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V Sušici bývá větší zima než dole 
pod horami. Asi i proto tu víc 
přemýšlejí, jak se udržet v tep-
le. Co je napadlo kromě grogu?

Vlna je sama o sobě skvělá přírodní 

izolace. „Proč ji ale ještě trochu nevy-

lepšit,“ řekli si v renomované italské 

fi rmě Pontetorto, která se specializuje na 

výrobu materiálů pro outdoorové akti-

vity. Výsledkem technologického vývoje 

je tzv. technovlna – směs 37 % vlny, 48 % 

polyesteru a 15 % polyamidu.

Jak to funguje?
Ta čísla nejsou důležitá a můžete je 

obratem zapomenout. Zajímavější jsou 

funkce jednotlivých příměsí, díky kterým 

HIGH POINT

NA VLNĚ ŠUMAVY

NA KOŇSKOU VÝPRAVU PO ČESKU 
I NA ZAMRZLÝ BAJKAL

původní vlněný základ získal unikátní 

vlastnosti. „Na vnější straně látky je vlna 

s polyamidem, díky kterému je materiál 

odolnější než čistá vlna a vydrží déle,“ 

vysvětluje Zikmund Schwarzkopf ze 

sušického High Pointu, který z techno-

Petr Jahoda (vpravo) s Pavlem Jonákem. Na fotce nahoře Martin Nešpor na Bajkalu.
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NA VLNĚ ŠUMAVY

BUNDA: 
GRAVEN WOOL JACKET
Elegantní, hřejivá a vysoce funkční bunda 
se dá použít jako druhá nebo i třetí vrstva. 
Technovlna je v ní totiž na vnější straně 
doplněna větruodolnou membránou 
NoWind, díky které se obejdete bez 
větrovky. Vnitřní vrstvu navíc tvoří hřejivý 
mikrofl ís zesilující termoizolační vlastnosti 
vlny. Bunda má dvě spodní kapsy a jednu 
náprsní kapsu na zip a elastické zakončení 
manžet a dolního okraje.

SVETR: 
SKYWOOL SWEATER
Svetr, nebo outdoorová bunda? Jak tomu budete 
říkat, je jen na vás, ale každopádně to skvěle hřeje 
i ve městě – a to i díky nepřehlédnutelnému designu. 
Svetr má dvě spodní kapsy a jednu náprsní kapsu 
na zip a elastické zakončení manžet i dolního okraje. 
Novou variantou je svetr Skywool 2, liší se použitím 
materiálu Tecnostretch s keramickým potiskem.

TEKUTÉ TEPLO

Další mož-
ností, jak se 
zahřát, je 
šumavský 
grog. Říká se 
tak horkému 
nápoji, ve 
kterém je 
kromě tma-
vého rumu 
i griotka. 

MIKINA: 
WOOLCAN 2.0. HOODY

Mikina, která do světa technických oděvů přiná-
ší nejen hřejivost, ale i přirozenou eleganci. Je 

vyrobena z technovlny v kombinaci s materiálem 
Tecnostretch opatřeným navíc speciálním kera-
mickým printem, který zvyšuje odolnost. Mikina 

v sobě spojuje osvědčený trendový styl s vynika-
jící funkčností použitých materiálů. Má dvě spod-

ní otevřené kapsy a jednu náprsní kapsu na zip. 
Rukávy a spodní okraj jsou zakončeny elastickou 
manžetou, samozřejmostí je ochrana brady před 

poškrábáním od zipu.poškrábáním od zipu.

vlny šije hned několik outdoorových 

„lahůdek“. „Na vnitřní straně látky je 

polyester, díky kterému materiál ‚nekou-

še‘ ani citlivé jedince. Výsledkem jsou 

svetry nebo mikiny, které se nosí lépe 

než fl ísové výrobky. A taky víc hřejí.“

High Point si ale italskou technovlnu 

vybral i kvůli jejímu civilnímu vzhledu 

– zcela v duchu svého hesla „Everyday 

Expedition“. Sušická fi rma jím říká, 

že její výrobky nejsou určeny jen na 

extrémní akce někde v horách nebo 

v lese, ale i pro běžné každodenní 

nošení. „Technovlna na první pohled 

nevypadá jako outdoorový materiál,“ 

říká Zikmund Schwarzkopf. „Ve svetru 

nebo mikině proto můžete klidně vyrazit 

třeba i do práce.“

Zkušenosti z terénu
Že jste spíš na extrémnější akce? Cesto-

vatel Martin Nešpor si Skywool Sweater 

koupil před jarní výpravou na Sibiř. 

„Věděl jsem, že budu potřebovat něco 

opravdu teplého, a hledal jsem materiál 

s lepšími izolačními vlastnostmi než fl ís,“ 

vysvětluje. „Uvažoval jsem o klasickém 

vlněném svetru, ale ten byl o dost těžší 

než technovlna. Ve svetru ze Sušice jsem 

se pak letos v březnu vydal přes zamrzlý 

Bajkal, který jsem od severu k jihu 

napůl přešel a napůl přejel na bruslích. 

Ukázalo se, že to byla správná volba. 

Technovlna mi nejen odlehčila záda, ale 

i dobře hřála. Spali jsme při –25 °C a přes 

den kvůli větru klesala pocitová teplota 

až někam k –40 °C. Pod Skywool Swea-

ter mi většinou stačilo jen termoprádlo 

a přes něj membránová bunda.“

Dobrodruh Petr Jahoda svetr 

z technovlny používá všude tam, kde je 

chladno a zároveň vlhko. „Je to ideální 

materiál, když víš, že se nikde neusu-

šíš,“ vysvětluje. „Hodí se třeba právě 

teď do lezavého podzimního počasí. Ve 

svetru od High Pointu jsem nedávno jel 

na koni ze Svitav až na Šumavu a libo-

val si, že hřeje i mokrý. Hmotnost jsem 

neporovnával, ale oproti klasickému 

vlněnému svetru je méně objemný. Hodí 

se, když potřebuješ všechny věci sbalit 

do malého batůžku.“ 

High Point si italskou technovlnu 

vybral i kvůli jejímu civilnímu 

vzhledu – zcela v duchu svého hesla 

„Everyday Expedition“. 


