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K POHODLIUK POHODLIU

Preto kladieme vysokú náročnosť na nepre-
mokavosť, izolačné schopnosti, mechanickú 

odolnosť, voľnosť pohybu, priepustnosť výpa-
rov a iné vlastnosti, aby sme si vytvorili dosta-
točný komfort pre aktívne vykonávanie svojho 
koníčka. Veď nie je nič horšie, ako keď sa vybe-
rieme na niekoľkodňovú rybačku a hneď po 
prvom daždi musíme baliť, lebo máme všetko 
premoknuté a ešte k tomu ryby berú. Preto sa 
držím jedného príslovia „Neexistuje škaredé 
počasie, len nevhodné oblečenie“.
Mnohí ste už určite počuli o rôznych vrstvách 
odevu. Zvyčajne sa hovorí o troch. Každá má 
svoje opodstatnenie, má plniť istý účel ochrany 
nášho tela. Veď napríklad investícia do vysoko 

kvalitnej vzdušnej bundy bude takmer zby-
točná, ak zabudneme na to ostatné pod ňou. 
Rozličné vrstvy musia pracovať spolu. Ak je telo 
mokré pre nesprávnu spodnú časť odevu, bude 
vám zima, a naruší sa váš komfort. Aplikácia 
troch vrstiev je dokonalou ochranou pred vet-
rom, dažďom a chladom.
PRVÁ VRSTVA
Je vrstvou, ktorej základnou úlohou je pre-
púšťať vlhkosť z tela, a tým pádom zabezpečiť 
udržanie suchej pokožky. Toto nám dokáže 
zabezpečiť len dokonale funkčná termo bie-
lizeň. Všeobecne povedané, termo bielizeň 
funguje tak, že rýchlo odvedie pot od pokožky 
na druhú stranu pleteniny a odtiaľ postupu-

je cez ďalšie vrstvy oblečenia a odparuje sa. 
Výsledkom je, že spodné tričko a nohavice 
nechladia, rýchlo schnú a chránia nás pred 
podchladením či prehriatím. Pokiaľ však vaše 
ostatné vrstvy nemajú schopnosť transportovať 
vlhkosť, ani kvalitná termo bielizeň nezaistí 
tento efekt. 
Tieto informácie pre mnohých z vás nie sú 
novinkou. Otázka však zostáva, ako sa zoriento-
vať v ponúkaných materiáloch. Najčastejšie sa 
na trhu stretávame s výrobkami rôznych suro-
vinových kombinácií na báze polypropylénu 
(POP) či polyesteru (PES). Doplnkovými látkami 
sú väčšinou vlna, bavlna, alebo viskózový hod-
váb, poprípade určité percento elastomeru. 

 Prvá vrstva – tu vidíme funkčnosť materiálu prvej 
vrstvy, kde pot je odvádzaný z tela von.

Druhá vrstva - materiál druhej vrstvy si musí uchovať 
priepustnosť a zároveň izolovať telesné teplo.

3 vrstvy - len funkčné tri vrstvy vám dokážu 
zabezpečiť dokonalú pohodu.
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Každý z nás určite zažil nepríjemný pocit z premoknutia až do nitky, zimu po celom tele, prípadne spotenie 
až tak, že všetko sa na nás lepilo. To sú bežné situácie, s ktorými sa väčšina vášnivých rybárov stretáva. 

Veď rybolovu sa venujeme takmer za každého počasia, a dokonca niekoľko dní bez prestávky, čo si vyžaduje 
jednoznačne zvýšenú náročnosť na naše oblečenie.
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Pokiaľ tovar, ktorý si vyberiete, má na etikete uvedenú 
značku PES alebo POP, ste na správnej ceste. PES a POP 
sú rýchlo schnúce syntetické vlákna, ktoré absorbujú 
len zanedbateľné množstvo vlhkosti (0 – 2%). Rovnako 
dôležitá ako základná surovina je konštrukcia ple-
teniny. Nevhodné väzby nití môžu totiž spôsobiť, že 
materiál nefunguje.
DRUHÁ VRSTVA
Tá má za úlohu prenášať vlhkosť z prvej vrstvy a navyše 
fungovať ako izolačná bariéra. To znamená, že izoluje 
telom vytvorené teplo a zároveň si však musí uchovať 
priepustnosť, aby ani tu nedochádzalo k nahromade-
niu prebytočných pár. Dôsledkom nefunkčnosti by 
materiál nasiakol vlhkom, čím stráca význam obliekať 
si prvú vrstvu. Do tejto kategórie väčšinou patria rôzne 
fleecové materiály. 
Zvláštnu kategóriu tvorí oblečenie z vetru odolných 
materiálov ako napríklad Windstopper, Windbloc a 
podobne. 
Doposiaľ sme hovorili o materiáloch odvádzajúcich 
telesné pary a udržujúce teplo v tesnej blízkosti okolo 
tela. Čo ale v prípade silného vetra, ktorý „prefúkne“ 
obe vrstvy a značne tým zníži doteraz izolované teplo? 
Špeciálne „vietor blokujúce“ materiály sú spoľahlivý-
mi ochrancami práve pre tieto prípady. Vesty alebo 
bundy sa obliekajú buď ako vrchná vrstva na fleecové 
oblečenie v teplejšom počasí, alebo ako ďalšia med-
zivrstva medzi fleece a vrchnú bundu. I tu však platí 
rozdiel medzi fleecovými materiálmi, preto nečakajte 
od lacných materiálov kvalitné služby.

TRETIA VRSTVA
Chráni proti extrémnym elementom, ako sú napríklad 
teplota, vietor a voda. Je veľmi dôležité vziať si tech-
nicky navrhnuté, vzdušné oblečenie v správnom pora-
dí, aby sme sa presvedčili o dokonalosti princípu troch 
vrstiev. Rovnako ako všetky predchádzajúce vrstvy, aj 
táto musí prepúšťať paru, aby nezachytávala vlhkosť, 
no zároveň musí byť dostatočne odolná voči vode. 
Dôležitou vlastnosťou je odolnosť proti mechanickému 
poškodeniu, hlavne na namáhaných miestach, ako sú 
kolená, lakte, plecia. Do tejto kategórie patria rôzne 
druhy ľahkých búnd, páperového odevu, rozličného 
membránového oblečenia, atď. Nezanedbateľnou 
vlastnosťou sú technické detaily strihu, ako sťahova-
nie, anatomicky tvarované kapucne, rozmanité špeci-
álne vrecká a podobne.
NEZABUDNITE NA NOHY
Rovnaký systém obliekania platí aj pre naše nohy. 
Vhodne zvolená obuv a ponožky vám poskytnú 
komfort na vašich cestách za rybami. Nákup špeciál-
nych ponožiek sa stále viac stáva samozrejmosťou pre 
väčšinu rybárov a milovníkov prírody. Na rozdiel od 
klasicky používaných ponožiek sú navrhované tak, 
aby chránili nohu proti tvorbe otlakov a pľuzgierov, 
absorbovali vlhkosť a odparovali pot do ďalších prie-
dušných vrstiev obuvi a udržiavali nohu stále v suchu. 
Väčšina z nich sú antialergické, mäkké na došľap, 
odolné voči pachom. Na najnamáhavejších miestach 
majú zosilnené vlákna a vďaka správnemu rozloženiu 
materiálu sa v topánke nezhŕňajú.

Ivan Fabian
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