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Jednou z významných a velmi zajímavých expozic na veletrhu S1 v Brně (mezinárodní 
veletrh vybavení pro outdoorové a zimní sporty) mělo sdružení CLUTEX - klastr technické 
textilie. 
 
SVITAP J. H. J. představila bazénové plachty, které napomáhají ohřevu vody, zabraňují 
úniku tepla z vody a jsou ochranou proti spadu nečistot z ovzduší. Jsou vyrobeny z PE 
kašírované, UV stabilizované fólie v různobarevném provedení, rozměrech a tvarech. 
Novinkou je materiál o hmotnosti 250 g/m2 se zvýšenou pevností v obou směrech, tuhostí a 
odolností. Hodí i pro výrobu fóliovníků. V nabídce má společnost také plynojemy svařované 
z PES tkaniny nánosované PVC v jedno nebo dvouplášťovém provedení. Prozatím největší 
plynojem tohoto druhu má objem 1100 m3. Rozměr a tvar plynojemu je vyroben podle přání 
zákazníka. Součástí nabídky jsou rovněž protipovodňová hrazení, čelní a boční díly přístřešků 
k obytným automobilům, přístřešky na bazény a zahradní fóliovníky s konstrukcí apod. 
 
Slovenská společnost Tatraľan z Kežmaroku vyrábí geotextilie TATRATEX ze 100% 
polypropylenu jako netkanou textilii zpevněnou jehlováním v bílé barvě se základní stabilitou 
proti UV záření. Vyrábí se v sortimentu plošných hmotností od 200 do 1200 g.m-2 v šířce 
3,55 m s možností podélného řezání a s délkou návinu od 20 do 100 m. Použití této 
geotextilie je všestranné zejména ve stavebnictví jako vyrovnávací a ochranná vrstva pro 
hydroizolaci i jako zpevňovací, filtrační a separační vrstva hrází, komunikací, tunelů apod. 
 
Technická řešení slouží i uživatelskému komfortu. Nový výrobek WA-TER (100% bavlna, 
vysoce kvalitní česaná příze) kombinuje výhody materiálů vafle a froté. Vafle je speciální 
třecí materiál s masážními účinky a vysokou savostí, nízkou hmotností a rychlým schnutím. 
Froté je univerzální třecí materiál, objemný a savý se širokými možnostmi vzorování a efektů. 
Možnosti kombinace obou materiálů i vzorovacích efektů jsou široké a uplatňují se především 
v domácnostech a v terciální sféře (služby, hotely). Slouží pro výrobu ručníků, osušek, žínek, 
županů, předložek apod. WA-TER vyniká měkkostí, mimořádnou savostí, vysokou pevností, 
vynikající třecí schopností a masážními účinky. 
 
Zónové prádlo Pro Warm firmy Craft je určeno pro velmi chladné počasí. Tepelného 
komfortu se dosahuje především použitím dutých polyamidových vláken, která se vyznačují 
izolačními schopnostmi a jsou dále doplněna o polyesterová vlákna. Kombinace těchto 
materiálů a jejich odlišná struktura zpracování vytváří zóny s různými vlastnostmi, které jsou 
v oblečení rozmístěny za použití bezešvé technologie. Celý systém se pak vyznačuje 
termoregulačním efektem a odvodem potu. Volnost pohybu je zajištěna pružností úpletu s 
přídavkem elastanu. 



 
Nanotechnologie spočívají ve výrobě nanovláken, struktur a materiálů a v nanoúpravách i 
nanozušlechťování (nemačkavost, rozměrová stabilita, tvarová paměť, hydrofobie apod.), 
vytváření vrstev na povrchu textilií a využívání nanočástic jako plniva. Vzhledem k využívání 
velmi malých rozměrů (nanometr = 10-9 m) mohou být dosahovány značně změněné nebo 
nové vlastnosti. Jde o elektrickou vodivost, antistatické vlastnosti, hydrofobnost a 
hydrofobilitu, ochranu proti UV záření, pronikání plynů, elektromagnetického smogu, hoření, 
mikrobům, odolnost vůči oděru a mechanickým vlivům. 
 
U textilií a obuvnických materiálů je zvlášť zajímavá hydrofobní povrchová úprava, 
inteligentní povrch a tepelná izolace a vodivost. 
Technologie ion-mask 
 
Nová hydro management nanotechnologie HI TEC řízení vlhkosti, původně vyvinutá pro 
britskou armádu, byla u nás poprvé dostupná u turistické obuvi V-Lite Altitude Ultra WPi 
loni na podzim. Dnes už se používá v širší míře (www. wetisdry.com). Jedná se o 
postprodukční proces, zkompletovaná obuv je ošetřena jako celek. Obuv se vloží do komory 
přístroje, ve které se odsátím vzduchu vytvoří vakuum. Asi po 30 s je k úpravě povrchu obuvi 
použita plazma. Upravený povrch je připraven pro přidání chemikálie. Do komory přidaný 
fluorcarbon naváže na každé jednotlivé vlákno obuvi. Zušlechtění probíhá na 
submikroskopické úrovni v síle asi 10 nm. Pro lepší představu je asi 1000krát tenčí než 
tloušťka lidského vlasu. Po dalších 3 min je do komory znovu přiveden vzduch, postupně se 
vyrovnají tlaky, otevřou se dveře a lze vyjmout obuv. 
 
Technologií ion-mask lze ošetřit/ zušlechtit jakoukoli obuv (materiál kůže, PU, síťovina 
apod.). Produkty jsou rozděleny do dvou kategorií: nepromokavé označené jako WPi a vodu 
odpuzující označené jako HPi. Produkty WPi jsou nepromokavé a vodu odpuzující. Všechny 
HPi produkty jsou vodu odpuzující - méně nasákavé, rychleschnoucí, zachovávají si hmotnost 
(zůstávají lehké) a vydrží déle čisté. 
 
Plazmový proces dovoluje polymerům vsáknout se do bot na submikroskopické úrovni. 
Každé jednotlivé vlákno je potaženo vrstvou vodu odpudivého polymeru s tloušťkou několika 
molekul. Obuv je rychleschnoucí, prodyšná, lehká a snadno čistitelná. Nízké povrchové síly 
(3krát nižší než u Teflonu) zabraňují zachycení špíny a bláta na povrchu. Ekologii garantuje 
nepatrné množství použitých chemikálií, aktivace při pokojové teplotě a bezodpadová 
technologie. 
 
Fluorcarbon je inertní materiál podobný PTFE neboli polytetrafluorethylenu. Jedná se o 
termoplastickou pryskyřici, která je odolná teplu a chemikáliím a současně se vyznačuje 
extrémně nízkým koeficientem tření. 
 
Partnerství HI-TEC se společností P2i umožnilo zkomercionalizovat technologii ion-mask pro 
masové využití v obuvnickém průmyslu. Technologie se dále využívá v biomedicínském a 
automobilovém průmyslu. Je jisté, že technologie najde uplatnění v mnoha dalších 
průmyslových odvětvích. Kontakt: HI-TEC SPORTS MID EUROPE. 
Plazmové technologie 
 
Předúprava povrchů textilií plazmatem za atmosférického tlaku pro následný nános funkčních 
vrstev je ekologickou, energeticky úspornou a perspektivní technologií. Tento způsob 



modifikace nejen textilních povrchů skýtá ve spojení s konvenčními finálními úpravami 
(barvení, tisk nebo lázňová úprava antibakteriálními aditivy) řadu možností. Zařízení využívá 
plazmatický výboj při běžném atmosférickém tlaku, který je na rozdíl od zatím rozšířených 
vakuových technologií možno používat pro ekonomicky zajímavou kontinuální produkci 
textilní metráže. 
 
Použití plazmy je významné také u nové generace úprav netkaných textilií. Hydrofobní 
povrch je třeba u materiálů pro hygienické účely změnit na hydrofilní. Účinek chemikálií je 
vzhledem k vymývatelnosti jen dočasný. Dobrou alternativou umožňující snížit nebo zcela 
vyloučit užití chemikálií je plazmová technologie. Aktivní látky jsou při této úpravě 
získávány fakticky ze vzduchu. Snižují se tak náklady i škodlivost životnímu prostředí. 
Produkty z netkaných textilií, např. dětské pleny, jsou většinou jednorázové bez možnosti 
recyklace. 
 
Společnost PEGAS spolupracuje s firmou INOTEX a s týmem vědců z MU - Přírodovědecké 
fakulty MU, Ústavu fyzikální elektrotechniky na ověřování vlivu plazmatické úpravy na 
změnu povrchových vlastností netkaných textilií a na vývoji optimalizované elektrody jako 
vhodného zdroje komplanárního studeného plazmatu. 
 
Předběžné laboratorní testy prokázaly příznivý vliv úpravy elektrodou na navazování 
textilních chemických pomocných prostředků na vláknitý povrch textilu. Cílem projektu je 
fyzikální úprava povrchu netkaných textilií studeným plazmatem při penetraci v nanořádu do 
vláken a následné navázání funkčních chemikálií. 
 
Jádrem plazmové technologie je nový typ plazmového zdroje, který dosahuje vysoké hustoty 
výkonu - 100 W/cm3. To umožňuje opracovávat textilie rychlostí až 300 m/min. Zdroj navíc 
dokáže zachovávat nízkou teplotu plazmatu, díky čemuž se hodí i pro přípravu tepelně 
citlivějších materiálů. 
 
Projekt vede společnost PEGAS, která poskytuje provozní čas na svých linkách, chemikálie a 
netkané textilie pro testování. Firma INOTEX se podílí také na financování a konstrukci 
zkušební linky. Vědci z MU vyvíjí a optimalizují plazmatické elektrody, provádí analýzy 
aktivace povrchů, studují základní podmínky aplikace plazmatu apod. 

 


