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Zápis z workshopu 

Stresové faktory u dobrovolných hasičů 

21.12.21 

 

Workshop byl věnovaný problematice zvládání stresových situací a tepelné zátěže 

dobrovolných hasičů. Workshop probíhal online formou, kterého se účastnilo 7 osob, z toho 4 

zástupci JSDH. Workshop byl rozdělen do dvou přednášek:  

- Tepelný stres hasičů 

- Stresové faktory při výkonu činnosti JSDH 

První přednáška byla zaměřena na řešení problematiky tepelné zátěže dobrovolných hasičů, 

jeho vliv na zdraví a výkon. Dále byla doporučena preventivní opatření hasičů při tepelné zátěži 

hasičů.  

Druhá přednáška byla zaměřena na stresové faktory, se kterými se hasiči nejčastěji setkávají i 

percepce rizika. Kromě předání informací o výzkumném postupu projektu bylo cílem 

workshopu získat podklady pro další orientaci výzkumu. Přínosem workshopu byla možnost 

otevřené strukturované diskuse na mezioborové úrovni s účastníky z řad dobrovolných hasičů. 

V rámci této diskuze byly identifikovány další potřeby dobrovolných hasičů, zahrnující potřeby 

vzdělávání, tvorba vzdělávacích materiálů aj. 

 

Přílohy: 

Program 

Prezenční listina 

Prezentace 

 

Zapsala: Ing. Kamila Kempná 
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Program 

16:00 Tepelný stres u jednotek SDH (Ing. Kamila Kempná, Ing. Jan Smolka) 

17:00 Stresové faktory při výkonu činnosti pracovníků jednotek SDH (Ing. Martin Röhrich), 

18:00 Diskuse, průzkum (Ing. Kamil Kempný) 

 

Pozvánka 
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PREZENČNÍ LISTINA 

Workshop  

„Stresové faktory u dobrovolných hasičů“ 

 

Datum: 21. 12. 2021 

Místo: MS Teams 

 Účastník Organizace 

1. Jan Smolka VÚBP, v. v. i. 

2. Kamil Kempný VÚBP, v. v. i. 

3. Libor Rakovský SDH, Královehradecký kraj 

4. Marie Moravcová SDH, Královehradecký kraj 

5. Václav Moravec SDH, Královehradecký kraj 

6. Kamila Kempná VÚBP, v. v. i. 

7. Martin Rohrich VÚBP, v. v. i. 

8. Stanislav Ulrych SDH, Královehradecký kraj 

9.   

10.   

11.   
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INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA MPSV

BOZP V JEDNOTKÁCH SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

TEPELNÝ STRES U HASIČŮ

Ing. Kamila Kempná, Jan Smolka VÚBP, v. v. i.

#firefightersafety

21/12/21



ÚVOD

Za správu termoregulace lidského organismu je zodpovědný centrální nervový systém, konkrétně

hypothalamus, který přijímá informace z receptorů citlivých na změnu teploty. Přední část hypothalamu

funguje jako „termostat“, zatímco jeho zadní část iniciuje příslušné fyziologické reakce k udržení stálé teploty.

Když prostředky těla k řízení vnitřní teploty začnou selhávat, mluvíme o vzniku tepelného stresu, ke

kterému kromě teploty vzduchu přispívají také další faktory, jako je například pracovní tempo, osobní

předpoklady a mikroklimatické podmínky.

BEZPEČNOST PRÁCE V KONTEXTU 

KLIMATICKÝCH ZMĚN



ÚČINKY MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK NA 

ORGANISMUS - TEPLOTA

BEZPEČNOST PRÁCE V KONTEXTU 

KLIMATICKÝCH ZMĚN

Hypertermie neboli přehřátí organismu

K tomuto stavu může dojít při vysoké fyzické zátěži a práci v horkém

prostředí. O přehřátí hovoříme tehdy, když nejsou termoregulační

mechanismy, ovládané hypothalamem, člověka schopny plnit

svou funkci. Přehřátí jsou více ohroženy osoby trpící nadváhou (větší

tuková izolace) a kardiovaskulárním onemocněním.

Prvními příznaky jsou: 

slabost, bolest hlavy, ztráta chuti, nevolnost, krátké dýchání, zrychlený tep (až 150/min), lesklé oči, 

duševní neklid, apatie nebo naopak vznětlivost. Při tepelném šoku teplota těla rychle stoupá přes 

41 °C, zastaví se pocení, začne kóma a nastává smrt.

1.Vazodilatace

2.Pocení (probíhá od 37 °C; 

ztráty vody v teplém prostředí 

mohou být až 5 litrů za 

hodinu, aldosteron -Na a Cl).

3.Omezení produkce tepla.

4.Zrychlení dýchání

5.Urychlení krevního oběhu.

6.Snížení svalového tonu

7.Zvýšení permeability kapilár.



Expozice hasičů tepelnému stresu

• Dlouhodobá, nízká zátěž – např. lesní požáry

• Krátkodobá, intenzivní zátěž – např. požáry budov

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Hlavní příčiny přehřátí hasiče

- Dehydratace

- Blokáda pocení

- Vysoká zevní vlhkost

- Fyzicky náročná práce

Hypertermie vzniká při těžké 
fyzické zátěži, v horkých 
podmínkách nebo v kombinaci 
obou.

Zdroj: pixabay.com
Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Procesy sdílení tepla

Prostředí Osoba

Teplota vzduchu Metabolismus těla

Pohyb vzduchu a jeho rychlost Vliv oblečení 

Vlhkost vzduchu

Sdílení tepla radiací Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021

Faktory ovlivňující tepelný stres



Nebezpečí přehřátí

Bojový řád JPO

I. Charakteristika

II. Předpokládaný výskyt

III. Ochrana

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Nutnost sledovat

• Doba nasazení

• Ochranná doba DT

• Střídání

• Regenerace

• Hydratace

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i ., 21. 12. 2021



Podmínky nasazení

• Všechna roční období

• Každé počasí (déšť, sníh, vysoké 
teploty,…)

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Dlouhodobá, 
nízká zátěž

Např. hašení lesních požárů, použití 
protichemických obleků, aj.

https://www.midvalleyregionalfiretrainingcenter.org/wui-operations/



Očekávané dopady a rizika změny klimatu
- Zvýšená četnost, intenzita a rozkolísanost extrémních meteorologických jevů

- Změna klimatu dlouhodobého rázu

- Sekundární dopady

- Vnější projevy

Zdroj: NASA

Klimatická změna a její dopady

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Geofyzikální jevy (zemětřesení, tsunami, vulkanické erupce)

Meteorologické jevy (bouře)

Hydrologické jevy (povodně, sesuvy půdy)

Klimatické jevy (extrémní teploty, sucho, lesní požáry)

Zdroj: MunichRe NatCatSERVICE

Celosvětový trend vývoje MU

1

2
Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021
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Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Detekované požáry vegetace satelitem MODIS, NASA v roce 2019
Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Teploty a reakce

Teplota
Reakce

°C (°F)

37.0 °C (98.6 °F) Tělesná teplota1

38 °C (101 °F) Teplota jádra zasahujícího hasiče2

43 °C (109 °F) Teplota tělesného jádra, která , může způsobit smrt 3

44 °C (111 °F) Teplota kůže pociťující bolest4

48 °C (118 °F) I. Stupeň popálenin 4

54 °C (130 °F) Teplota vody způsobující popálení při kontaktu déle než 30s 5

55 °C (131 °F) Teplota kůže při přechodu k II. Stupni popálenin 4

62 °C (140 °F) Znecitlivění tkáně kůže při dosažení této teploty4

72 °C (162 °F) Okamžité zničení tkáně4

100 °C (212 °F) Var vody a tvorba vodní páry6

250 °C (482 °F) Uhelnatění bavlny

>300 °C (>572 °F) Uhelnatění moderních syntetických tkanin7

≥400 °C (≥752 °F) Počátek flashover v místnosti8

≈1000 °C (≈1832 °F) Teplota v místnosti, kde probíhá flashover
Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Působení tepla na 
hasiče

• Ustrojení – termoizolační oblek

• Vystavení vyšším teplotám

• Krátkodobé (minuty)

• Dlouhodobé (hodiny)

• Kombinace s dalšími faktory

• Stres

• Zvýšená fyzická aktivita

• Použití dýchacího přístroje

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



TEPELNÝ STRES Intenzivní působení v rámci minut

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021

Foto: https://www.dbwv.de/aktuelle-themen/service-recht/beitrag/wann-wird-aus-rufbereitschaft-arbeitszeit



Rozvoj požáru - Scénáře

Nedostatek 
kyslíku

Počáteční 
fáze

Flashover
Dohořívání

Plně rozvinutý požár

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Přenos tepla
při požáru

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021
https://www.insst.es/documents/94886/375202/Protective+clothing+for+firefigther.pdf/2364a4d5-2ed1-492b-babc-3d20b183f67d



Extrémní projevy požáru

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Rollover

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Flashover

• 600°C teplota horkých plynů

• 20kW/m2 tepelný tok z 
horké vrstvy plynů vůči 
podlaze

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Backdraft

• Přehřáté zplodiny hoření

• CO je pod úrovní horní hranice výbušnosti

• Omezené množství O2 brání plamennému hoření

Samovznícení CO: 605°C

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Temperature Humidity Index - NOAA (National Weather Service) 

Intuitivní algoritmus pro předpoklad vzniku tepelného stresu

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Heat Index

WBGTout
WBGT = 0.7 x Tempwet bulb + 0.2 x Tempglobe + 0.1 x Tempair

𝐻I = −42.379 + 2.04901523 𝑇 + 10.01433127 𝑅𝐻% −
0.22475541 𝑇 𝑅𝐻% − 6.83783 .10−3 𝑇2 − 5.481717 . 10−2 𝑅𝐻%2

+ 1.22874 . 10−3 𝑇2 𝑅𝐻% + 8.5282 . 10−4 𝑇 𝑅𝐻%2

− 1.99 . 10−6 𝑇2 𝑅𝐻%2

Temperature of Wet Bulb
𝑇𝑤
= 𝑇 tan−1 0.151977 𝑅𝐻%+ 8.313659 2 + tan−1 ሺ

ሻ
𝑇

+ 𝑅𝐻% − tan−1 𝑅𝐻%− 1.676331 + 0.00391838 𝑅𝐻% Τ3 2 tan−1 0.023101 𝑅𝐻% − 4.686035

WBGTin

WBGT = 0.7 x Tempwet bulb + 0.3 x Tempglobe

35



Měření teploty – teplota 
jádra vs. teplota 

Rozdíly:
Pohyb vzduchu v uchu
Dýchání
Okolní teplota
Cirkulace krve

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Doporučení

Studie University of Montana Human 
Performance Laboratory ukazuje, že 
pravidelný trénink

- Podporuje zdraví kardiovaskulárního 
systému

- Zvyšuje množství krve v těle, čímž 
podporuje termoregulaci pocením

- Snižuje srdeční tep a teplotu těla

- 2x rychlejší přizpůsobení se tepelnému 
stresu než ti, co pravidelně necvičí

- Aklimatizace se dostaví rychleji a její 
důsledky mají delší trván.

Data vaskulárních objemů na hmotnost mladých, zdravých mužů

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021

http://health.umt.edu/ipat/community_testing/default.php


Aklimatizace

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021

ILO, NIOSH: ,,Opakované vystavení přirozenému nebo umělému 
teplu, které je dostatečně stresující, aby došlo ke zvýšení teploty 

jádra i pokožky. Tato adaptace snižuje fyziologické zátěž, 
zlepšuje pohodlí, zvyšuje kapacitu fyzické aktivity a snižuje riziko 

vážného onemocnění a včetně pracovních úrazů.‘‘



Teplotní komfort

Teplotní diskomfort  
- aktuální teplota pod pracovním oděvem, 
- rychlost růstu této teploty, 
- relativní vlhkost pod oděvem
- míra fyzické aktivity.

Experimentální srovnání teploty kůže T8, teploty v pracovním 
obleku (TH8), vlhkosti v obleku (H8) a míra aktivity.

Zdroj: J. Mezera

Zdroj: J. Mezera

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Regenerace

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Negativní faktory

• Chronické nemoci (diabetes, 
kardiovaskulární onemocnění)

• Užití alkoholu

• Úraz bezprostředně před 
vystavením teplu

• Věk

• Přehnaná motivace

• Genetika

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



PREDISPOZICE

Podmínky pracoviště mohou ovlivnit vnitřní

zařízení, např. pece. Pokud není k dispozici

klimatizace nebo je větrání nedostatečné,

vnitřní pracovní prostředí se může stát rizikem.

Další faktory mohou souviset s charakteristikami

každého jednotlivého zaměstnance nebo s jeho

aktuálním zdravotním stavem v době vystavení

tepelné zátěži v horkém prostředí.

• Věk

• Pohlaví

• Tělesný tuk

• Medikace a jiné látky

• Individuální vlastnosti



VĚK

Proces stárnutí vede k pomalejší reakci potních žláz, což vede k méně účinné regulaci tělesné teploty

u sedavého jedince.

Muži starší 40 let představovali méně než 10 % těžební populace, ale představovali 50 % smrtelných

případů a 25 % nefatálních případů úpalu. Výskyt případů na 100 000 pracovníků byl u mužů nad 40 let

10krát a vícekrát větší, než u mužů do 25 let. Starší muži mají také nižší aerobní pracovní kapacitu.

Starší lidé jsou náchylnější k účinkům tepla a významná část těch, kteří trpí nemocemi z tepla, je

starších 60 let.



POHLAVÍ A TĚLESNÝ TUK

Průměrná žena má nižší aerobní kapacitu než průměrný muž. Ovšem při práci v podobných

poměrech, ženy dosahují ženy stejných nebo jen o málo horších výsledků než muži. Studie zkoumající

ztrátu potního elektrolytu během cvičení v horku zjistila, že koncentrace potu Na + a Cl - u mužů byla

vyšší než u žen. Roli může hrát míra pocení a účinky hormonálních variací. Ženy se během cvičení

v horku potí méně než muži, což má za následek větší zvýšení tělesné teploty. Tolerance ke vzniku

tepelného stresu se snižuje s těhotenstvím (těhotenství přirozeně zvyšuje teplotu těla).

Nemoci způsobené teplem se vyskytují 3,5krát častěji u obézních než u hubených jedinců. Poměr

plochy povrchu těla k tělesné hmotnosti se u obézního jedince stává méně nápomocným při odvodu

tepla. Tuková vrstva snižuje přímý přenos tepla ze svalů na kůži. Několik studií v oblasti tepelného

stresu a obezity ukázalo, že obézní jedinci mají během cvičení v horku nižší průtok krve. Existují určité

důkazy, že obézní jedinci trpí asymptomatickými neuropatiemi, které snižují tepelnou citlivost.



4
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LÉČIVA A JINÉ LÁTKY

BEZPEČNOST PRÁCE V KONTEXTU 

KLIMATICKÝCH ZMĚN

Mnoho léků předepsaných pro lečivé účely

může interferovat s termoregulací. Téměř

jakýkoli lék, který ovlivňuje činnost CNS, KVS

(např. Beta-blokátory) může potenciálně ovlivnit

tepelnou toleranci.

Léčivo nebo jeho skupina Používá se při Možné (nežádoucí) účinky

Anticholinergika
urologický problém(např. hyperaktivní 
měchýř)

porucha pocení

Antihistaminika alergie porucha pocení

Fenothiazin psychické problémy
porucha pocení, narušená regulace teploty 
(hypothalamus)

Tricyklická antidepresiva psychické problémy (nejpoužívanější) porucha pocení, zvýšená motorická aktivita, tvorba tepla

Amfetaminy, kokain, extáze nelegální droga zvýšená psychomotorika, poruchy cévního tonu (endotel)

Analgetika bolest poškození jater, ledvin

Stimulanty (např. efedril) dopingová látka, hubnutí zvýšená produkce tepla

Diuretika
interní onemocnnění (srdce, játra) a 
hypertenze

ztráta soli a iontů močí

Beta blokátory hypertenze snížený průtok krve

Barbituláty tlumí CNS (antiepileptika, anestetika) snížený průtok krve kůží, snížený krevní tlak

Antispasmodika léčba křečí, nekontrolovatelných pohybů porucha pocení

Laxantiva zácpě (jedná se o projímadla) dehydratace

Narkotika nelegální droga nadměrné pocení, ztráta soli, dehydratace

Levothyroxin hypofunkce štítné žlázy nadměrné pocení, ztráta soli, dehydratace



Uvádí se, že smrtelná orální dávka kofeinu u lidí se

pohybuje mezi 18 a 50 gramy. Kromě diuretických

účinků je tato dávka kofeinu schopná vyvolat srdeční

arytmie, které mohou být zesíleny tepelným stresem

(tj. V důsledku již existujícího kardiovaskulárního

napětí).



INDIVIDUÁLNÍ VLASTNOSTI

Velké rozdíly v subjektivních pocitech lidí v reakci na heat stress.

Tyto rozdíly se projevují nejen mezi jednotlivci, ale do určité míry i u stejného jedince vystaveného

vysokému environmentálnímu stresu při různých příležitostech. Takové variace nejsou zcela

objasněny. Vliv velikosti těla a jeho vztahu k aerobní kapacitě v toleranci vůči teplu by mohl

představovat přibližně polovinu variability, přičemž zbytek je třeba určit. Změny hydratace a rovnováhy solí

mohou být zodpovědné za část zbývající variability.

Někteří jedinci vykazují špatnou toleranci k teplu a u této skupiny mohou mít někteří hormonální

problémy, které narušují jejich schopnost kontrolovat tekutiny a elektrolyty, což zvyšuje jejich náchylnost k

tepelnému poškození.

BEZPEČNOST PRÁCE V KONTEXTU 

KLIMATICKÝCH ZMĚN



Sledování prostředí

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021



Mikrokontroler:

▪ WiFi LoRa Heltec ESP 32 (V2)

Sensory:

▪ DHT22

▪ DHT11

Napájení:
▪ Li-Po 1000 mAh





Ing. Jan Smolka, VÚBP, v. v. i., 13.10. 2021



vs

HT30-promo prototyp

Příklad odchylky měření mezi přístroji



Technické parametry

HT30 Prototyp

Měřené parametry Ta, TB, RH, WBGTin, WBGTout Ta, TB, RH, WBGTin, WBGTout

Napájení
2 x  1.5V (AAA baterie)

Li-Po
300 - 10 000 mAh

Displej - 0.95" OLED

Konektivita RS232 Bluetooth (BLE), Wi-Fi, LoRa, USB

Cena

Jednotky měření °C, °F °C, °F

Měření BB 0 - 80°C -20 - 60°C

Odchylka BB +-2°C +-0.5°C

Měření TA 0 - 50°C -40 - 80°C

Odchylka Ta +-1°C +-0.5°C

Měření RH - 0 - 100%

Odchylka RH - +- 2%

*prodejní cena **celková cena 
součástek

Cena: 4 278 Kč vč. DPH* 1 014 Kč vč. DPH**



Děkuji za pozornost

Contact persons: Ing. Kamila Kempná

kempna@vubp.cz

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 

Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 

Česká Republika

Kamila Kempná, VÚBP, v. v. i., 21. 12. 2021
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