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ANOTACE 

 Bakalá�ská práce se zabývá paropropustností polopropustných textilií ve 

vlhkém stavu. 

 Teoretická �ást práce popisuje od�v a jeho funkci, komfort od�vu, dále 

termoregulaci lidského t�la. Pozornost je v�nována  polopropustým textiliím a jejich 

rozd�lení. V této �ásti je také popsán p�ístroj Permetest, na kterém bylo m��ení 

uskute��ováno. 

 V experimentální �ásti jsou charakterizovány vzorky použité pro m��ení, 

vlastní m��ení a vyhodnocení získaných hodnot, na jehož základ� byl navrhnut 

propaga�ní leták. 

 

K L Í�O V Á  S L O V A : 

polopropustná textilie, relativní paropropustnost, výparný odpor, Permetest, 

nepropustná fólie 

ANNOTATION 

 Baccalaureate work deal with vapour permeability semi - permeable 

textile in damp state. 

 Theoretic part work describes dress and his function, up-to-date facilities 

dress, further thermoregulation of the human bodies. Attention is devoted  semi - 

permeable textile and their fission. In those parts is also described apparatus 

Permetest, whereat was metering accomplish. 

 In experimental parts are characterized exhibits used for metering, 

personal metering and evaluation gained values, on whose base was suggested 

agitprop leaflet. 

 

K E Y  W O R D S :  

semi - permeable textile, relative vapour permeability vapour, evaporative 

resistance, Permetest, impermeable sheeting 
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Úvod 
 

Vzhledem k p�ílivu levných od�v� z východu je trh s textiliemi zasycen, proto je 

nutné rozlišit kvalitu od levné náhražky. Široká ve�ejnost nemá znalosti pot�ebné pro 

výb�r kvalitního od�vu, proto se spoléhá na informace uvedené výrobcem. Tato 

skute�nost je nejlépe viditelná na trhu s funk�ními textiliemi, kde jsou rozdíly v kvalit� 

markantní.  

Jedná se o typ textilií, který je využíván p�edevším pro aktivní pohyb venku. 

Lidé se potí, okolní prost�edí je prom�nlivé, což ovliv�uje vlastnosti textilie. Proto je 

nutné zabývat se tepelným komfortem jak za sucha, tak za vlhka.  

Tento v�dní obor, p�em��ování parametr� komfortu, vchází �ím dál více do 

podv�domí ve�ejnosti. Je to zp�sobeno zvyšující se náro�ností uživatel� a r�stem 

konkurence na trhu s funk�ními od�vy.  

Tento typ textilií má vysokou p�idanou hodnotu a t�žko ho lze bez náležitého 

testování prodat. Zákazník, který p�i rozhodování o koupi vybírá z n�kolika variant, 

zvolí rad�ji produkt s ov��enými hodnotami.  

Dynami�nost, pot�eba uživatel� v�d�t více a možnost stále objevovat n�co 

nového v tomto oboru m� inspirovala k výb�ru tohoto tématu. Sama jsem uživatelem 

tohoto typu textilií a poci
uji rozdíly v komfortu, který mi m�j od�v je schopen zajistit p�i 

aktivním pohybu p�i prom�nlivém po�así. Jak praví sportovní p�ísloví: „Neexistuje 

špatné po�así, pouze špatn� zvolený od�v.“ 

Výsledky v této práci by m�ly ukázat rozdíly v hodnotách paropropustnosti a 

výparném odporu p�i postupném zavlh�ování m��ené textilie. M��ení pro mou 

bakalá�skou práci se sestává ze t�í fází. V první z nich prom��ím na Permetestu 

polopropustné textilie v suchém stavu. Následn� budou textilie zavlh�eny a stejným 

zp�sobem zm��eny. V záv�ru m��ení vložím mezi vlhkou textilii a m��ící hlavici 

nepropustnou folii a budu zkoumat, jak se zachová samotná textilie, kterou nebude 

ovliv�ovat pára vycházející z m��ící hlavice. Pro textilii, která se prokáže v tomto sm�ru 

jako nejlepší navrhnu propaga�ní leták. 
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TEORETICKÁ �ÁST 
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1. Od�v 
 

Od�v je od pradávna definován jako ,,krytina“ pro lidského t�la. Slouží 

k ochran� p�ed pov�trnostními vlivy a sou�asn� pro zahalování t�lních �ástí, které jsou 

považovány za tabu[1]. 

Od�v je vrstva, v níž dochází k prostupu tepla a vlhkosti. Na základ� 

konstrukce od�vu, materiálu a dalších parametr� jsou tyto prostupy brzd�ny nebo 

usnad�ovány.  Od�v tak napomáhá termoregulaci organismu v takových podmínkách, 

kdy se t�lo samo nezreguluje[2]. 

Lidé nosí od�vy ze dvou základních d�vod�: 

• z d�vodu funk�ního 

• z d�vodu sociálního 

 

1.1 Funk�ní d�vod od�vu 
 

Praktickou funkcí od�vu je chránit lidské t�lo p�ed vn�jšími vlivy prost�edí. Od�v 

�lov�ka chrání nejen p�ed po�asím (horkem, chladem, dešt�m,…), ale také p�ed 

hmyzem, kontaktem k�že s drsnými materiály, chemikáliemi,atd.. Lidé p�ekypují 

vynalézavostí ve vymýšlení od�v� �ešících praktické problémy: 

Obr. �.1 Funk�ní od�vy  

 

Od�v m�že lidem posloužit také jako zavazadlo, mnohé jsou totiž opat�eny 

r�znými kapsami, poutky, vá�ky, které jsou nejen módním dopl�kem, ale slouží též 

k uložení nejd�ležit�jších ,,drobností“, které �lov�k pot�ebuje mít u sebe. 

V minulosti nastalo také už n�kolik p�ípad�, kdy se vysoce funk�ní od�v stal 

módním prvkem. Klasickým p�íkladem jsou džínsy, které vznikly jako pracovní od�v a 

pozd�ji se staly módním prvkem[1]. 
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1.2 Sociální d�vod od�vu 
 

Od�v je vnímán v ur�itém smyslu jako znak lidské osobnosti a p�edává o 

�lov�ku sociální zprávy: 

• pohlaví �lov�ka  

• jeho sociálním postavení (bohatství a chudob�)  

• zam�stnání (uniformy)  

• etnickém nebo náboženském p�íslušenství  

• manželském stavu  

• sexuální „dostupnosti“  

• p�íslušnosti k ur�ité zájmové nebo genera�ní skupin�  

• události, na kterou se chystáme, nebo ji práv� zažíváme  

 

Tím pádem m�že být od�v výzvou ke komunikaci nebo naopak jejím 

odmítnutím. Od�v ukazuje na to kým jsme nebo kým bychom cht�li být[1]. 

 

1.3 Od�vní systém 
 

Od�v je vrstva, ve které dochází k prostupu tepla a vlhkosti. Tyto prostupy jsou 

bržd�ny nebo usnad�ovány na základ� konstrukce od�vu, vlastnostech použitého 

materiálu a dalších parametr�. Tímto od�v napomáhá termoregulaci organismu 

v takových p�ípadech, kdy se t�lo v daných podmínkách samo nezreguluje. 

 

Od�v vytvá�í celek, skládající se z n�kolika mezivrstev. V detailním pohledu je 

každá od�vní mezivrstva složena z vrstvy volného vzduchu, vrstvy textilie a z vrstvy 

vzduchu uzav�eného v textilii. Všechny tyto t�i vrstvy se ú�astní p�enosu tepla, vlhkosti 

vzduchu a to tak, že stav a fyzikální vlastnosti jedné vrstvy ovliv�ují stav a vlastnosti 

druhé vrstvy, resp. t�etí a opa�n�[2]. 

 

Základní funkcí oble�ení je, jak již bylo výše uvedeno, udržet t�lo v optimální 

tepelné pohod�. V ideálním p�ípad� se toho dosahuje oble�ením tvo�eným t�emi 

vrstvami, uvedenými na obrázku �.2, kde první vrstva má funkci transportní, tzn. 

odvád�t vlhkost od t�la sm�rem ven, stabilizovat t�lesnou teplotu. Druhá vrstva izoluje 

teplo vytvo�ené t�lem a odvádí vlhkost z vrstvy základní. T�etí vrstva chrání t�lo p�ed 

vn�jšími vlivy. 
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Obr. �.2 - Od�vní systém 
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2. Od�vní komfort 
 

Od�vní komfort lze definovat jako stav organismu, kdy jsou fyziologické funkce 

organismu v optimální rovnováze a kdy okolí �lov�ka v�etn� jeho od�vu nevytvá�í 

žádné nep�íjemné vjemy vnímané našimi smysly. Tento pocit m�žeme subjektivn� 

ozna�it jako pocit pohody. V tomto stavu nep�evládají pocity tepla ani chladu, proto v 

n�m lze setrvat a pracovat. 

Komfort je vnímán t�mito lidskými smysly v následujícím po�adí d�ležitosti: 

hmat, zrak, sluch a �ich. P�i diskomfortu mohou nastat nep�íjemné vjemy jako jsou 

pocity nadm�rného tepla nebo chladu. Komfort tedy m�žeme také zjednodušen� 

popsat jako absenci znepokojujících a bolestivých vjem�. 

 

Komfort d�líme do �ty� složek: 

• sensorický 

• termofyziologický 

• psychologický 

• patofyziologický 

 

Lidé vyžadují stále vyšší stupe� uspokojení vlastních pot�eb a tedy i komfortu. 

Skupiny lidské populace mají rozdílné nároky na poskytování komfortu. Do skupiny, 

která má vyšší nárok na komfort m�žeme za�adit velmi malé d�ti, nemocné osoby a 

osoby, které dosáhli vysokého v�ku. Do zvláštní skupiny pat�í nositelé ochranných 

od�v� vystaveni pracovnímu nebezpe�í nebo riziku ohrožení ostatních obyvatel. Jsou 

to záchraná�i, léka�i, pracovníci vystaveni extrémním teplotám, pracovníci 

s chemikáliemi apod.. Ostatní skupiny lidí by m�li mít p�im��ené nároky na od�vní 

komfort. 

 

Organismus se pohybuje v r�zných prost�edích, které m�žeme rozd�lit na dv� 

oblasti: 

• zem�pisné podnebí – má rozhodující vliv na výb�r od�vu a na jeho 

transportní charakteristiky, jde-li o osoby pohybující se ve vn�jším 

prost�edí. 

• podmínky pracovního prost�edí – je jím vystaven �lov�k uvnit� 

budovy. Komfortní vlastnosti pro tento pracovní od�v budou odlišné 

od od�vu pro vn�jší prost�edí. 
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Konstruktér od�vu je pov��en úkolem, vytvo�it takový od�v, ve kterém by �lov�k 

v každém z t�chto prost�edí podal maximální t�lesný �i duševní výkon. Je však nutné 

respektovat tepeln�-vlhkostní a aerodynamické charakteristiky vn�jšího prost�edí[2]. 

 

2.1 Od�vní komfort sensorický 
 

Senzorický komfort zahrnuje vjemy a pocity �lov�ka p�i p�ímém styku jeho 

pokožky a první vrstvy od�vu. Pocity vznikající p�i styku pokožky s textilií mohou být 

p�íjemné (pocit m�kkosti, splývavosti) nebo nep�íjemné a dráždivé (pocit tlaku, vlhkosti, 

škrábání, kousání, píchání, lepení apod.). 

Sensorický komfort m�žeme rozd�lit na komfort nošení a na omak. 

 

Komfort nošení od�v� zahrnuje: 

• povrchovou strukturu použitých textilií, 

• vybrané mechanické vlastnosti ovliv�ující rozložení sil a tlak� 

v od�vním systému, 

• schopnost textilií absorbovat a p�epravovat plynnou �i kapalnou 

vlhkost, která má vliv na kontaktní vlastnosti textilie, v tomto 

posledním bod� souvisí komfort sensorický s komfortem 

fyziologickým. 

 

Omak je veli�ina založená na vjemech zajiš
ovanými prost�ednictvím prst� a 

dlan�. Tato veli�ina je zna�n� subjektivní a nejednoduše reprodukovatelná. P�i 

zjednodušení m�žeme omak charakterizovat t�mito vlastnostmi: 

• hladkostí (sou�initel povrchového t�ení) 

• tuhostí (ohybovou a smykovou) 

• objemností (lze nahradit stla�itelností) 

• tepeln� – kontaktním vjemem. 

 

Od�vní komfort sensorický je vnímán podkožními receptory (sníma�i). Teplo a 

chlad jsou zaznamenávány dv�ma samostatnými typy receptor�, které jsou umíst�ny 

nejen v pokožce, ale také v  centrální nervové soustav� a v cévách vnit�ních orgán�. 

Vzestup teploty nad normální úrove� (oblast teplot 38 až 43°C) vnímají teplové 

sníma�e, umíst�ny v horní a st�ední vrstv� škáry. Pokles teplot pod normální úrove� 
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(v oblasti pod 35°C) vnímají sníma�e chladové, nacházející se hned pod epitelem 

pokožky.  

Na lidské pokožce existují receptory pro tlak a bolest, neexistují však žádné 

sníma�e pro vlhkost, ty jsou nahrazeny sou�asným vnímáním pocitu chladu a tlaku. 

Nejvíce termoreceptor� se vyskytuje v k�ži obli�eje a na h�betu ruky, nejmén� v k�ži 

zad. Chladových receptor� je v k�ži p�ibližn� 8x více než tepelných, celkem asi 

140 000[2]. 

 

 
Obr. �.3 – 	ez lidskou pokožkou 

 

1. k�že     8. vlasový stvol 

2. podkoží     9. potní žláza 

3. podkožní vazivo    10. kožní receptory 

4. povrchová fascie    11. mazová žláza 

5. zárode�ná vrstva k�že   12. sval – vzp�imova� vlasu 

6. rohovat�jící vrstva k�že   13. senzory nižších teplot podle Krause 

7. vlas      14. Vater Pacciniho senzory tlaku  

 

Na obrázku �.3 vidíme potní žlázy (9), které jsou na lidském t�le d�ležité pro 

vytvá�ení podmínek termofyziologického komfortu. Potní žlázy jsou rozmíst�ny po 

celém t�le v po�tu asi 2 milion�, nejvíce se jich však vyskytuje na ploskách chodidel a 

nohou. M�že se zdát, že i v podpaží se nachází v�tší po�et t�chto žláz, protože je to 

místo, kde dochází k �astému potu. Není tomu tak, po�et žláz je stejný jako jinde, 

avšak jejich pr�m�r je dvojnásobný (0,3 až 0,5 mm). U kožešinových zví�at musí být 

termoregulace zajišt�na jinak, protože potní žlázy t�chto savc� se nalézají pouze na 
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tlapách. Jejich t�lesná teplota je vyšší a mají velké teplosm�nné plochy. T�lesná 

teplota plaz�, obojživelník� a hmyzu je za klidu jen o trochu vyšší než je teplota 

vn�jšího okolí, proto jsou tito živo�ichové schopni rychlého pohybu až po zah�átí svého 

t�la – a
 již vlastním metabolickým teplem nebo vn�jším zdrojem. 

Pot obsahuje zhruba 99 % vody v t�le, zbytek tvo�í soli (NaCl), tuk a mo�ovina. 

Pot je z t�la dostáván na povrch  potními žlázami, které ho vyplavují skrz vn�jší 

rohovou vrstvu, jež má velký povrch. Odpar z této rohové vrstvy je až 5x vyšší než ze 

stejn� velké rovinné plochy[2].  

 

Lidský pot je složen z 99 % vody, 1 % tvo�í rozpušt�né látky jako s�l, minerální 

látky, stopové prvky, ale i bílkoviny. Organismus prost�ednictvím pocení reguluje 

teplotu t�la. T�lo se tímto p�irozen� ochlazuje. Kdyby se organismus nepotil, mohlo by 

dojít k p�eh�átí organismu a to m�že za ur�itých okolností ohrozit náš život[4]. 

 

2.2 Od�vní komfort termofyziologický 
 

Termofyziologický komfort je takový stav organismu, kdy se veškeré 

fyziologické funkce organismu nacházejí v optimu, a organismus tedy nemusí regulovat 

svoji teplotu. Subjektivn� je tento pocit brán jako pocit pohody, nedochází k pocení a 

ani nenastává pocit chladu. Teoreticky v tomto stavu dokáže �lov�k pracovat 

neomezen� dlouho, je to stav fyziologické, psychologické a fyzikální harmonie mezi 

�lov�kem a okolím. Komfort mohou narušit pocity tepla p�i v�tším pracovním zatížení, 

nebo p�i vlhkém klimatu. Naopak pocit chladu m�že navodit studené prost�edí. 

 

Termofyziologický komfort se posuzuje: 

• teplotou a vlhkostí pokožky, 

• relativní vlhkostí vzduchu, 

• obsahem CO2 ve vzdušné vrstv� nad pokožkou, 

• rychlostí proud�ní vzduchu. 

 

V otpimálních podmínkách zaznamenáváme tyto teploty: 

• teplota pokožky 33 – 35°C a nep�ítomnost vody, 

• relativní vlhkost vzduchu 50±10 %, 

• rychlost proud�ní vzduchu 25±10 cm.s-1, 

• obsah CO2 0,07 %. 
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2.3 Od�vní komfort psychologický 
 

Charakter psychologického komfortu se nachází mezi hranicemi, které na jedné 

stran� tvo�í fyzikální parametry textilie a funk�nost - pro jaké p�írodní podmínky je 

ur�ena (vlastnosti denního oble�ení by m�ly být vhodné pro tepeln� – klimatické 

podmínky, které jsou podmín�ny geograficky). Na stran� druhé to jsou abstraktní 

p�edstavy nositel� – historická hlediska (sklon k p�írodním výrobk�m), kulturní (zvyky, 

tradice, náboženství), ekonomická, sociální (v�k, vzd�lání, sociální t�ída), skupinová a 

individuální hlediska (módní vlivy, styl, trendy)[2]. 

 

2.4 Od�vní komfort patofyziologický 
 

Pocit komfortu �lov�ka p�i nošení od�vních textilií je také ovlivn�n p�sobením 

patofyziologických – toxických vliv�. Jedná se o vliv chemických substancí obsažených 

v materiálu ze kterého je od�v vyroben a mikroorganism� nacházejících se na lidské 

pokožce. P�sobení patofyziologických vliv� je závislé na odolnosti lidské pokožky proti 

ú�ink�m chemických látek obsažených v textilii a na podmínkách r�stu kultur 

mikroorganism�, které jsou obsaženy v mikroklimatu mezi textilií a povrchem lidského 

t�la. 

 

Od�v na pokožce m�že vyvolat kožní onemocn�ní – dermatózu, která m�že být 

zp�sobena: 

• drážd�ním - což je fyzikáln� chemický jev, který je lze vyvolat u 

každého �lov�ka. Mezi látky, které vyvolávají podrážd�ní pokožky 

pat�í soli, organická rozpoušt�dla, syntetické prací prost�edky atd. 

Podrážd�ní m�že být také zp�sobeno textiliemi, zejména tkaninami 

obsahujícími st�edn� jemná �i hrubší p�íze obsahující PES staplová 

vlákna. U n�kterých lidí vyvolává podrážd�ní k�že, zejména p�i 

vyšším stupni pocení nap�íklad košile utkaná ze sm�si PES+ bavlna. 

Chemická podstata PES však není p�í�ínou, podrážd�ní je 

zp�sobeno pouze mechanicky. 

• alergií - což je individuální imunologický jev, který zap�í�iní alergen 

v textilii, vždy má za následek ekzém. Mezi látky p�sobící jako 

alergeny pat�í n�která barviva, prací prost�edky, desinfek�ní 

prost�edky atd. 
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Je pot�ebné p�izp�sobit od�v na citlivost pokožky, tzn. usm�rnit vývoj textilií tak, 

aby se získaly od�vní výrobky, které by minimáln� dráždily pokožku a zárove� by m�ly 

maximální antibakteriální ú�innost. Proti p�sobení mikroorganism� na od�vní výrobky 

jsou používány r�zné chemické úpravy plošných textilií nebo vláken[2]. 
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3.  Termoregulace organismu 
 

Termoregulaci m�žeme vyjád�it jako schopnost organismu udržovat stálou 

t�lesnou teplotu, p�estože produkce tepla, jeho p�íjem i ztráty, neustále kolísají. 

Organismus �lov�ka p�edstavuje samoregula�ní systém, jehož fyziologický 

mechanismus je zam��en na udržování stálosti vnit�ního prost�edí, které je podmínkou 

nezávislého života. Udržení stálosti vnit�ního prost�edí je zajiš
ováno rovnováhou mezi 

množstvím tepla vytvo�eného organismem a množstvím tepla odevzdaného do 

okolního prost�edí. 

R�znými termoregula�ními mechanismy si �lov�k udržuje stálou teplotu 

vnit�ního prost�edí, kolísající v rozmezí ± 4oC okolo pr�m�rné teploty lidského t�la. 

Kolísání teploty je zp�sobeno vnit�ními i vn�jšími vlivy. 

 

Termoregulace je �ízena centrálním nervovým systémem, který t�lesnou teplotu 

udržuje na optimální hodnot�, p�i níž probíhají metabolické p�em�ny. Existuje tedy 

termoregulace dvojího druhu: 

• Chemická termoregulace - p�edstavuje látkovou p�em�nu, tedy 

intenzitu chemických reakcí, tedy tvorbu tepla. Je závislá na fyzické 

zát�ži organismu, p�i namáhavé práci dochází k nejv�tší produkci 

tepla. 

• Fyzikální termoregulace - zahrnuje podíly jednotlivých odvod� tepla 

z organismu, tedy tvorbu tepla a výdej. 

 

 

P�i vyšších okolních teplotách se tepová frekvence i pr�tok krve zvyšuje. 

Rychlejší proud�ní krve umož�uje tzv. vasodilatace – zv�tšení pr��ezu cév. Tím se 

vyrovnává teplota v celém objemu t�la, vzr�stá teplota k�že a teplo se p�enáší do 

okolního vzduchu, jestliže je alespo� o 1-2°C chladn�jší.  

Opakem vasodilatace je vasokonstrikce, která naopak pr�tok krve zpomaluje. 

Teplota t�la klesá a klesají i tepelné ztráty do okolí. V kritických situacích tak dojde 

k úsporám tepelné energie, která m�že být použita k zajišt�ní konstantní teploty mozku 

a vnit�ních orgán� d�ležitých k zachování života jedince[2]. 
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3.1 P�enos tepla mezi �lov�kem a okolím 
 

K p�enosu tepla mezi živým organismem a okolím dochází: 

• konvencí – proud�ním 

• kondukcí – vedením 

• radiací – zá�ením 

 

3.1.1 P�enos tepla konvekcí 
 

Proud�ní tepla je jeden ze zp�sob� ší�ení tepla, kdy dochází k proud�ní hmoty 

o r�zné teplot�. Proud�ní tepla se uplat�uje pouze u kapalin a plyn�. Pohybem hmoty 

dochází k promíchávání jednotlivých �ástí, které mají odlišnou teplotu. Tím se p�enáší 

teplo mezi r�znými �ástmi hmotného útvaru[5]. Mezi objektem a proudícím prost�edím 

se vytvá�í tepelná mezní vrstva - mikroklima, ve kterém dochází k �áste�nému 

proud�ní a poklesu teploty (viz obr.1). Mikroklima má charakteristiku optima (teplotu, 

vlhkost, obsah CO2, tlouš
ku) a má také podstatný vliv na pocit fyziologického 

komfortu. 

 

1 – pokožka 

2 – mikroklima 

3 – textilie 

ϑK – teplota pokožky 

ϑO – teplota okolí 

∆ϑM – pokles teploty 

hM – tlouš
ka mikroklimatu 

h – tlouš
ka materiálu 

 

Obr. �.4 - P�estup tepla proud�ním 
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3.1.2 P�enos tepla kondukcí 
 

K p�enosu tepla kondukcí dochází dotykem t�la s r�znými látkami pevného, 

tekutého �i plynného charakteru. Spo�ívá v p�enosu kinetické energie mezi sousedními 

molekulami. Jedná se o p�enos tepla chodidly, zadní �ástí t�la p�i sezení nebo spánku. 

Vedení tepla je také hlavní mechanismus p�enosu tepla v tenkých vrstvách v od�vních 

systémech. Jedná o textilní vrstvu, která je v p�ímém kontaktu s pokožkou a tím 

odnímá teplo vedením (viz obr.2). Kondukce je p�ímo úm�rná vodivosti látek a má 

zásadní význam. Nevodivé materiály zabra�ují ztrátám tepla – izolují.  

 

 

1 – pokožka 

2 – textilní vrstva 

tk– teplota pokožky 

tO– teplota okolí 

t1– teplota vn�jší vrstvy od�vu 

h – tlouš
ka textilní vrstvy 

 

Obr. �.5 - P�enos tepla kondukcí 

 

Tepelná vodivost není u všech materiál� stejná, zna�n� se liší. Tepelná 

vodivost kov� je nejvyšší. jejich vodivost se pohybuje od cca 300 [W/m.K] pro m�� a 

st�íbro až po nikl 15 [W/m.K]. Tepelná vodivost stavebních materiál� a keramiky je 

pom�rn� nízká, pohybuje se od 0,3 do 2 [W/m.K]. U polymer� je tepelná vodivost ješt� 

nižší 0,2 až 0,4 [W/m.K]. Vzduch o teplot� 20°C má za klidu tepelnou vodivost 0,026 

[W/m.K], zatímco voda má tepelnou vodivost až 25x vyšší,a to 0,6 [W/m.K], proto je její 

p�ítomnost v textilii nežádoucí[2]. 

 

3.1.3 P�enos tepla radiací 
 

Radiace nebo také zá�ení p�enáší energii elektromagnetickými vlnami, ší�ícími 

se rychlostí sv�tla (c = 300 000 000m/s). Všechny p�edm�ty, které mají vyšší teplotu 

než absolutní nula, vydávají elektromagnetické zá�ení. Všechny p�edm�ty zá�ení ze 

svého okolí také p�ijímají. Každé t�leso, které výrazn� teplo pohlcuje, má sou�asn� 

také vysokou schopnost teplo vyza�ovat. Proto také lidský organismus vyza�uje teplo. 

Lidské t�lo vydává do okolí zá�ení odpovídající st�edu infra�erveného spektra (10 000 
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nm). Vlnová délka viditelného sv�tla je mezi 450 – 700 nm, proto není zá�ení lidského 

t�la viditelné. 

 

Podle r�zných vlnových délek rozlišujeme zá�ení gama, rentgenové zá�ení, 

extrémní ultrafialové, ultrafialové, optické, infra�ervené, submilimetrové, mikrovlnné a 

radiové.  

 

 
Obr.�.6 – Druhy zá�ení v závislosti na jejich vlnové délce 

 

P�i dopadu zá�ení na povrch m�že dojít k odrazu, pohlcení nebo k pr�chodu 

zá�ení objektem[2]. 

 

3.2 Odvod plynné vlhkosti z lidského t�la do okolí 
 

V od�vních systémech m�že být vlhkost ve form� vodní páry, podobn� jako 

teplo, p�enášena vedením a proud�ním. D�ležitým prvkem je zde gradient mezi 

koncentrací nasycené páry na povrchu lidské pokožky a aktuální koncentrací vodní 

páry v okolním prost�edí[2]. 

 

3.2.1 Odvod plynné vlhkosti vedením 
 

Vodní pára se odvádí vedením (dif�zí), pokud je od�vní systém zcela uzav�en, 

mezery mezi textilními vrstvami jsou malé a oblek je málo prodyšný. 
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     1 – pokožka, 2 – mikroklima, 3 – textilie 

   PK – parciální tlak vodních par na  povrchu k�že 

   PT – parciální tlak vodních par na vnit�ním povrchu     první textilní vrstvy 

   PO –  parciální tlak vodních par ve vn�jším prost�edí 

   ϑK – teplota pokožky PK  > PT 

   ϑO – teplota okolí 

 

Obr. �.7 - p�enos vlhkosti mezi k�ží a okolím 

 

3.2.2 Odvod plynné vlhkosti  proud�ním 
 

m* = βP (pWSAT – pWE) = βC (CWSAT – CWE), βP = βC. MW / RT (1) 

 

�p  koeficient p�estupu vlhkosti proud�ním 

 

3.3 Odvod kapalné vlhkosti z povrchu lidského t�la 
 

Organismus �lov�ka produkuje p�i termoregula�ní �innosti vodu ve form� potu. 

P�i odpa�ování potu dochází k ochlazovacímu efektu. P�i vnit�ní teplot� organismu do 

34°C uvol�uje lidské t�lo do okolí p�ibližn� 0,03 l.h-1 potu a p�i teplot� vyšší než 34°C 

uvol�uje až 0,7 l.h-1 potu.  

Pocení nastává p�i vysoké námaze organismu, kdy ve svalech dochází ke 

zvýšenému metabolismu nebo p�i vysoké teplot� okolí. Aby docházelo k odpa�ování 

potu, musí být dostate�ný rozdíl parciálních tlak�. 

 

1- pokožka 

2- venkovní vzduchová vrstva 

∆P = PK –PO spád parciálního tlaku  páry 

PK - parciální tlak páry u pokožky 

PO - parciální tlak páry v okolním  

 vzduchu 

 

 

Obr. �.8  - Odvod vlhkosti z volného povrchu k�že odparem 
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�ím vyšší je rozdíl parciálních tlak�, tím rychlejší je odvod vlhkosti. Snižuje-li se 

tento rozdíl, odvod vlhkosti klesá a ochlazovací ú�inky systému mizí, ale to však za 

p�edpokladu neoble�eného �lov�ka.  

U oble�eného t�la je situace daleko složit�jší, p�enos vlhkosti se �ídí jinými 

principy  a vlhkost je z povrchu odvád�na n�kolika zp�soby: 

• kapilárn� 

• migra�n� 

• difúzí 

• sorp�n� 

 

3.3.1 Kapilární odvod 
 

Kapilární odvod potu spo�ívá v tom, že pot nacházející se na k�ži je odsáván 

první textilní vrstvou a jejími kapilárními cestami vzlíná do plochy textilie všemi sm�ry. 

Tento odsávací proces lze nazvat jako knotový efekt. Vyššího knotového efektu 

dosáhneme r�znými povrchovými úpravami vláken, které zvyšují drsnost vláken. Aby 

docházelo k co nejintenzivn�jšímu odvodu vlhkosti, musí být struktura p�íze kompaktní 

a prostor mezi speciáln� tvarovanými vlákny co nejmenší. Sou�asn� p�ilnavost mezi 

kapalinou a vláknem musí být dostate�n� malá, aby výsledný silový ú�inek preferoval 

pohyb vlhkosti.  

U vláken bavln�ných a viskózových p�evyšují síly adhezní nad silami 

kapilárními. Dochází tedy k absorpci a ne k transportu vlhkosti. Ideální jsou vlákna PES 

s vysokým kapilárním efektem[2]. 

 

3.3.2 Dif�ze 
 

Jde o dif�zní prostup vlhkosti z povrchu k�že p�es textilii, který je realizován 

prost�ednictvím pór�. 

 

Pk > Po 

1 – pokožka 

2 – mikroklima 

             3 – vrstva textilie 

 

Obr. �.9 - Difuzní odvod 
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Vlhkost prochází kanály textilie ve sm�ru nižšího parciálního tlaku vodní páry. 

Všechny od�vní vrstvy vytvá�í sv�j vlastní difuzní odpor, v�etn� vzduchových 

mezivrstev. Pro výpo�et celkového difuzního odporu od�vního systému je nutné 

všechny odpory se�íst[2]. 

 

3.3.3 Sorpce 
 

V sorp�ním procesu musí nejprve dojít k vniknutí vlhkosti �i kapalného potu do 

neuspo�ádaných mezimolekulárních oblastí ve struktu�e vlákna. Poté dochází 

k navázání vlhkosti nebo potu na hydrofilní skupiny v molekulové struktu�e. Tento 

proces je nejpomalejší a k jeho uskute�n�ní je t�eba použít textilie alespo� �áste�n� 

obsahující sorp�ní vlákna[2]. 
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4. Polopropustné textilie 
 

Jedná se o textilie, které mají schopnost odvád�t vlhkost ve form� vodní páry, 

produkovanou organismem. Sou�asn� však zabra�ují prostupu vlhkosti z okolního 

prost�edí k pokožce �lov�ka a také odolávají p�sobení v�tru, tím snižují ztrátu tepla 

konvekcí[2]. 

�asto ozna�ované jako inteligentní textilie. 

Základní rozd�lení: 

• tkaniny s hustou dostavou, 

• povrstvené tkaniny, 

• laminování užitím membrán. 

 

4.1 Tkanina s hustou dostavou 
 

Dostava tkaniny je až 7000 nití/cm. Velikost póru je menší než 10-3�m[2]. 

Tkaniny díky novým technologiím, impregnacím a zp�sob�m tkaní získávají omezené 

vodoodpudivé vlastnosti. Nejedná se o klasické materiály, vyrábí se z mikrovlákenných 

PES a Pad p�ízí. Prodyšnost závisí na zp�sobu tkaní a úprav� vláken. V�tšinou je 

velmi dobrá, protože není omezována žádnou membránou ani zát�rem. Tkané 

materiály se v poslední dob� op�t stávají oblíbenými díky popularit� tzv. softshellového 

oble�ení. K omezení nasákavosti tkaných materiál� se �asto používá dodate�ná 

vodoodpudivá úprava[6]. 

 

4.2 Povrstvená tkanina 
 

Jedná se o tkaniny opat�ené zát�rovou vrstvou. Vznikají nanášením (a to i 

n�kolikanásobným) vhodné hmoty p�ímo na tkaninu. Podle nanášené hmoty pak 

rozlišujeme zát�ry na bázi polyuretanu (PU), akrylu a polyvinylchloridu (PVC) a dalších 

materiál�. V�tšina zát�r� na trhu je na bázi PU [6].  
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4.2.1 Mikroporézní zát�ry 
 

Pracují na principu ur�itého pom�ru velikosti pór� k velikosti molekuly vody a 

vodní páry. Póry vrstvy zát�ru jsou zhruba 20 000 x menší než kapka vody a p�itom až 

700 x vetší než molekuly vodní páry (potu). Mikroporézní zát�ry dosahují vysokých 

hodnot paropropustnosti a vodního sloupce. B�hem používání u nich m�že docházet k 

zanášení pór� ne�istotami, tukovými �ásticemi a solemi, proto je d�ležitá vhodná 

údržba, kde je nutno používat vhodné prost�edky nezanechávající v materiálu rezidua, 

která pak funk�nost t�chto materiálu poškozují[6]. 

Velikost por� mikroporézních zát�r� je menší než 2-3�m[6]. 

 

Mezi mikroporézní zát�rové materiály pat�í nap�íklad Triple Point Ceramic (PU 

s keramickými �ásticemi) firmy Lowe Alpine, nebo Entrant II, Entrant V, Entrant DT od 

firmy Toray. 

 

4.2.2 Hydrofilní (neporézní) zát�ry 
 

Hydrofilní zát�r nemá žádné póry, jedná se o zcela bezporézní homogenní 

povlak. P�enos vlhkosti je založen na chemicko-fyzikálním principu. Voda se na ur�itou 

dobu stává sou�ástí membrány. Kondenzující voda (pot) na vnit�ní stran� zát�ru je 

rozvád�na do vlastního materiálu a chemicky transportována navenek. Výhodou je 

minimální zanášení pór�, lepší možnosti elasticity a p�enos i kapalné fáze vody a 

vysoké hodnoty vodního sloupce. Nevýhodou je však prakticky nulový p�enos plyn�. 

�ím intenzivn�jší je pohyb, tím více se potíme a roste i t�lesná teplota. Vlivem vyšší 

teploty se molekuly v hydrofilní vrstv� zát�ru pohybují v�tší rychlostí, vzdálenost mezi 

nimi se zv�tšuje, a schopnost propoušt�t páru úm�rn� nar�stá. Hydrofilní zát�ry jsou 

obvykle ukryty mezi vn�jší a vnit�ní látkou. Údržba je jednoduchá a obvykle sta�í praní 

v b�žných pracích prost�edcích p�i teplot� 30 °C[6]. 

 

Velikost pór� hydrofilních zát�r� je menší než 0,001�m[2]. 

 

Do této skupiny pat�í nap�íklad materiály Entrant Dermizax nebo Blocvent firmy 

Toray nebo Gelanots firmy Tomen Corporation (modifikovaný PU). 
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4.3 Laminování užitím membrán 
 

Membrána se vyrábí jako samostatná fólie a poté se laminuje na nosnou 

tkaninu. Membrána je tenká vrstva polymerního materiálu, jejíž tlouš
ka se pohybuje 

�ádov� v jednotkách mikrometr�. Membrány jsou také �asto ozna�ovány jako lamináty, 

a to díky skute�nosti, že ke spojení membrány a nosné tkaniny je použito laminace (až 

na dále uvedenou výjimku). Membrána je schopna propustit vodní páry (pot) od t�la, 

ale p�itom póry jsou tak malé, že nepropustí kapky vody dovnit�. Membrána je 

nej�ast�ji vyrobena z polytetrafluoretylenu (PTFE), polyesteru (PES) nebo polyuretanu 

(PU). Dále se membránové materiály d�lí podle provedení spojení membrány se 

svrchním �i podšívkovým materiálem. Membrána m�že být také voln� vložena mezi 

vn�jší materiál a podšívku[6]. 

 

D�lení je následující: 

• Dvouvrstvé lamináty - laminace membrány je provedena pouze na 

vn�jší tkaninu, zevnit� je zpravidla kryta volnou podšívkou, která 

brání poškození membrány a zárove� kontaktu t�la s membránou. 

Laminací se sníží parametry nepromokavosti a prodyšnosti p�vodní 

samotné membrány. Zlepší se odolnost v��i poškození membrány, 

která je dána odolností svrchní tkaniny. Jde obvykle o p�íjemný, 

komfortní a poddajný materiál. 

• T�ívrstvé lamináty - membrána je nalaminována mezi vn�jší tkaninu 

a podšívku, tvo�í tak jeden jediný slaminovaný kompaktní celek. Tato 

kombinace je nejvíce mechanicky odolnou pro extrémní použití. Jde 

v�tšinou o pevn�jší a mén� poddajné materiály. 

• Dvouap�lvrstvé lamináty - jde o nejnov�jší provedení laminátu, kdy 

došlo k odleh�ení t�ívrstvého laminátu o podšívku,která byla 

nahrazena vrstvou ochranného nánosu. 

• Provedení s voln� vloženou membránou nebo také z-liner - nejde o 

laminát, protože membrána je pouze voln� vložena mezi podšívku a 

svrchní materiál. Tímto zp�sobem se zachovají parametry 

membrány, zejména prodyšnost. Prodyšnost z prostoru za 

membránou sm�rem ven je pak omezena materiálem svrchním[6]. 
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4.3.1 Mikroporézní membrány 
 

Fungují na podobném principu jako mikroporézní zát�ry. Póry jsou rozmíst�ny 

chaoticky, s lomenými dráhami pro zajišt�ní v�truvzdolnosti. Voda v kapalném 

skupenství membránou nepronikne, zatímco v plynném ano[7]. 

Pr�m�r pór� mikroporézních membrán je 0,1-3�m[2]. 

 

Mezi známé mikroporézní membrány pat�í Gore–Tex, eVent (ob� na bázi 

PTFE). 

 

 

Obr. �.10 - Mikroporézní membrána 

 

4.3.2 Hydrofilní (neporézní) membrány 
 

Fungují na podobném principu jako hydrofilní zát�ry. V tomto p�ípad� se jedná 

o klasický t�ívrstvý laminát. 

Velikost pór� hydrofilních membrán je menší než 0,001�m[2]. 

 

Mezi nejznám�jší hydrofilní neporézní materiály pat�í Sympatex z 

modifikovaného PES. 

 

Obr. �.11 - Hydrofilní membrána 
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4.4 D�ležité vlastnosti polopropustných textilií 
 

Aby mohly být textilie ozna�eny za polopropustné, musí mít ur�ité vlastnost. 

4.4.1 Nepromokavost  
 

Je schopnost odolávat proniknutí vody zven�í. Udává se zpravidla jako výška 

vodního sloupce, který je materiál schopen udržet, než za�ne propoušt�t první kapky 

vody. �ím je vyšší vodní sloupec, tím v�tší je nepromokavost. Aby mohl být od�v 

považován za nepromokavý, musí být p�edevším ušitý z materiálu, který odolává 

alespo� 2 000 mm vodního sloupce - tak to udává norma. V praxi se ale vyžaduje 7 

000 – 20 000 mm, d�vodem je prudké snižování nepromokavosti p�i zatížení materiálu, 

nap�. p�i sedu p�sobí na materiál ekvivalent 5 000 mm,  p�i kleku 12 000 mm a popruhy 

batohu p�sobí až 20 000 mm[8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �.12 - Vodní sloupec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �.13 - Nepromokavost 
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4.4.2 Prodyšnost 
 

Je schopnost materiálu propoušt�t vodní páry, produkované lidským t�lem, 

sm�rem ven. Udává se v gramech páry, které se mohou odpa�it p�es metr �tvere�ní 

látky za 24 hodin, ale také v jiných jednotkách. Lidské t�lo vytvá�í r�zné množství vodní 

páry podle zát�že, p�i ch�zi t�lo produkuje až 10 000 g/m2/24 hod., p�i b�hu až 25 000 

g/m2/24 hod. a p�i extrémní fyzické námaze až 35 000 g/m2/24 hod[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �.14 - Prodyšnost 

4.4.3 V�truvzdornost  
 

Tato vlastnost �íká, zda je materiál schopen bránit ochlazování t�la vlivem 

proud�ní vzduchu. 

Teplotu t�la, kterou poci
ujeme v závislosti na rychlosti v�tru na t�lo p�sobícího 

nazýváme Windchill efekt. P�i venkovní teplot� 10°C a v�tru 30 km/h je naše pocitová 

teplota 1°C, p�i v�tru 50 km/h je to dokonce -2°C, p�i -12°C a v�tru 40km/h klesne 

pocitová teplota dokonce až na -34°C[9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �.15 - V�truvzdornost 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci  

Paropropustnost polopropustných textilií   - 32 - 

5. P�ístroj Permetest 
 

Je p�ístroj typu „Skin model“, tedy p�ístroj simulující lidskou pokožku, p�i 

intenzivním pocení. Je založen na p�ímém m��ení tepelného toku, jež prochází 

porézním povrchem modelu lidské k�že. Tento povrch je zavlh�ován, �ímž se simuluje 

funkce ochlazování pocením. M��ený vzorek je p�iložen práv� na tento povrch p�es 

separa�ní folii. Vn�jší strana vzorku je ofukována[2]. 

 

 

Vzorek 

Tepelná 
izolace 

Sníma� teploty 

�idlo teploty  
vzduchu 

Vzduchový kanál 

�idlo 
vlhkosti 
vzduchu 

Ventilátor 

Topné 
t�leso 

Kovový 
blok 

P�ívod 
vody 

Porézní vrstva obsahující 
systém pro m��. tepel. toku  

M��ící hlavice 

 

Obr. �.16 - Schéma p�ístroje PERMETEST 

 

M��ící hlavice je p�i m��ení pomocí elektrické topné spirály a regulátoru 

udržována na teplotu okolního vzduchu (20 – 23°C), ten je do p�ístroje nasáván. Tím 

jsou zajišt�ny izotermické podmínky m��ení. Vlhkost v porézní vrstv� se m�ní na páru, 

která p�es separa�ní fólii prochází vzorkem. Výparný tepelný tok je zachycován 

speciálním sníma�em a jeho hodnota je úm�rná paropropustnosti textilie nebo nep�ímo 

úm�rná jejímu výparnému odporu. 

Ov��ování p�esnosti se na p�ístroji provádí pomocí referen�ní textilie. V tomto 

p�ípad� jde o doprovodnou tkaninu z hydrofobní POP p�íze, jejíž konstrukce, dostava a 

plošná hmotnost jsou dány �eskou normou. Tato textilie je sou�ástí dodávky P-testu[2]. 
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5.1 Relativní propustnost pro vodní páry 
 

Tento parametr je nenormalizovaný, ale d�ležitý parametr. 100 % propustnost 

p�edstavuje tepelný tok vyvozený odparem z volné hladiny o pr�m�ru stejném, jako je 

pr�m�r vzorku. Po zakrytí této hladiny m��eným vzorkem se tepelný tok sníží. 

 

p = 100 (qv / qo) [ % ]  (2) 

 

p relativní propustnost pro vodní páry 

qv tepelný tok procházející m��ící hlavicí zakrytou vzorkem [W/m2] 

qo tepelný tok procházející m��ící hlavicí nezakrytou vzorkem [W/m2] 

 

5.2 Výparný odpor 
 

Ret = (Pm – Pa) (qv
-1

  - qo
-1

 ) (3) 

 

Ret výparný odpor zkoušeného vzorku 

Pm nasycený parciální tlak vodní páry na povrchu m��ící hlavice [Pa] 

Pa parciální tlak vodní páry ve vzduchu ve zkušebním prostoru p�i teplot� 

 vzduchu  

qv plošná hustota tepelného toku (dále jen tepelný tok)  procházející m��ící 

 hlavicí zakrytou m��eným vzorkem [W/m2] 

qo plošná hustota tepelného toku  (dále je tepelný tok) procházející m��ící 

 hlavicí nezakrytou m��eným vzorkem [W/m2] 
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5.3 Tepelný odpor 
 

Popisuje odpor proti prostupu tepla vzorkem jeho jedné strany a p�i p�enosu 

tepla konvekcí z strany vn�jší do vzduchu. Odpor této vn�jší mezní vrstvy se ode�ítá. 

 

Ret = (Pm – Pa) (qv-1  - qo-1 ) (4) 

 

Ret výparný odpor vzorku 

Pm nasycený parciální tlak vodní páry na povrchu m��ící hlavice [Pa] 

Pa parciální tlak vodní páry ve vzduchu ve zkušebním prostoru p�i teplot� 

  vzduchu ve zkušebním prostoru [Pa] 

qv viz p�edchozí vzorec  

qo viz p�edchozí vzorec 
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6. Propagace 
 

Propagace (promotion) je �innost komunika�ní povahy. Cílem je dosáhnout 

zm�n ve znalostech, postojích a chování kupujících ve vztahu k ur�itému p�edm�tu 

propagace. Je jedním ze �ty� hlavních prvk� marketingového mixu (výrobek, cena, 

distribuce, propagace)[10] 

 

6.1 Nástroje propaga�ního mixu 
 

Propaga�ní mix je soubor nástroj� na propagaci, jež obstarávají komunikaci se 

zákazníky a zajiš
ují realizaci podpory prodeje zboží a služeb. Tyto nástroje dále 

umož�ují získání nových zákazník� a motivaci zákazník� stávajících[11]. 

 

Nástroje propaga�ního mixu jsou: 

• podpora prodeje 

• reklama 

• osobní prodej 

• public relations 

• p�ímý marketing 

 

6.1.1 Podpora prodeje 
 

Zahrnuje �adu nástroj�, které podn�cují zákazníka ke koupi. Podn�tem 

k opakovanému nákupu jsou r�zné nabídky, cenové slevy, výhody p�i dalším nákupu.  

Prost�edky podpory prodeje mohou být zam��eny p�ímo na zákazníka nebo na 

zprost�edkující mezi�lánky. Dalšími prost�edky jsou sout�že, hry vzorky, kupony, 

ochutnávky, atd.[10].  

 

6.1.2 Reklama 
 

Reklama je jakákoli placená forma neosobní komunikace, jejíž úkolem je 

informovat a p�esv�d�ovat o výhodách propagovaného zboží. Reklamu je možné 

použít pro tvorbu image podniku nebo zna�ky, p�i zavád�ní nového výrobku na trh, 
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jako podporu prodeje ve fázi zralosti nebo oznámení n�jaké prodejní akce. Nevýhodou 

reklamy je neosobitost a jednosm�rná komunikace s ve�ejností. 

Mezi prost�edky reklamy pat�í inzerce v tisku, televizní spoty, vn�jší reklama, 

atd.[10]. 

 

6.1.3 Osobní prodej 
 

Jde o osobní kontakt, m�že mít podobu obchodního jednání mezi dv�ma nebo 

n�kolika osobami za ú�elem prodat zboží nebo službu. P�i osobním prodeji je možné 

poznat pot�eby druhé strany. Mezi hlavní úkoly pat�í získání informací, p�íprava a 

plánování prodeje, kontakt se zákazníky, uzav�ení obchodního jednání, nákupu, pé�e o 

zákazníky po nákupu[10]. 

 

6.1.4 Public relations 
 

Práce s ve�ejností má za úkol vytvo�ení p�íznivého klimatu, získání sympatií a 

podpory ve�ejnosti a institucí, které mohou ovlivnit dosažení marketingových cíl�. 

Public relations mnohdy ovliv�uje i tu �ást ve�ejnosti, která není p�ístupná reklam�. 

Do public relations pat�í nap�. �lánky v tisku[10]. 

 

6.1.5 P�ímý marketing 
 

Je založen na p�ímé komunikaci a na budování stálého vztahu se zákazníkem. 

Podstata spo�ívá v možnosti cíleného oslovení a komunikace s p�edem ur�enými 

skupinami. 

Mezi hlavní prost�edky p�ímého marketingu pat�í letáky, katalogy, brožury, 

tiskopisy pro zákazníky, atd.[10].  

 

6.2 Propaga�ní prost�edky 
 

Propaga�ní prost�edky mají za úkol na sebe upoutat pozornost spot�ebitel� a 

vyvolat u nich pot�ebu nákupu. Obsah propaga�ních prost�edk� musí být dob�e 

zapamatovatelný. 
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Je d�ležité ur�it na jakou cílovou skupinu má propaga�ní prost�edek p�sobit, 

v jaké intenzit� a okruhu. Propaga�ní prost�edek, intenzita a ší�e p�sobení jsou na 

sebe závislé, zm�ní-li se hodnota jednoho, zákonit� se zm�ní i ostatní. 

Znalost psychologie spot�ebitele je základním p�edpokladem úsp�šné tvorby 

propaga�ních prost�edk�. To znamená poznání jeho myšlenkových proces�, které 

v n�m probíhají, než se rozhodne pro koupi zboží nebo služby. P�i tvorb� a výb�ru se 

p�ihlíží k tomu, aby propaga�ní prost�edek p�sobil spole�n� na více smysl� 

spot�ebitele, informace se tak udrží déle v pam�ti[10]. 

 

6.3 Leták 
 

Pat�í mezi nejpoužívan�jší propaga�ní prost�edky. Je menšího formátu, do A4 

(nej�ast�ji A4). Obvykle je jednostranný, jednobarevný i vícebarevný. Tvorba letáku je 

nenáro�ná, rychlá distribuce mezi spot�ebitele. Letáky mohou propagovat zboží, 

služby, upozor�ovat na r�zné akce[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci  

Paropropustnost polopropustných textilií   - 38 - 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTÁLNÍ �ÁST 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci  

Paropropustnost polopropustných textilií   - 39 - 

7. M��ení vzork� 
 

K m��ení bylo použito 12 vzork�. Jedná se o 3 pleteniny a 9 tkanin. 

Charakteristiky dodané k vzork�m jsou uvedeny v následující tabulce (Tab.�.1). 

 

7.1 Charakteristika vzork� 
 

Tabulka �.1 Charakteristika vzork� 

�íslo 
vzorku Popis Struktura Plošná 

hmotnost [g.m-2] 

01 
White 
(SSK-

3103B) 

66% polyester 34% nylon, dvojnásobná 
hustota, chladivý omak 186,67 

02 
Black 
(SSK-
1541) 

100% polyester, vysoká hustota úpletu, 
pružná, funk�nost zajišt�na konstrukcí 182,22 

03 
Yellow 
(SSB-
2122) 

polyester, hustá pletenina, pružná , 
prodyšná polyuretanová úprava 115,56 

04 AP-7001 
(SSK-492) 

100% nylon s hustou vazbou, opat�ená 
PTFE filmem 195,56 

05 AP-7011 
(SSK-492) 

23% PTFE film 77% nylon s hustou vazbou, 
p�esto vzdušný 200,00 

06 GP1 Gore-tex Paclite,polymer 50d, tkanina 102,22 

07 GP2 Gore-tex Paclite, tkanina, nylon 84,44 

08 ePTFE(H1) 100% polyester, tkanina opat�ená PTFE 
filmem 142,22 

9 ePTFE(H2) 100% polyester, tkanina opat�ená PTFE 
filmem 155,56 

10 ePTFE(H3) tkanina s PTFE membránou 128,89 

11 ePTFE(M1) 
100% polyester, tkanina opat�ená PTFE 
filmem 182,22 

12 ePTFE(M2) 
tkanina, zajišt�na proti párání, vzdušná 
vrstva PTFE, trikotová vazba na rubu a 
PTFE film 

195,56 
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Vzorky �.1 a 3 - hust� dostavené pleteniny  na bázi mikrovláken. Tyto vzorky 

jsou za�azeny do výrobní série SINGSOFT® FINE TECH SERIES. Textilie vynikají 

vysokou jemností a lehkostí, zajiš
ují snadný pohyb a dob�e odvád�jící vlhkost od t�la. 

Vzorek �.2 – hust� dostavená pletenina na bázi mikrovláken, pat�í do výrobní 

série SINGCARE ICE-COOL. Materiály této �ady velmi rychle schnou, chrání nositele 

proti UV zá�ení a pohlcují t�lesné teplo a velmi rychle je odvádí[11]. 

U ostatních vzork� není uveden výrobce, jejich veškeré charakteristiky jsou 

dodány v tabulce �.1. 

 

7.2 P�íprava vzork� pro m��ení 
 

M��ení bylo provád�no se vzorky o rozm�rech 15 x 15 cm. Pro zjišt�ní �isté 

hmotnosti, bez p�sobení vlhkosti, byly vzorky nejd�íve vysušeny. Každý vzorek díky 

své struktu�e a materiálovému složení zadržoval jiné procento vlhkosti. Vysušování 

probíhalo na Kated�e hodnocení textilií po dobu p�l hodiny p�i teplot� 105°C. Následn� 

byly vzorky uzav�eny do t�snícího sá�ku, aby nedošlo k absorbci vlhkosti okolního 

vzduchu a byly ponechány k aklimatizaci teploty laborato�e. Poté byly vzorky zváženy 

na digitálních vahách a zm��eny. M��ení na p�ístroji PERMETEST je dostate�n� 

rychlé, proto po vyjmutí vzorku z t�snícího sá�ku a m��ení nedošlo k výrazným 

p�ír�stk�m vlhkosti. 

Druhá fáze m��ení probíhala za vlhka. Jednotlivé vzorky byly zavlh�ovány 

v ploché nádob� se sm�sí vody se smá�edlem (Spolion 8), které umož�uje textilii 

rychlé smo�ení lázní. Každý vzorek byl zcela smo�en, poté se nechal chvíli ustát, aby 

vlhkost byla rovnom�rná po celém povrchu. Takto p�ipravený vzorek byl zvážen na 

vahách a zm��en na p�ístroji PERMETEST. Poté byl vzorek pomocí oboustrann� 

vložených sacích papír� trochu vysušen, znovu zvážen a prom��en. Tento postup se 

opakoval 5x. 

 

Stupe� zavlh�ení jednotlivých vzork� byl po�ítán podle vzorce: 

U = *
)(

s

sv

m
mm −

100 [%] (5) 

 

U – hmotnostní p�ívažek [%] 

mv – hmotnost vlhkého vzorku [kg] 

ms – hmotnost suchého vzorku [kg] 
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P�i m��ení za vlhka byl vzorek nejprve vložen p�ímo na plochu m��ícího 

p�ístroje  a zm��en, potom byla mezi m��ící hlavici a vlhký vzorek vložena nepropustná 

fólie a textilie byla znovu prom��ena. M��ení s nepropustnou fólií probíhalo ve všech 

p�ti vlhkostních p�ívažk�. 

7.3 Vlastní m��ení 
 

M��ení textilií v suchém stavu: 

 

Tabulka �. 2 Nam��ené hodnoty vzork� v suchém stavu 

�íslo vzorku M [g] P [%] Ret[Pa.m2/W] 

1 4,20 64,40 2,40 

2 4,10 65,90 2,20 

3 2,60 28,90 10,70 

4 4,40 45,00 5,20 

5 4,50 32,20 9,80 

6 2,30 70,40 1,80 

7 1,90 31,10 9,70 

8 3,20 42,10 6,00 

9 3,50 17,30 21,10 

10 2,90 15,20 39,60 

11 4,10 27,30 11,60 

12 4,40 19,10 17,90 

 

Porovnání relativní paropropustnosti všech vzork� 
v suchém stavu
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Graf �.1 Porovnání relativní paropropustnosti u všech vzork� v suchém stavu 
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Graf �. 6 ukazuje, jakou relativní paropropustnost mají jednotlivé vzorky 

v suchém stavu. Je viditelné, že nejvyšší hodnoty paropropustnosti dosahuje textilie 

�.6. Jedná se o tkaninu Gore-tex Paclite. Gore membrány jsou známé svou 

propustností vodních par. Jako textilie s nejnižší relativní paropropustností se jeví 

vzorek �.10, což je tkanina s PTFE membránou, která zajiš
uje vodoodpudivost. 

 

M��ení textilií ve vlhkém stavu: 

vliv vlhkosti na relativní paropropustnost vzorku �.4

y = 0,5723x + 56,588
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Graf �.2 Vliv vlhkosti na relativní paropropustnost u textilie �.4 

 

vliv vlhkosti na výparný odpor vzorku �.4

y = -0,053x + 3,5422
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Graf �.3 Vliv vlhkosti a na výparný odpor u textilie �.4 
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vliv vlhkosti na relativní paropropustnost vzorku �.12

y = 1,0681x + 26,957
R2 = 0,6894
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Graf �.4 Vliv vlhkosti na relativní paropropustnost u textilie �.12 

 

vliv vlhkosti na výparný odpor vzorku �.12

y = -0,2366x + 13,721
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Graf �.5 Vliv vlhkosti a na výparný odpor u textilie �.4 

 

Grafy �.1-4 ukazují, jak se m�ní relativní paropropustnost a výparný odpor p�i 

r�zném zavlh�ení vzork�. P�i vlhnutí textilie dochází k bobtnání vláken, tím se 

pórovitost textilie zmenšuje a tudíž by m�la paropropustnost klesat. Jak nám ukazují 

grafy �.1-4 je tomu naopak, p�i zvyšování vlhkosti relativní paropropustnost textilií 

roste. Vysv�tlení  této situace je následující: Textilie po zavlh�ení absorbuje tekutinu, 

která se následn� z povrchu odpa�uje. P�i m��ení na PERMETESTU je zaznamenáván 

odpar vodních par. Výsledný odpar se tedy v tomto p�ípad� skládá ze dvou �ástí a to: 

• odpar z m��ící hlavice PERMETESTU 

• odpar z povrchu zavlh�ené textilie 
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Pokud je m��en suchý vzorek, dochází k odparu pouze z hlavice p�ístroje. 

Vodní pára prochází skrz m��enou textilii a je sledován pom�r procházejících vodních 

par se vzorkem a bez vzorku[12]. 

vliv vlhkosti na relativní paropropustnost a 
výparný odpor vzorku �.12
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Graf �.6 Vliv vlhkosti na relativní paropropustnost a výparný odpor vzorku �. 12 

 

U grafu �. 5 je znázorn�na závislost relativní paropropustnosti a výparného 

odporu na vlhkosti. Podle p�edpoklad� bylo zjišt�no a podle výsledk� graf� potvrzeno, 

že �ím více je textilie zavlh�ena, tím se její relativní paropropustnost lineárn� zvyšuje. 

Hodnoty výparného odporu se naopak lineárn� snižují. 

  

Pro porovnání výsledk� byla z k�ivky regrese vypo�tena hodnota pro 50%ní 

p�ír�stek vlhkosti u každého vzorku. 

 

Poprovnání relativní paropropustnosti u všech 
vzork� s hmotnostím p�ívažkem 50%
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Graf �.7 Porovnání relativní paropropustnosti p�i hmotnostním p�ívažku 50% u všech vzork� 
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Na grafu �. 7 vidíme srovnání relativní paropropustnosti  zavlh�ených vzork�. 

Zde dosahuje nejvyšší hodnoty textilie �.5. Jedná se o textilii s hustou vazbou, proto by 

tento vzorek m�l pat�it spíše do kategorií s nižší paropropustností. Avšak p�i vlhké 

textilii, jak již bylo výše �e�eno dochází k dvojímu odparu. Tato textilie díky své 

paropropustnosti tedy vykazuje vysoký chladivý efekt.  

 

M��ení textilie ve vlhkém stavu s vloženou nepropustnou fólií mezi m��ící hlavici 

a m��ený vzorek: 

 

Porovnání vlivu vlhkosti na paropropustnost s fólií a 
bez fólie vzorku �.1
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Graf �. 8 Porovnání vlivu vlhkosti na paropropustnosti s fólií a bez fólie 

 

Graf �íslo 8 porovnává vliv vlhkosti na relativní paropropustnost textilie p�i 

celkovém výparném odparu a �áste�ném, kdy byla hlavice PERMETESTU p�ekryta 

nepropustou fólií. Protože byl od celkového odparu pomocí nepropustné polymerní 

fólie odstran�n výpar z hlavice m��ícího p�ístroje, je jasné, že nam��ená hodnota 

relativní paropropustnosti musela být menší. Jak je na grafu vid�t, tento fakt je 

potvrzen. 

Porovnání vlivu vlhkosti na výparný odpor s fólií a bez 
fólie vzorku �.1
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Graf �. 9 Porovnání vlivu vlhkosti na paropropustnosti s fólií a bez fólie 
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Graf �. 8 porovnává výparný odpor vlhké textilie s vloženou nepropustnou fólií a 

výparný odpor bez ní. Výparný odpor u odparu vlhkosti z povrchu textilie je menší než 

u odparu celkového. 

 

Porovnání relativní paropropustnosti u všech vzork� s 
hmotnostním p�ívažkem 50% a jednotlivé odpary
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Graf �.10 Porovnání relativní paropropustnosti u všech vzork� s hmotnostním p�ívažkem 50% a 

jednotlivé odpary 

 

Na grafu �.9 vidíme celkovou paropropustnost vzork�. Díky vložení 

nepropustné fólie mezi povrch m��ící hlavice a m��ený vzorek jsme získali zvláš
 

hodnotu odparu hlavice a hodnotu odparu vlhké textilie. 
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Porovnání relativní paropropustnost u všech vzork� s 
hmotnostním p�ívažkem 50%
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Graf �.11 Porovnání relativní paropropustnosti u všech vzork� s hmotnostním p�ívažkem 50%. 

 

Pro lepší znázorn�ní je na grafu �. 9 zachycen tok textilií a odpar z jejího 

povrchu. Nejvyšší tepelný tok je vid�t u textilie �. 6, to znamená, že tato textilie je 

nejlepší, pokud neleží p�ímo ne pokožce. Naopak textilie �. 6 má nejvyšší relativní 

paropropustnost, je nejlepší, pokud leží p�ímo na pokožce. M�žeme tedy usoudit, že 

vlhkou textilií projde velice málo vodních par.  
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8. Analýza celkového výparného toku 

Jak již bylo výše uvedeno, p�i m��ení vlhkého vzorku dochází k celkovému 

odparu, který se skládá ze dvou �ástí, jak je vid�t na schématu �.17 

 

 
Obr. �. 17 - Schéma celkového odparu 

 

Celkový tepelný tok: 

 

qtot = qskin + qfab (6) 

 

qtot celkový tepelný tok 

qskin tepelný tok k�že 

qfab tepelný tok textilie 

 

• Tepelný tok k�že: 

 

qskin = 
RetoRetRgap

pair -psat 
++

 (7) 

 

psat – nasycený tlak na povrchu textilie 

pair – tlak vzduchu v okolním prost�edí 

Rgap – výparný odpor vzduchové mezery 

Ret – výparný odpor textilie 

Reto – výparný odpor mezní vrstvy 

 

• Tepelný tok textilie: 
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Obr.�. 18 -  Schéma tepelného toku od pokožky skrz textilií 

qfab = 
Reto

 pair) -psat (
+ k . U  (8) 

 

psat – nasycený tlak na povrchu textilie 

pair – tlak vzduchu v okolním prost�edí 

Reto – výparný odpor mezní vrstvy 

k – konstanta 

U – hmotnostní p�ívažek vlhkosti v textilii 

 

Výparný odpor vzduchové mezery: 

Rgap = 
Dp
h

  

 (9) 

h – výška vzduchové mezery 

Dp - difúzní sou�initel pro vodní páry 

 

Výparný odpor mezní vrstvy: 
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Reto = 
β
1

  (10) 

 

 – sou�initel p�enosu hmoty � ��v 

 

Difúzní sou�initel pro vodní páry – vztaženo na tlak: 

Dp = Dc . Mw / RT  (11) 

 

Po dosazení dostaneme rovnici celkového tepelného toku: 

qtot = (psat – pair) . 
�
�

�
�
�

� +
++ Reto

.
RetoRetRgap

1 Uk

 =  

 

= (psat – pair) . 
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

+
++

ββ
1
.

1
Ret

Dp

1 Uk
h

 (12) 
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9. Návrh propaga�ního letáku 
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Záv�r 
 

Úkolem této bakalá�ské práce bylo prom��it paropropustnost polopropustných 

textilií jak za sucha, tak v mokrém stavu, kdy byly textilie zavlh�eny tekutinou. 

V první fázi celého m��ení jsem testovala relativní paropropustnost a výparný 

odpor dodaných vzork� za sucha.na p�ístroji Permetestu. Toto m��ení vyhodnotilo 

textilii s �íslem ozna�ení 6, za nejvíce paropropustnou. 

V druhé fázi byly vzorky zavlh�eny a znovu p�em��eny. Bylo zjišt�no, že vlhkost 

textilie výrazn� ovliv�uje hodnotu nam��eného parametru. �ím více byla textilie 

zavlh�ena, tím více relativní paropropustnost stoupala. Výparný odpor naopak 

s p�ibývající vlhkostí klesal. Takových výsledk� bylo dosaženo proto, protože p�ístroj 

Permetest zaznamenává celkový odpar vodních par (odparu z m��ící hlavice p�ístroje 

a odpar z vlhké textilie). Textilie s �íslem 5 dosáhla nejvyšší paropropustnosti za vlhka, 

proto byla v této sérii vyhodnocena jako nejlepší. 

V další �ásti m��ení byla mezi m��ící hlavici a vlhkou m��enou textilii vložena 

nepropustná fólie, která zabránila proniknutí páry z m��icí hlavice skrz textilií. Všechny 

vzorky byly takto znovu prom��eny. Výsledky ukázaly, že paropropustnost nam��ená 

s touto fólií je nižší než paropropropustnost bez ní. Od výparu celkového byl pomocí 

fólie totiž ode�ten výpar z m��ící hlavice a p�ístroj Permetest tak zaznamenával pouze 

odpar z vlhké textilie. Dosp�li jsme k výsledk�, které ukazují, jak velký tepelný tok 

projde textilií a kolik tato textilie odpa�í ze svého povrchu. Nejvyšší tepelný tok byl 

zaznamenán u vzorku s �íslem 6. Tato textilie je nejlepší, pokud neleží p�ímo na k�ži. 

Záv�r z t�chto m��ení tedy je, že skrz vlhkou textilií projde jen malá �ást vodních par. 

Výsledky jsou p�vodní a zatím nikdo nic podobného nepublikoval. Vysoká 

paropropustnost ovšem neozna�uje dokonalý komfort, u výrobk� je spousta dalších 

vlastností, kterých musí být dosaženo, aby se �lov�k cítil pohodln�. 

Textilie �íslo 6, Gore-tex paclite, byla v tomto m��ení vyhodnocena jako 

nejlepší, proto k ní byl v záv�ru práce vytvo�en propaga�ní leták. 
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