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TEXTILNÍ PRŮMYSL JE STÁ-
LE VÍCE TECHNOLOGICKY 
NÁROČNÝ OBOR. NA STRA-
NĚ POPTÁVKY TOTIŽ TRVA-
LE ROSTOU POŽADAVKY 
NA KVALITU A SPECIFICKÉ 
SCHOPNOSTI VÝROBKŮ 
A NA STRANĚ DRUHÉ HO 
ZÁSOBUJÍ NOVINKAMI VĚ-
DECKO-VÝZKUMNÁ CENT-
RA. ŽIVÝ VÝVOJ POSLED-
NÍCH DEKÁD POKRAČUJE, 
A MY MŮŽEME BÝT RÁDI, ŽE 
DO HRY O PŘEDNÍ PŘÍČKY 
BRANŽE VSTUPUJE I ČESKÁ 
REPUBLIKA. 

TEXT: PETR SOCHA

SVITAP 
Společnost Svitap J.H.J. spol. s r.o. navazuje 
na 150letou historii výroby, specializuje se 
zejména na výrobu tkanin. NANOMEMBRANE 
bude jedním z dlouhé řady produktů jejího 
výrobního portfolia. V rámci projektu bude 
Svitap pouze výrobce metráže, jeho klienti, 
konfekční firmy, pak budou dodávat hotové 
produkty na trh. Syntetické tkaniny pro laminaci 
NANOMEMBRANE kupuje ze dvou zdrojů z Číny 
a Česka. Zaměřuje se na tři oblasti: outdoor, 
armádní produkty a módní textilie (proběhly 
i pokusy laminovat na vlnu). 

J  istě znáte Gore-Tex, produkt, který 
rozhýbal trh se svrchními vrstvami oděvů, 

jež chrání před vnějšími vlivy, zejména deštěm 
a sněhem. Gore-Tex zavedl zájem spotřebitelů 
k novým parametrům voděodolnost a paropro-
pustnost a do jisté míry se stal skoro synony-
mem pro všechny „membránové“ produkty. Byl 
dlouhé roky lídrem trhu, který se ovšem 
v posledních letech či desetiletích silně zahustil. 
Dost možná Gore-Tex brzy sesadí z piedestalu 
technologie zcela nová – nanotechnologie. A to 
z Česka! 

Celý zázrak má základy na liberecké Technické 
univerzitě, která je svým objevným potenciálem 
proslulá. NANOMEMBRANE, jak zní obchodní 
označení produktu, dosahuje takových paramet-
rů, že i slavný Gore-Tex strčí do kapsy. Možná se 
již brzy budeme na lyžařských oděvech místo 
všudypřítomného Gore setkávat s NANOMEM-
BRANE. 

Nanomembrána je netkaná textilie z nanovlá-
ken, tedy vláken o průměru menším než 1 mi-
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krometr (µm). Konkrétně u NANOMEMBRANE 
se průměr nanovlákna pohybuje pod 0,15 µm. 
Společnost NANOMEMBRANE je vůbec první 
společností na světě, která takovou nanovláken-
nou membránu průmyslově vyrábí. 

Netkané textilie jsou vlastně volně orientova-
ná nanovlákna sdružená do vrstvy, která nepro-
pustí vodu, zatímco ale netvoří žádnou bariéru 
vodní páře. Nanovlákenná membrána NANO-
MEMBRANE je vyrobena z polyamidu 6, přičemž 
ostatní výrobci vyrábí membrány obvykle z poly-
uretanu nebo PTFE (polytetrafluoretylen), kdy 
se látky mísí s jedovatými rozpouštědly. Dá se 
tedy považovat za veskrze ekologicky čistou. Na 
výsledný laminát, jejž tvoří membrána a svrchní 
vrstva, se dále aplikuje unikátní hydrofobní 
úprava, která též nepoužívá, a tedy neznečišťu-
je, vodu. „V oděvu s NANOMEMBRANE se vám 
stromy kolem ukloní,“ glosují „ekoparametry“ 
internetové stránky společnosti…

JAK TO ZAČALO
Vynálezce Roman Knížek se nanotechnologii, 
konkrétně její membránové aplikaci, věnoval 
už ve své diplomové práci, následně vznikla 
první a poté, celkem asi po pěti letech, už stá-
vající generace membrány. Fakulta textilní na 
liberecké technice má v oblasti nanotechnolo-
gií velice rozsáhlé know-how, z jejích laboratoří 
a konstrukčních dílen vypadl třeba i zásadní 
stroj na průmyslovou výrobu netkaných nano-

textilií Nanospider. Dobrý základ na to, aby se 
i další vědecké výsledky takzvaně aplikovaly 
v praxi. 

V případě nanomembrány to zajistila spo-
lečnost Svitap, tradiční český výrobce textilních 
produktů (dost možná ho znáte z nášivek na 
stařičkých stanech, na které dodával své textilie). 
Ovšem rozjezd podobně náročné výroby tak, 

NANOMEMBRANE
NOVÁ DOBA SVRCHNÍCH ODĚVŮ
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aby splňovala nejvyšší požadavky z hlediska kva-
lity, produktivity i třeba ekologie, nebyl vůbec 
jednoduchý. Marek Heřmanský, obchodní ředitel 
Nanomembrane, upřesňuje: „Ten největší pro-
blém s nanomembránou je najít vhodný způsob 
laminace. Samu nanovláknitou vrstvu si můžete 
poměrně běžně koupit, ale přenést ji na textilní 
materiál tak, aby fungovala, neumí nikdo.“ 

Ačkoli se o vývoj samotných nanomembrán 
úspěšně pokoušely leckteré instituce, přenos 
technologie do praxe se doposud nikomu 
kromě českého Svitapu nepovedl. „Nepracuje-
me na tom jenom my, řeší to i mnohem větší 
hráči, zejména Polartec v Americe. Tam zkoušeli 
nalaminovat prakticky tu samou nanovlákennou 
vrstvu, vyrobenou na stejném zařízení, jenže 
jim to nefungovalo, nedosáhli potřebných para-
metrů vodního sloupce. Loni v lednu na ISPU to 
s námi konzultovali, tehdy jsme už tušili, jak by 
to mohlo jít správně, ale až prakticky letos v říjnu 
jsme funkční technologický postup konečně 
dokončili. Od ledna si s tím hrajeme, testujeme 
výrobní postupy, spotřebovali jsme několik kilo-
metrů látek a membrány, ale teď si myslíme, že 
už to máme. Ještě nevyrábíme, ale už snad víme 
definitivně jak,“ popsal v říjnu 2015 SNOW Marek 
Heřmanský. Právě v těchto dnech a měsících se 
po dlouhé etapě testování a zkoušek rozjíždí 
ostrá průmyslová výroba.

Jak to vlastně začalo?
Jednu nezávislou osu – vývoj na liberecké uni-

verzitě – jsme již představili. Společnost Svitap 
cítila potřebu vlastní membrány a parametry 
nanomembrány z Liberce byly nepřehlédnutel-
né. Vznikla proto dohoda, jak přenést výsledky 
výzkumu do praxe: Svitap zafinancoval potřebné 
strojní zařízení a společně s doposud zaintere-
sovanými institucemi pokračoval ve výzkumu 
aplikace technologie. Smlouvy byly podepsány 
na počátku roku 2014.

„Bylo to riziko, ale rozhodli jsme se, že do 
toho půjdeme, ačkoli jsme s podobnými věcmi 
neměli zkušenosti,“ vzpomíná Heřmanský. 
„Převzali jsme vývoj, objednali stroje, začali jsme 
zkušebně vyrábět vzorky – zpočátku na zaříze-
ních výrobců, u nichž jsme si vlastní průmyslové 
výrobní zařízení, jehož dodání trvá skoro rok, 

BAVLNA S DIRECT ALPINE
Co se týče materiálů pro oděvy do přírody, v po-
sledních letech zažívá renesanci bavlna. Hustě 
tkaná 100% bavlněná tkanina má zajímavé 
vlastnosti prodyšnosti a vodoodpudivosti, aniž 
by potřebovala membránu. Svitap jako tradiční 
výrobce stanoviny se do její výroby pustil na po-
pud libereckého výrobce oděvů pro sport v pří-
rodě Direct Alpine s cílem vyvinout podobný 
materiál, jako je třeba anglický Ventile (udávaný 
vodní sloupec až 9 m, paropropustnost RET 3,3). 
Ve Svitapu bavlnu hydrofobně ošetřují úpravou 
Hydrofobic extreme (viz samostatný box), což 
z ní činí materiál sice voděodolný, nikoli však 
extrémně. První a zásadní předností bavlny je to, 
že to je čistý přírodní (nikoli syntetický) materiál. 
Je taky velmi odolný a například – na rozdíl od 
syntetiky – odolnější proti ohni (běžnou soft-
shellovou bundu propálí, na rozdíl od bavlny, 
každý uhlík). 

V porovnání hodnot paropropustnosti je 
bavlna ze Svitapu lepší než Gore-Tex, ale 
horší než lamináty s NANOMEMBRANE. RET 
samotné bavlny je 3,3–3,6 dle struktury tka-
niny a její gramáže. Svitap testuje i bavlnu 
s NANOMEMBRANE. Marek Heřmanský odha-
duje, že bude mít vodní sloupec asi 10 metrů 
a RET kolem 5. 

MIKROSKOPICKÉ SNÍMKY STRUKTURY MEMBRÁNY A MEMBRÁNY V POROVNÁNÍ S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ

www.directalpine.com

Overal INSTALATER
Jasná volba pro všechny freeridery! Svrchní overal  
umožňující nasazení i v nejnáročnějších free-
ridových terénech a hlubokém sněhu. Materiál 
zaručuje maximální ochranu proti vodě a větru 
s přijatelnou prodyšností. Použitím materiálů  
a vhodného technologického zpracování bylo do-
cíleno maximální účelnosti při zachování nízké 
hmotnosti. 

Membrána: 
GELANOTS  
20.000 mm H2O /  
20.000 g/m2/24 h. 

snow 2015.indd   1 20.10.2015   16:47:16



Nový revoluční model Range tvoří 
dvoudílná skořepina. Výsledkem je semi-
flexibilní přilba, která se doslova obtočí 
kolem hlavy pomocí stahovacího kolečka. 
Range je vybaven technologií MIPS.

Sklo brýlí Contact je vybaveno magnety, 
které zajistí správné usazení v rámu, 
a pojistným mechanismem Snapshot 
Lens Interchange System. Výměna skel  
je tak otázkou několika sekund.

REINE BARKERED

GIRO
RANGE MIPS
CONTACT

giro.cz

objednali. Například firma, která nám vyráběla 
laminační linku, nám umožnila testovat laminaci 
na vlastních strojích, abychom se posouvali dál, 
poznali, jak se ta membrána chová, jak ji dále 
zpracovat apod. 

Nejtěžší věc na tom všem je dát všechny 
ty materiály dohromady. Čili svrchní materiál, 
membránu a pak nějakou podšívku zpracovat 
tak, aby to drželo, aby to fungovalo, aby tomu 
zůstaly ty potřebné parametry, aby to vypadalo. 
Když jsme konečně vytvořili laminát, podobný 
proces jsme absolvovali u firmy, která nám 
zajišťovala zařízení pro vodoodpudivou úpravu 
za pomoci vakuové plazmy.“ 

Svitap a Technická univerzita v Liberci jsou 
spoluvlastníky patentu. Na základě platných 
smluv bude Svitap, až bude komerčně fungovat, 
platit z každého vyrobeného metru licenční 
poplatek univerzitě. 

PRÁVĚ NYNÍ VELKÁ VĚC 
ZAČÍNÁ
Na vlastním strojním zařízení je Svitap schopen 
vyrábět zhruba 300 až 400 tisíc běžných metrů 
látky za rok. Pro porovnání, největší hráči jdou až 
do milionů metrů. Mnoho membrán se v součas-
né době vyrábí v Číně nebo na Tchaj-wanu, což 
ale ve Svitapu není na pořadu dne. 

Výroba doma samozřejmě ovlivní cenu pro-
duktu. Nejdražší membránou je v současnosti 
Gore-Tex, poté asi Sympatex a Polartec. NA-
NOMEMBRANE se bude pohybovat plus minus 

na úrovni japonských membrán jako Gelanots. 
„Cenově konkurovat nemůžeme ani nechceme, 
protože technologie je nejen vysoce inovativní, 
ale i velmi drahá, a to jak výroba samotné mem-
brány, tak i laminace a nakonec i vodoodpudivá 
úprava, kterou používáme. A když srovnáváme 
parametry s konkurencí, jsme na tom výrazně 
lépe. Rozhodně nechceme jít na trh s nějakou 
jinou než 100% kvalitou,“ doplňuje Heřmanský. 

Co se týče produktů pro lyžování a outdoor, 
dvě české firmy – Direct Alpine a Tilak – už dnes 
šijí vzorky k testování. Dá se očekávat, že právě 
tyto firmy budou prvními dodavateli konkrét-
ních oděvů. I sama výroba finálních produktů 
však skrývá nové výzvy. Například při šití pro-

Deklarované výhody 
NANOMEMBRANE s úpravou 
Hydrophobic extreme
  extrémně paropropustná
  ekologická výroba
  dlouhá životnost, více pracích cyklů
  příjemná na omak, měkká
  vysoká hydrostatická odolnost
  100% větruodolnost
  odolnost proti vodě: až 20m vodní 
sloupec

MEMBRÁNY PRO BOTY
Veliký prostor – větší než v oděvech pro out-
door – spatřuje Svitap v membránách do obuvi, 
které už rok vyvíjí. NANOMEMBRANE v botách 
je prý neporovnatelně lepší než Gore-Tex. 
Membránu do pohorek tvoří 4vrstvý laminát 
složený z kontaktního materiálu (který je uvnitř 
boty), na něm je nalaminovaná membrána, na 
ní tepelná izolace a poslední je ochranná vrstva, 
jakási mřížka. Pak už následuje obal – samotná 
bota. Společný vývoj tohoto laminátu probíhá 
s další českou firmou, spol. Prabos.

HYDROFOBIC EXTREME: 
VODOODPUDIVÁ ÚPRAVA POMOCÍ 
VAKUOVÉ PLAZMY
Co to je? 
Vysoce odpudivá úprava, která pomáhá materiálu 
odolávat vodě. Už vynálezce membrány, Roman 
Knížek, hledal variantu vodoodpudivé úpravy, 
která by odpovídala povaze membrány a se níž by 
si nanomembrána nejvíc rozuměla. Zkoušel jich 
několik, ale nakonec zjistil, že tato technologie je 
nejlepší. V plazmě se impregnace dostane skrz 
materiál až k membráně, což má velice příznivý 
efekt na vodní sloupec. Když zkoušel jiné techno-
logie, byly výsledky o poznání horší. 

(Pro připomenutí: plazma je ionizovaný plyn, 
čtvrté skupenství hmoty, které vykazuje kolektivní 
chování a rovnováhu kladně a záporně nabitých 
částic).
Jak se aplikuje? 
Představte si velkou komoru, kde je systém válců, 
kudy prochází metráž tam a zpět. Komoru zavře-
me, vytvoříme v ní vakuum (vysajeme vzduch) 
a následně plazmatické prostředí, do kterého 
se aplikuje patřičná chemická složka, jež vytváří 
vodoodpudivou ochranu. Díky tomu vlákna, nejen 
na povrchu, ale i uvnitř laminátu, obalí vrstva 
nanočástic, uspořádaná do tvaru lotosového 
listu – tvar podporuje voděodolnost, ale nebrání 
odchodu páry. 
Výhody: Je stálejší, vydrží víc pracích cyklů 
(o cca 30 %). A protože se materiál nemáčí v žád-
né lázni, má výsledný materiál výborné omakové 
vlastnosti – je jemný a měkký. Ekologická výroba 
bez použití vody.
Nevýhody: cena
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Nový revoluční model Range tvoří 
dvoudílná skořepina. Výsledkem je semi-
flexibilní přilba, která se doslova obtočí 
kolem hlavy pomocí stahovacího kolečka. 
Range je vybaven technologií MIPS.

Sklo brýlí Contact je vybaveno magnety, 
které zajistí správné usazení v rámu, 
a pojistným mechanismem Snapshot 
Lens Interchange System. Výměna skel  
je tak otázkou několika sekund.

REINE BARKERED

GIRO
RANGE MIPS
CONTACT

giro.cz

duktů ze dvouvrstvého laminátu podavač šicího 
stroje membránu ničil. „Jde to vše ruku v ruce – 
lepší parametry znamenají, že je membrána jem-
nější, a tedy i choulostivější. Nelze s ní zacházet 
jako s nějakou igelitovou membránou a musíme 
hledat nové specifické výrobní postupy,“ vysvět-
luje Marek Heřmanský. 

Paropropustnost: hlavní trumf
Určitě to znáte sami: i ty nejmodernější a nej-
dražší membránové textilie mají dnes limity 
propustnosti, které nestačí už na mírně intenziv-
ní pohyb. V praxi se proto aplikuje pravidlo, že 
se v membráně například nestoupá do kopce. 
Což ale může být v horách, kde si sněží a prší, jak 

chce, problém. Právě paropropustnost je proto 
dnes zásadní údaj, který definuje použitelnost 
toho kterého materiálu. Membrána z Liberce 
sama o sobě má tzv. absolutní paropropustnost 
definovanou hodnotou RET 0,0 – znamená to, že 
veškerá pára, která se k ní dostane, projde beze 
ztrát ven. Je to ale jen ideální, teoretická hodno-
ta, protože samotná membrána nejde na výrobu 
oděvu použít. Když se pak slaminuje, hodnoty 
RET narostou.

 „Když vybíráme materiály k laminaci, tak 
nás zajímá RET – paropropustnost samotného 
materiálu, protože ty vrchní materiály strašně 
moc ovlivňují výsledné parametry laminátu. 
Náš nejlepší dvouvrstvý laminát má RET 0,89 
(přibližně MVTR 130 000 g/m2/24h). Čili my už 
dneska víme, o kolik zhoršíme RET laminací – po 
laminaci, kde vstupuje do hry lepidlo a svrchní 
tkanina, zhoršíme RET o cca 
0,5 bodu. Takže pokud máme 
svrchní tkaninu s RET 0,5, po 
laminaci se dostaneme na 1,0.“ 

Vodní sloupec? 
Už se neřeší 
Hodnota vodního sloupce, 
tedy tlak vody, který tkanina 
vydrží, je další z rozhodujících 
parametrů technických tkanin. 
Je to ale hodnota do jisté míry 
mytizovaná. Firmy, které mají 

CO JE TO RET
RET je jedna z metod, kterou se udává prodyšnost 
materiálů. Definuje odpor proti průniku vodních 
par jednoduchým číselným vyjádřením – čím niž-
ší je RET, tím vyšší je paropropustnost. Absolutní 
paropropustnost je tedy RET 0,0 – právě takovou 
má teoreticky vyjádřeno samotná nanomem-
brána, o níž je v článku řeč. A logicky dále čím 
nižší je RET, tím lepší je paropropustnost, tím více 
projde od těla pryč. Za neuspokojivou prodyšnost 
se udává RET > 20, za dobrou pak RET 13–6. 
Lamináty s NANOMEMBRANE umí v závislosti na 
složení a typu materiálu až RET < 1. 

materiál vodní sloupec (m) paropropustnost RET
Gore-Tex Active Shell* 28 < 3
Gore-Tex Soft Shell* 28 < 6
Gore-Tex Pro Shell* 28 < 5
Gore-Tex Paclite Shell* 28 < 6
GORE® C-KNIT™ 28 < 4
NANOMEMBRANE 8 až 20 < 1
Bavlna úpravou 
Hydrophobic extreme

cca 7 3,3–3,6

Porovnání vlastností různých materiálů

* zdroj Wikipedia

s mnohými materiály zkušenosti, udávají jako 
dostatečnou hranici 10 metrů. Na vyšší vodní 
sloupec – snad s výjimkou oděvů do skuteč-
ně extrémních podmínek – se už nehraje. 
Membrány ze Svitapu se pohybují od 8 do 20 
metrů podle typu materiálu. Výhledovým cílem 
NANOMEMBRANE je dostat se na 25 metrů, 
vždy ale pouze při zachování maximální paro-
propustnosti. 

I hmotnost se počítá
Nejlehčí laminát s NANOMEMBRANE má 54 g/m. 
„Zde záleží na principu výroby. Můžete mít leh-
kou tkaninu se zátěrem – zátěr je lehký, akorát 
zhoršuje paropropustnost,“ popisuje Heřmanský. 
„Samotná membrána je nejlehčí, před laminací 
má 5–7 g/m2, po laminaci dochází k nárůstu na 
15–20 g/m2.“ 
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