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Při čekání na kořist, šoulání, naháňce a dalších kratochvílích 
potřebuje lovec spolehlivé, funkční a odolné oblečení. 
A mělo by vypadat stylově, aby si neuřízl ostudu před 

kamarády. Jedním z výrobců takových oděvů je polská 
společnost Graff

Jan Halm
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 Loveckou vestu 
Graff pořídíte 
za cenu kolem 
1 500 korun
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V roce 1994 založila parta lidí společ-
nost, která si vytkla cíl přinést na 
polský trh kvalitní lovecké oble-
čení na světové úrovni, což se jim 
díky spolupráci s komunitou lovců 
a rybářů opravdu podařilo. Zapojení 

specialistů z oblasti vývoje a využití moderních mate-
riálů umožnilo nově vzniklé firmě připravit rozsáhlé 
portfolio produktů schopných konkurovat domácí 
i zahraniční produkci. Graff o sobě s hrdostí mluví jako 
o společnosti, která v posledních letech udává tón ve 
vzhledu polských lovců a rybářů.

Dnes si její výrobky mohou vyzkoušet i lovci 
z České republiky. Pokud chcete, můžete se u Graffu 
obléknout doslova od hlavy k patě. Vybrat si můžete 
z nabídky funkčního prádla, ponožek, triček, košil, 
přes mikiny, svetry, vesty a samozřejmě bundy a kal-
hoty. K mání jsou i ponožky a čepice. A protože firma 
nezapomíná na své kořeny, dělí svůj sortiment, kvůli 
specifikům obou oborů, na loveckou a rybářskou část.

JAk se OblécT nA lOv?
Ať už se chystáte na dlouhou noc na posedu, nebo 
stopujete kořist po horských stezkách, v každém pří-
padě bude dobré, zvolíte-li oblečení složené z několika 
základních vrstev. U čekané se může vrstvení zdát na 
první pohled zbytečné, vždyť se přece nebudete skoro 
hýbat… Nesmíte však zapomínat na to, že k posedu 
musíte také dojít – a pokud se vybavíte jednou mohut-
nou zateplenou vrstvou, která vás má udržet v pohodě 
až do ranních hodin, snadno se vám stane, že se cestou 
při pohybu zapotíte a pak vám bude zima.

Jaké vrstvy byste tedy měli obléct? Jako první sáhně-
te po prádle, které bude přímo na vašem těle. Nejde jen 
o trenky či ponožky, do této kategorie spadá i spodní 
triko, spodky či legíny. Jejich hlavní funkcí je odvádět 
pot od těla a rychle schnout. I proto není ideální volit 
pro tuto první vrstvu například bavlněná trička, protože 
ta nasáknou potem a pak studí. Sáhněte raději po 
funkčním prádle či (v chladnějších měsících) termoprá-
dle, které vás udrží v suchu i při náročnějším pohybu.

Do druhé vrstvy zařaďte oblečení, které bude odvá-
dět pot dále na povrch a zároveň bude izolovat – udrží 
vám tak teplo, které jste si vytvořili. Ideální materiál 
pro tuto vrstvu je flís, který nezadržuje pot a přitom 
díky „chlupaté“ vrstvě zabrání teplu, aby zbytečně uni-
kalo do okolí. Jeho nevýhodou je nízká odolnost proti 
vnější vlhkosti a také opotřebení. Proto je třeba přidat 
ještě třetí vrstvu.

Ta by vás měla ochránit před větrem a částečně 
i deštěm a další vlhkostí. Přitom je důležité, aby i u ní 

vybavení 
vychází z potřeb 

lidí z praxe
fungovala prodyšnost, jinak by 
se vám veškerý pot odvedený 
předchozími vrstvami zase 
vrátil zpátky. Zkombinovat tuto 
vlastnost s voděodolností vám 
mohou pomoct různé membrány 
zabraňující průniku vody, ale 
umožňující odcházet parám. 
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Legíny 900-D

Druhá kůže
Toto spodní prádlo z ma-
teriálu DUO skIn 300 
je určeno dámské části 
lovecké společnosti. Je 
prodyšné, rychleschnoucí, 
elastické, má vysoký pas, 
takže ochrání citlivé partie 
zad před chladem a obsah 
stříbra v tkanině zabrání po-
množení bakterií libujících 
si v lidském potu. Ploché 
švy zajistí pohodlné nošení 
i při náročnějším pohybu. 
Alternativou pro pány jsou 
spodky 900-1. Pokud venku 
panují spíše vyšší teploty, 
můžete zvolit variantu 
z materiálu DUO skIn 100, 
která není tak teplá.

Vrstva: I.
Technologie: DUO skIn

dí. Firma tvrdí, že systém funguje tím lépe a rychleji, čím 
větší je rozdíl teplot mezi tělem a venkovním prostředím, 
díky čemuž jste stále v suchu a pohodě.

Technologie jsou obecně jednou z věcí, na kte-
ré Graff hodně spoléhá, a nebojí se do jejich vývoje 
investovat nemalé prostředky. Díky tomu v nabídce 
firmy naleznete řadu vychytávek. Obtěžují vás (přes 
své titěrné rozměry docela nebezpečná) klíšťata a další 
lezoucí hmyz? Můžete si pořídit ponožky s povrchovou 
úpravou EULAN® SPA 01, která je odpudí. Pohybujete 
se v prostředí, kde je snadné se umazat? Sáhněte po 
svrchní vrstvě s teflonovou úpravou. Nejen, že doko-
nale zamezí průniku vody, navíc oděv ochrání i proti 
nečistotám (případně usnadní jejich odstranění). Čeká 
vás pořádná průtrž? Pokud zvolíte svršky s technologií 
DRY CARE, nemusíte se jí bát. Nanovlákna pokrývající 
povrch textilie si s vodou poradí a navíc neovlivní paro-
propustnost případné membrány.

Tyto technologické vychytávky sice nejsou vždycky 
unikátní, podobné prvky najdete i u řady dalších 
výrobců, u Graffu však jdou ruku v ruce s praktickým 
designem vytvořeným lovci pro lovce. m

Důležitou vlastností této vrstvy je také odolnost vůči 
poškození, aby ustála, když zavadíte o větev, opřete se 
o hrubou kůru stromu nebo zalehnete na tvrdou skálu.

A cO nA TO GRAFF?
Systém vrstvení samozřejmě v Polsku také znají a při 
navrhování svých produktů z něj společnost Graff 
vychází. Základem je termoaktivní prádlo z materiálu 
DUO SKIN 100 či 300. Tato „druhá kůže“, jak ji výrobce 
nazývá, je elastická, přilne dobře k tělu a díky plochým 
švům vám nezpůsobí nepříjemné odřeniny, ani když se 
zapotí. Tkanina obsahuje stříbro, zabraňující množení 
bakterií, čímž omezuje nepříjemný zápach.

Přes prádlo můžete obléct flísový svetr či mikinu, 
která vám i v zimě zajistí dostatečný tepelný komfort. 
Nakonec si oblečete bundu s membránou BRATEX, 
kterou Graff vyvinul. Jde o paropropustnou vrstvu, která 
díky mikroporézní struktuře (cca 1,4 miliardy pórů na 
cm2, každý mnohem menší než kapka vody, ale větší než 
molekula páry) zabraňuje průniku vody a větru k vašemu 
tělu. Tuto kombinaci firma nazývá Thermo-system a na 
něm staví přizpůsobivost svých oděvů vnějšímu prostře-

Od hlavy k patě

Tričko 913-1

Hřeje i chladí
lehčí tričko s krátkým rukávem z materiálu 
DUO skIn 100 je ideální do jarních dnů nebo na 
začátek podzimu, kdy je velký rozdíl mezi chladem 
zrána a teplotou sluncem zalitého dne. Ochrání 
vás před přehřátím i před prochladnutím vhodnou 
regulací tepla a odvodem vlhkosti od vašeho těla.

Vrstva: I.
Technologie: DUO skIn

cena: 900 kč cena: 570 kč
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Flísový svetr 817-S-P

syntetický chlup 
pro zahřátí
Huňatý svetr zaručující tepelný komfort, 
ideální pro chladnější dny. Díky úpletu 
kolem krku a na rukávech přilne k tělu, 
přitom vás však nebude nijak omezo-
vat v pohybu. Rukávy se díky němu 
nebudou plést, kam nemají, ať už při 
střelbě, nebo práci se zvěří. vpředu je 
svetr vybaven velkou „klokaní“ kapsou, 
do které můžete schovat řadu drobnos-
tí. Ty jsou proti vypadnutí chráněny zipem. lokty svetru jsou zesíleny proti 
prodření. Jde o ideální druhou vrstvu, v náročnějších podmínkách (například 
v dešti) je však třeba ji chránit nepromokavou a neprofoukavou třetí vrstvou.

Vrstva: II.
Technologie: flís

Flísová bunda 572-WS

Podzimní parťák
na podzim se není potřeba příliš nabalovat, 
naopak je dobré počítat s tím, že jednu vrstvu 
(pravděpodobně druhou) během dne sundá-
te, abyste se nepřehřívali. Do takového počasí 
je ideální lehká bunda s přídomkem Water-
stop. Ochrání vás tedy nejen proti větru, ale 
také před deštěm díky membráně bRATeX. 
Ramena, hruď a týl bundy, stejně jako lokty 
jsou vyztuženy proti prodření, rukávy pokrývá 
flís. v tomto případě to nejspíš není na 
škodu, byť budete muset dávat pozor, abyste 
je někde neprodřeli či neponičili. Usnadní 
však propouštění vlhkosti ven z bundy, což 
v teplejších dnech jistě oceníte. bunda má jed-
noduchý design, čtyři kapsy na zip umístěné 
vpředu včetně dvou na hrudi a jednu horizon-
tální zevnitř (například na doklady, mapu…). 
kapuci můžete pomocí zipu odepnout, 
i když ji však nepoužíváte, nezavazí. Šikovnou 
vychytávkou pro ty, kteří stále něco ztrácejí, 
je šňůrka s háčkem umístěná v pravé spodní 
kapse. Dobrým detailem je krytí zipu u krku 
légou, takže ani v chladnějších dnech nehrozí, 
že by vás jezdec studil nebo mrazil. Horní část 
bundy je zevnitř zateplená prošívanou tkani-
nou, spodní zase pokryta pružnou síťovinou 
pro odvod vlhkosti a snadný pohyb.

Vrstva: III.
Technologie: flís, bRATeX, POlAROn – X, 
sUb ZeRO, WATeRsTOP

cena: 1 890 kč

cena: 2 190 kč
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Bunda 659-B-OL

Poručí i větru, 
dešti
lovecká bunda 
Graff vás ochrání 
i v případě 
opravdu špat-
ného počasí. Její 
povrch tvoří pevná semišová 
tkanina, speciálně uzpůso-
bená, aby nešustila a zbytečně 
vás při šoulačce zvěři neprozradila. navíc navzdory tomu, 
že jde o semiš, je skutečně odolná. samozřejmostí je 
membrána bRATeX a povrchová úprava DRY cARe. Hlavní 
přínos bundy je však v jejím designu – tady se skutečně 
ukazuje, že Graff vychází z praktických zkušeností a po-
třeb lovců. spodní přední kapsy kryje léga a uvnitř jsou 
osazeny kapsičkami na náboje, které v pohodě pojmou 
i brokové patrony (ty do nich ve skutečnosti sedí lépe než 
kulové). Další dvě kapsy jsou vpravo a vlevo šikmo na hru-
di, horizontální kapsa přes celá bedra přístupná z obou 
stran je zase dobrý úložný prostor pro větší materiál. 
Podšívku bundy tvoří pružná prodyšná síťovina, ve které 
je integrovaná prostorná kapsa například na dalekohled 
a menší kapsička se zipem na drobnosti. na levém rukávu 
najdete ještě jednu kapsičku například na tabák či střelec-
kou tabulku. na pravém rameni je bunda opatřena gumo-
vým žebrem, zabraňujícím oděru od popruhu zbraně, obě 
ramena pak mají gumovou zátku zabraňující popruhům 
ve sklouznutí. bundu včetně kapuce si můžete nastavit 
pomocí stahovacích gum tak, aby seděla právě vám.

Vrstva: III.
Technologie: bRATeX, DRY cARe

Set bundy 655-O-B-1 a kalhot 755-O-B-1

Pro pohodu na posedu
Zimní bunda Graff spolu se zateplenými kalhotami je určená do 
skutečně chladných oblastí, nebo mrazivých nocí na čekané. výrobce 
uvádí tepelný komfort do −30 °c a je třeba počítat s tím, že pokud 
se v tomto setu budete hýbat například v teplotách kolem nuly, prav-
děpodobně se celkem rychle zpotíte. set je vyroben z hladké tiché 
textilie, která je odolná vůči oděru, na exponovaných místech (napří-
klad na lemu nohavic či na loktech) je ještě vyztužená. kalhoty mají 
odnímatelné šle a rozepínatelné nohavice umožňující snazší obouvání 
vysokých bot. Rukávy bundy jsou na konci opatřeny flísovými ná-
vleky s průvlekem na palec, jež udržují vaše ruce v teple. kdyby vám 
přece jen byla zima, můžete ruce schovat do šikmých kapes na hrudi, 
které jsou vevnitř také zateplené. samozřejmostí jsou dvě spodní 
kapsy kryté légou (ovšem bez pořadačů na patrony) a horizontální 
kapsa na bedrech přístupná pravou rukou. Trochu zvláštní je umístění 

vnitřních síťovinových kapes 
ve spodní části bundy – po-
kud se do nich budete chtít 
dostat, musíte bundu skoro 
celou rozepnout, což v −30 °c 
spíš nechcete. nechybí ani 
vnitřní kapsička na zip pro 
uložení drobností. kapuce 
bundy je zateplená a je také 
možné ji odepnout zipem, ale 
v zimě za ni budete nejspíš 
rádi. Jak bunda, tak i kalhoty 
mají vnitřní hladkou podšívku, 
zajišťující tepelný komfort.

Vrstva: III.
Technologie: bRATeX, 
DRY cARe, sUb ZeRO

Kalhoty 759-B-OL

Pro náročné
lovecké kalhoty Graff jsou opět plné všelijakých 
vychytávek a nápadů z praxe. výborně fungují 
v setu s bundou 659-b-Ol, se kterou se navzájem 
dobře doplňují. Mají zesílený sed a kolena s hole-
němi proti oděru, lem nohavic je ještě dodatečně 
vyztužen. Podšívku tvoří síťovina, umožňující 
účinnou regulaci tepelného komfortu. vedle 
klasické levé kapsy kalhot je podlouhlá kapsa na 
nůž – tady ale výrobce počítá s loveckým nožem 
s pevnou čepelí, zavírák by vám propadl na dno 
a těžko byste jej lovili. Také ji můžete využít napří-
klad na větší (delší) svítilnu. cargo kapsa na pra-
vém stehně je doplněna síťovým pořadačem pro 

uložení drobností. kalhoty mají odnímatelné šle, 
můžete je také stáhnout pomocí pásků na bocích 
a samozřejmě dovybavit vhodným opaskem. 
Poněkud skrytá, ale vcelku praktická je kapsička 
nad pravou hýždí krytá légou. I tyto kalhoty jsou 
vybavené membránou bRATeX, nemusíte se 
tedy bát vytáhnout je do deště a nepohody. Zipy 
na nohavicích vám umožní snadno obout boty, 
pásky, které lemy nohavic stahují, pak přimknou 
kalhoty k obuvi a zabrání padání kamínků a jehličí 
dovnitř. celý set bundy a kalhot můžete pořídit 
v olivově zelené, nebo v kamuflované variantě.

Vrstva: III.
Technologie: bRATeX, DRY cARe

cena: 4 415 kč

cena: 3 490 kč

cena za bundu a kalhoty: 8 580 kč


