6 h práce – celkem 180 min 

• Oblékání (3 min, 2 met) 

• Chůze tam (5 min, 3,5 met) 

• Manuální práce (157 min, zátěž dle zadání) 

• Chůze zpět (5 min, 3,5 met) 
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• Dekontaminace + svlékání (10 min, 3,8 met) 

 

Zásah 4 – Náročný přístup + 2,6 h práce – celkem 180 min 

• Oblékání (3 min, 2 met) 

• Chůze tam (5 min, 7 met) 

• Manuální práce (157 min, zátěž dle zadání) 

• Chůze zpět (5 min, 5,2 met) 

• Dekontaminace + svlékání (10 min, 3,8 met) 

 

Test 5 – nepřetržitá 3h práce – celkem 180 min 

• Nepřetržitá zátěž (180 min, zátěž dle zadání) 

 

Test 6 – Práce s přestávkami (20 + 10) – celkem 180 min 

• Zátěž (20 min, zátěž dle zadání) 

• Odpočinek (10 min, 1 met) 
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Příloha 5: Verifikace vyhledávací tabulky pro test 6 a vybrané typy oděvů 

 
Vyhledávací tabulka byla testována a porovnávána s reálnými středními hodnotami výdrže pro dané 

podmínky. Test 6 odpovídá nejblíže laboratorním podmínkám. Verifikace probíhala v zapnutém 

interpolačním módu (přístupný pouze pro vývojáře). 

Na grafu A níže jsou vlevo uvedeny naměřené střední výdrže probandů v oděvech Tychem F a Tiger 

Plus při 25 °C a 35 °C. Důležitá je skutečnost, že probandi ukončovali test postupně i při nižších 

teplotách Tre než 38,5 °C, a to z různých důvodů (limit srdeční frekvence, nevolnost apod.), jak shrnuje 

příloha 2. Z toho důvodu byla určena průměrná experimentálně naměřená vnitřní tělesná teplota při 

ukončení testu, ta byla v pro uvedené případy (25 °C a 35 °C) přibližně 38,2 °C, a tato hodnota byla 

použita pro verifikaci vyhledávací tabulky. 

Graf B znázorňuje výdrže predikované nástrojem PTS na limit 38,5 °C.  

V grafu C jsou uvedeny průměrné doby výdrže pro dosažení Tre = 38,2 °C, tj. průměrné experimentálně 

naměřené vnitřní tělesné teploty za daných podmínek. Jelikož model indikuje překročení limitu jak 

38 °C, tak 38,5 °C, bylo možné lineární interpolací mezi těmito limity stanovit pomocí PTS časový limit 

pro dosažení 38,2 °C, tak aby to lépe odpovídalo validačním experimentům.  

Ze srovnání sloupců v grafech A a C vyplývá relativně dobrá shoda PTS s reálnými experimenty pro 

predikci ukončení testu při 38,2 °C. (Pozn: při validaci byl zapnutý režim interpolace ve vyhledávací 

tabulce). 

Při používání nástroje PTS je tedy třeba zohlednit skutečnost, že limit 38,5 °C může být pro řadu 

lidí již za hranicí neúnosného subjektivního tepelného komfortu a uživatelé OOP aktivitu ukončí 

dříve. Tzn. pro citlivější vyhodnocení rizik je vhodné reflektovat i hodnotu limitu pro dosažení 

38 °C, protože reálně může řada lidí pociťovat problémy již po překročení tohoto limitu. Pro 

extrémní situace je uváděn i limit na Tre 39 °C, který lze povazovat za silně zdraví ohrožující stav. 

 

 

 

A    B          C 
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Příloha 6: Přehled příkazů a položek ve výpočetním nástroji PTS 

 

act při ukončení testu  

[met] 
Aktivita [met] v době ukončení testu 

Aktivita – act [met] 
1–8,5 met – očekávaná náročnost práce [met] při vybraném režimu 

zátěže 

Crsp Teplo odvedené dýcháním – konvekcí 

Doba trvání testu [min] Čas testu [min], který vychází ze zadaného Režimu zátěže 

Doba výdrže [min] 

Odhad maximální doby činnosti za daných podmínek (oděv, vnější 

podmínky, režim zásahu, individuální parametry), tj. vyhledané 

doby [min] ± 20 min, kdy osoba pravděpodobně dosáhne rektální 

teploty 38,5 °C. Nutno počítat s možností, že mnohé osoby končí již 

při dosažení teploty 38,2–38,3 °C.   

Dokončení mise [%] 
% času z plánované aktivity dle Režimu zátěže při dané metabolické 

produkci těla 

Dosažení limitů Tre Čas [min] dosažení hodnot vnitřní teploty 38 °C, 38,5 °C a 39 °C. 

Ersp Teplo odvedené dýcháním – vypařováním 

Hmotnost [kg] Rozsah 25–124,9 kg 

Individualizace 

metabolické aktivity 
Individuální parametry osoby pro přepočet metabolické aktivity 

Maximální délka testu Čas [min], který vychází ze zadaného Režimu zátěže 

Mechanická účinnost [-] Podíl energie převedené na mechanickou práci 

met Jednotka metabolického výdeje, 1 met = 58 W.m-2 

Měřená/tabelovaná 

metabolická aktivita [0/1] 
0 = měřená, 1 = tabelovaná 

Metabolická produkce M 

[W]  
Metabolická produkce tepla [W] v době ukončení testu. 

M Metabolická produkce 

M_HL Metabolická produkce odvedená 

M:S Metabolická produkce akumulovaná 

Limit 38 °C [min] Čas [min], kdy by vnitřní teplota těla dosáhla hodnoty 38 °C 

Limit 38,5 °C [min] Čas [min], kdy by vnitřní teplota těla dosáhla hodnoty 38,5 ° 

Limit 39 °C [min] Čas [min], kdy by vnitřní teplota těla dosáhla hodnoty 39 °C 

Pohlaví Muž/žena 

Produkce akumulovaná 

M_S [W] 
Akumulace tepla v těle: M_S = M – M_HL 

Produkce odvedená 

M_HL [W] 

Odvedené teplo = Tepelné ztráty (vypařováním + konvekcí + radiací + 

dýcháním) M_HL = Qevap + Qconv + Qrad + Ersp +Crsp 

PTS Prediktor tepelného stresu 
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Qevap Tepelné ztráty vypařováním 

Qconv Tepelné ztráty konvekcí 

Qrad Tepelné ztráty radiací 

Rektální teplota 
Vnitřní teplota těla [°C] – při experimentech měřená v rectu rektální 

teplotní sondou 

RH [%] 
Relativní vlhkost, nástroj PTS počítá s hodnotami 0, 25, 50, 75 nebo 

100 % 

Režim zátěže 
Navržený scénář předpokládaného typu činnosti (lze vybrat z režimů 

1–7) 

Rychlost proudění 

vzduchu – v [m/s] 

Rychlost proudění vzduchu v důsledku okolního větru a zároveň 

v důsledku pohybu člověka. Nástroj PTS zahrnuje rychlost proudění 

v rozsahu 0 –2,5 m/s. Pro bezvětří/interiér se zadává hodnota 0,05 m/s. 

Pro mírný vítr/pohyb u Zásahů 1–4 vychází rychlost proudění větru ze 

zadané Aktivity – act [met]. Pro požadovanou rychlost v = 0,3–2,5 m/s 

se pro vact/7 automaticky zadá 0,05 m/s, pro vact/7 se hodnota 

přepočítá dle vztahu act/3,5 

Střední teplota pokožky 
Teplota, která se při experimentech vypočítá z 8 teplotních sond 

umístěných na definovaných místech těla  

Tepelná bilance Přehled tepelné bilance (produkce/ztráty) na konci testu 

Teplota okolí – Tamb 

[°C] 
+5 °C až +45 °C 

Tre,max [°C] (teor. max) 

Teoretická hodnota vnitřní teploty těla, které by bylo dosaženo, kdyby 

zadanou aktivitu (dle Režimu zátěže) pracovník dokončil až do 

uplynutí celého časového limitu 

Tre,end [°C] (ukončení 

testu) 
Dosažená vnitřní teplota těla na konci aktivity 

Typ ochranného oděvu Lze vybrat ze 6 variant 

Věk rozsah 21–70 let 

Výška [cm] rozsah 151–200 cm 

v [m/s] viz Rychlost proudění vzduchu 

 


