
D íky své speciální konstrukci dovede 
funkční prádlo odvést pot od těla 
a udržet vás v suchu a pohodě bez 
ohledu na náročnost vašeho lovu. 
S trochou nadsázky se tak dá říct, 
že v zimě hřeje a v létě chladí. Tyto 

supervlastnosti jsou vykoupeny několika nároky, které 
moderní části loveckého šatníku mají na své uživatele. 
Které to jsou a jak správně funkční prádlo vybrat?

VYZNEJTE SE V ÚPLETU
Vyrážíte na čekanou, k posedu to od auta máte slušnou 
procházku, navíc do kopce a k večeru ještě stále bývá 
chladno. Pokud se cestou zpotíte, hrozí, že se z celého 
lovu stane dost nepříjemná záležitost. Pomoct vám 
může funkční prádlo, které při správném vrstvení oble-
čení (psali jsme v Lovci 02/2020) odvede váš pot od těla 
až na povrch oděvu, kde se neškodně odpaří. Samotné 
tričko z funkčního materiálu navíc zůstane suché. To 

umožňuje speciální úplet, ze kterého jsou tyto spodní 
vrstvy, jež byste měli nosit přímo na těle, vyrobeny.

Základní rozdělení funkčních částí oděvu tkví právě 
v materiálu tohoto úpletu. Sáhnout můžete buďto po umě-
lém vláknu, vyrobeném z polypropylenu (POP), polyesteru 
(PES) nebo méně častého polyamidu (nylonu – PAD). 
Druhou možností jsou pak přírodní vlákna – z bambusu, 
případně merino vlny. Umělá varianta je poměrně levná, 
odolná a pro řadu použití dostačující. Je však dobré umět se 
v jednotlivých materiálech vyznat a zvolit ten, který bude 
vyhovovat vašemu způsobu použití.

TEN SPRÁVNÝ MATERIÁL
Polypropylen je ze syntetických vláken nejlehčí a nej-
méně nasává vlhkost. Díky tomu rychle schne. Vlákno 
je velmi pevné, pružné, má nízkou tepelnou vodivost. 
Také je odolné proti plísním a bakteriím. Polyester 
má v porovnání s polypropylenem přibližně dvakrát 
větší hmotnost a vlákno je více nasákavé. Vlákna jsou 

Zahřeje,  
i ochladí

Termoprádlo, přesněji řečeno funkční prádlo, si řada lidí 
spojuje především s chladnými měsíci, kdy je potřeba se 

chránit proti prochlazení a vlezlému nečasu. Své místo však 
má i v letním období veder
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však pevná, snadno drží tvar a nemačkají se. Polyester 
ovšem hůře uchovává teplo. Nylon se využívá spíše 
jako přídavek k jiným materiálům. Je totiž dost drahý. 
Z nylonových vláken se dělají třeba paty termoponožek 
a další velmi namáhaná místa oblečení, protože je ze 
všech umělých vláken nejpevnější a nejodolnější.

Společným jmenovatelem syntetiky je tendence za-
páchat již po několikerém použití. I přes šetrné praní (kte-
ré je u funkčního prádla tak trochu věda) se časem často 
využívané prádlo stane ve společnosti druhých lidí ne-
nositelné, a to i navzdory snaze výrobců vetknout mezi 
jednotlivá vlákna částečky stříbra, a tím vzniku zápachu 
předcházet. I přes tuto nelibou vlastnost je však synte-
tické vlákno dobrou volbou pro teplé počasí a náročnější 
aktivity – je odolné, rychle schne a mokré netěžkne. Na 
druhou stranu v zimě vás samo o sobě příliš nezahřeje. 
Chcete-li využít syntetické termoprádlo na sněhu, bude 
třeba sáhnout po dvojité verzi, případně řešit tepelný 
komfort mezivrstvou mezi prádlem a vnějším oděvem.

PŘÍRODNÍ VARIANTA
Chcete-li vsadit na přírodní variantu, bude vás to něco 
stát. Merino vlna je špičkový materiál, který v létě chla-
dí a v zimě hřeje. Je mnohem prodyšnější než oblečení 
ze syntetických vláken, nezapáchá ani po několikaden-
ním nošení díky přirozeným antibakteriálním vlastnos-
tem, sama se čistí a zahřeje vás, i když je mokrá. Vlákno 
z tohoto materiálu však vydrží o poznání méně než 
umělé a vzhledem k tomu, že pořizovací cena je oproti 
syntetice o řád jinde, je dobré zvážit, zda skutečně 
všechny tyto vlastnosti využijete.

Prádla samotného existují snad všechny druhy, jaké 
si dokážete představit. Do funkčního materiálu se mů-
žete obléknout doslova od hlavy k patě. Klíčové přitom 
je vybírat si takové velikosti, aby prádlo přiléhalo na 
vaše tělo, zároveň vás však nesmí omezovat v pohybu. 
Parametr, který stojí také za povšimnutí, jsou švy – vy-
bírejte ploché, které vás ani s tornou či puškou na ra-
meni nebudou dřít, případně přímo prádlo bezešvé. m

Pánské termoprádlo Spokey ALERT

Teplo na správných místech
Set funkčního prádla společnosti Spokey s názvem 
ALERT využijete spíše v chladných měsících, nebo na 
dlouhých nočních čekáních na posedu. Prádlo je vy-
tvořeno pomocí technologie tepelného mapování, díky 
kterému střídá vyšší gramáž v místech, která je třeba 
zahřát, a řidší strukturu tam, kde se více potíte, aby 
mohla vlhkost snadno procházet na povrch. Set je ze 
syntetického vlákna z několika materiálů, mezi kterými 
najdete mimo jiné spandex, zajišťující dostatečnou 
pohyblivost a zároveň přilnutí prádla na těle. Velkou 
výhodou roláku je jeho délka, která i při necelých 
dvou metrech výšky zaručí, že vám nepotáhne na záda 
a neprochladíte si je. Jemnější pletenina 
kolem zápěstí zase umožňuje dostateč-
nou pohyblivost rukou a shrnutí opravdu 
dlouhých rukávů do správné délky, aniž by 
látka někde zavazela. Prádlo je vyrobeno 
v bezešvé úpravě, takže 
vás nebude dřít ani se 
zařezávat.

Období: zima
Materiál: 
65 % nylon 
30 % polyester 
5 % spandex
Provedení: bezešvé

Cena: 652 Kč / set

Pánské termoprádlo Spokey NAKNEK

Sucho v každém okamžiku
Prádlo Spokey NAKNEK využívá vlastnosti polyesteru rychle 
schnout prakticky za jakýchkoliv podmínek a ještě je posouvá 
dál moderní technologií Quickdry 3M. Pravděpodobně se 
i vám stává, že máte záda zpocená od batohu či jiného zava-
zadla. Bez dostatečné ventilace tomu nezabrání ani nejlepší 
materiál, NAKNEK však vsází na to, že vlhkost velice rychle 
odvětrá, jakmile si zátěž sundáte. To oceníte především brzy 
na jaře, v pozdním podzimu a samozřejmě v zimě, pro kterou 
je tento set primárně určen. Prádlo má ploché švy, ale i tak 
bude nejspíš potřeba vyzkoušet, zda vám sedne a nikde vás 
nedře. Především v případě, kdy nesete těžký batoh.

Období: zima
Materiál: 100 % polyester 
Provedení: dodatečná vrstva Quickdry 3M

Cena: 641 Kč / set
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Prádlo Graff Duoskin

Prádlo na výběr
Společnost Graff své ter-
moprádlo vyrábí ve třech 
gramážích, ze kterých si mů-
žete vybrat přesně pro typ 
lovecké aktivity, na kterou 
se chcete vybavit. Modely 
pokrývají většinu základních variant od triček přes roláky 
po spodky. Prádlo má ploché švy a příměs lycry zaručí, že 
skutečně přilne na tělo jako druhá kůže, jak Graff hrdě tvrdí. 
Na druhou stranu pletenina je spíše hrubá, což sice zajišťuje 
dobrou prodyšnost, ale na holém těle prádlo není tak pří-
jemné jako jiné výrobky. Je však antistatické, antialergické 
a příměs stříbra zajistí i jeho určitou odolnost vůči bakteriím, 
a tím i nepříjemnému zápachu při delším nošení.

Období: celoročně, podle zvolené gramáže
Materiál: 97 % polyamid, 3 % lycra
Provedení: ionty stříbra GRAFF BIOACTIV

Cena: 890 Kč  (triko s krátkým rukávem Duo Skin 300)

Lovecké triko Hillman

V přírodní vlně
Merino vlna nekraluje jen v zimě – stejně dobře vám může 
pomáhat i na letních loveckých výpravách. Tričko z tohoto 
materiálu je příjemné na kůži, ochladí vás a odvede pot 
i v parném dni. Vykrojený spodní lem zajistí, že se nevyhrne 
z kalhot a nepotáhne vám na záda, pletenina vás ochrání 
před UV zářením a přirozená vlastnost vláken merino zamezí 
množení bakterií, a tím i čpění tělesného pachu. Švy trika 
jsou řešeny tak, aby nebyly ani na ramenou, ani v podpaží, 
nebudou vás tedy nikde dřít. Vlákna 
se přirozeně roztahují do všech 
směrů, prádlo vás tak nebude 
tísnit a můžete ho mít vypa-
sované těsně na tělo. Tak 
zajistíte jeho ideální funkci.

Období: celoročně
Materiál: 
100 % merino vlna 
Provedení: bezešvé

Cena: 2 390 Kč

Lovecký rolák Hillman

První i druhá vrstva
Rolák Hillman můžete obléct přímo na tělo jako první 
vrstvu, ale také jej vzít na merino triko coby druhou, 
zateplovací část vašeho oděvu. V závislosti na dalším 
oblečení vám tak zajistí komfort mezi 20 °C až -5 °C 
jako samostatná vrstva například pod softshell, nebo 
až do -25 °C v kombinaci s dalším prádlem a svrchní 
bundou. Zip roláku je chráněn légou tak, aby nedošlo 
k podráždění kůže na krku a bradě, a to ani v případě, 
že venku mrzne. Stejně jako u trika jsou švy vedeny 
mimo ramena a podpaží. Na hrudi oce-
níte malou kapsičku na drobnosti 
či třeba doklady. Skvělou věcí 
jsou rukávy s prostřihem na 
palec, umožňující jejich 
zafixování na ruce, tak-
že se nikam neshrnou 
ani při opakovaném 
navlékání a sundávání 
bundy či akčnějším 
pohybu v terénu.

Období: 
jaro, podzim, zima
Materiál: 
100 % merino vlna 
Provedení: bezešvé

Cena: 2 990 Kč

Jak se o termoprádlo starat?
Hlavní informace vám samozřejmě napoví štítek výrobce, kte-
rý vám udá správnou teplotu (rozhodně ne vyšší než 40 °C, 
spíše méně) a také doporučené technologie praní. Vyhnout 
byste se měli sušení funkčního prádla v sušičce a také přidá-
vání aviváže do praní – mohla by způsobit snížení propust-
nosti pleteniny. Prádlo perte naruby, aby nedošlo k zatržení 
vláken například o zip. Není na škodu použít speciální prací 
prostředky na termoprádlo. Pokud chcete tyto kousky oděvu 
přeprat na dlouhém lovu mimo civilizaci, většinou je stačí 
přemáchnout ve studené vodě, vyždímat a pověsit, za chvíli 
budou suché a připravené k dalšímu použití.

Štítek na termoprádle vám prozradí
správnou teplotu praní termoprádla


