
SOFTSHELL 
CO TO VLASTNĚ JE? 

Softshell, co to vlastně je?


Jedná se o vrstvenou “sendvičovou” tkaninu. Jednoduše by se dalo říct, že je to 
cibulový typ tkaniny, kdy jednotlivé vrstvy jsou na sebe nalepeny.


Základní rozdíl softshellových materiálu můžeme dát do dvou skupin, a to (JARNÍ) 
LETNÍ a ZIMNÍ.


JARNÍ softshell je bez fleesové spodní vrstvy, která by nám opravdu za teplého 
počasí nědělala dobře. Může a nemusí mít lepenou TPU membránu. TPU 
membrána je speciální vrstva, která je nalaminovaná do sendviče s nosnou vložkou 
tkaniny. Jarní softshell je vhodný pro běžnou turistiku, život ve městě a volný pohyb 
v přírodě. Ideální v počasí od 10 - 20 stupňů (pokud se jedná o kalhoty, bundy), při 
vestičkách, kraťáskách bermudách, i při více stupních. Ale řekněme, že do 25 
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st.Celsia, více ne. Velká výhoda je hlavně při střídavém počasí. Na slunci teplo, 
přejdete do stínu, zima. Ideální tedy na jarní a podzimní období, nebo při větrnějších 
dnech i v létě. Pokud z jarního softshellu zvolíte kraťásky pro děti, budete nadšení z 
toho, že se Vám od písku neušpiní. Jinak písek je prevít a vše obarví. Také když děti 
tunelují v písku a sedí v chladném, vlhkém písku, je toto oblečení více než vhodné. 
Zároveň jsou tyto materiály velmi rychle suché.


ZIMNÍ softshell je s vnější fleesovou vrstvou, která nám je na tělo příjemná, hřejivá. 
U nás zakoupíte oblečení ze zimního softshellu pouze s TPU membránou, která je 
nalaminovaná jako sendvič. Jedná se o třívrstvé tkaniny.

Zimní softshell je vhodný pro chladnější dny, pod 10 st.Celsia až do 0 st.Celsia. V 
mrazech by Vám v něm bylo ale chladno. Většina uživatelů softshellového oblečení 
do chladnějšího počasí vrství. Tedy pod softshell si oblečou termoprádlo, děti 
tepláčky, či leginy a opět si zajistíte teplo.


U softshellového oblečení hledíme na PAROPROPUSTNOST

Nenechte se zmílit, že čím větší hodnota, tím lepší. Omyl, čím větší hodnota je 
uvedena, tím rychleji se nám “vyvětrá” teplo od těla. Záleží na jakou aktivitu si 
oblečení zakupujete. Pokud ho máte na život ve městě, volný pohyb v přírodě, tak 
bohatě postačí hodnota do 5.000 g/m2/za 24 hodin. 

V případě, že si v tomto oblečení budete chtít jít zaběhat a budete pravidelně 
vykonávat fyzickou aktivitu (nepočítá se doběhnutí MHD, apod), tak je lepší kvůli 
odpařování potu zvolit prodyšnost vyšší. Také pokud jste člověk, který se potí 
neustále, bez závisloti na pohybu, je dobré sáhnout po oblečení s vyšší hodnotou v 
paropropustnosti. V případě, že se nepotíte a zvolíte vysokou prodyšnost, bude 
Vám zima.


Dále co sledujeme je VODNÍ SLOUPEC

Jedná se o ukazatel, kolik vody nám udrží tkanina, než propustí první kapky. Pro 
představu, jak se k této hodnotě dojde. Když zatížíte měřený kousek tkaniny 
sloupcem vody ve válci. Vodu stále doléváte, čímž voda začíná působit na měřený 
kousek tkaniny větší vahou a v jednu chvíli již projde první kapka. Změří se na válci, 
jak vysoko voda v mm byla, když tkanina propustila první kapky vody. Tedy pokud 
propustí v 10.000 mm, uvádí se tedy vodní sloupec 10.000 . Je potřeba ale říci, že 
tato vlastnost se vlivem praní, mechanického tření, apod. snižuje, takže vodní 
sloupec již po 14 dnech užívání oblečení nemusí mít tu hodnotu, která je uvedena z 
laboratorních zkoušek pro danou textilii. Proto tato hodnota není tak důležitá při 
výběru oblečení. Záleží, jak dobře se o softshellové oblečení staráme.


PAMATUJTE, ŽE POKUD VYBÍRÁTE ZIMNÍ SOFTSHELLOVÉ OBLEČENÍ, PLATÍ 
JEDNA DŮLEŽITÁ ZÁSADA. TOU JE VRSTVENÍ. NEJEN SAMOTNÁ SOFTHELLOVÁ 
TKANINA JE VRSTVENÁ, ALE I VAŠE OBLÉKÁNÍ BY MĚLO BÝT VE VRSTVÁCH. 
UVÁDĚJÍ SI TŘI VRSTVY. TERMOPRÁDLO, TERMOMIKINA A NAVRCH 
SOFTSHELL. POTÉ JE DOSAŽENO NEJLEPŠÍHO VÝSLEDKU, KDY JE VÁM 
DOBŘE. JEDNU VRSTVU MŮŽETE VYNECHAT, POKUD JE SAMOZŘEJMĚ 
TEPLO :-)


Nezapomínejte se o své softhsellové oblečení také řádně starat. Správně jej perte a 
impregnujte. Není to obyčejný kus oblečení, je vyjímečný a tím zůstane tak dlouho, 
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dokud bude mít Vaši péči. Pak se takové oblečení může dědit mezi sourozenci a 
bude stále tak pěkné a hlavně funkční.


Tak ať se Vám dobře nosí.
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