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Zajímavosti o spacích pytlích
Aő hobby-turistika, expedice, cesta kolem svėta
nebo víkendová túra – spací pytel podstatnė
ovlivļuje zážitek z cesty a kvalitu odpoĀinku.
Není spycí pytel jako spací pytel.
A ne vše co se nazývá peŉí, je skuteĀnė peŉí.
Než se rozhodnete ke koupi spacího pytle,
zamyslete se nad tím, v jakých podmínkách ho
budete pŉevážnė používat. To Vám usnadní
jeho výbėr i pŉehled o velké nabídce spacích
pytlś.

Pŉikrývka nebo mumie
Spací pytel – pŉikrývka:
Velmi komfortní díky svému širokému stŉihu,
ale nízký tepelný výkon a vyšší hmotnost než
u spacího pytle-mumie. Oblast nasazení do cca.
5°C a tam, kde hmotnost a rozmėry nehrají
žádnou roli. Zpravidla jsou tyto spací pytle
vybaveny zipem kolem dokola, takže se dají
rozepnout a použít jako pŉikrývka.
Spací pytel – mumie:
Tvar tohoto spacího pytle je pŉizpśsoben
obrysśm lidského tėla a má optimální pomėr
mezi tepelným výkonem a hmotností.
Informace o peŉí:
Peŉí – jedineĀný pŉírodní produkt od hus nebo
kachen – nelze do dnešního dne nahradit žádným umėlým vláknem. Péŉové náplnė
používané pro spací pytle jsou smíšeniny z brk
a prachového peŉí. Pomėr tėchto smíšenin je
udáván v procentech. OznaĀení 90/0% znamená, že se smíšenina skládá z 90% prachového peŉí a 0% brk. Vyšší podíl brk jako napŉ.
70/30% nebo 50/50% snižují sílu náplnė
(LOFT) a tím i izolující vzduchový polštáŉ a
mají také nižší cenu.
Pomėr smíšeniny napŉ. 90/0% nám však
nepodává informaci o tom, zda se u náplnė
jedná o kachní nebo husí peŉí s vysokohodnotnou nebo nízkou kvalitou.
Kvalita = síla náplnė/LOFT péŉových smíšenin
je udávána v jednotce kubik-inches (cuin).
Síla náplnė od 550 cuinś je již velice dobrá; od
650 cuinś se jedná o špiĀkovou kvalitu.
ÿím vėtší objem (LOFT) péŉová smíšenina pŉi
stejné hmotnosti vytváŉí, tím lepší jsou její izolaĀní hodnoty.

Spací pytle z umėlých vláken

Údržba

Srovnáme-li spací pytle s náplní z umėlých
vláken s péŉovými spacími pytli v oblasti hmotnosti, rozmėrś stlaĀeného balení a klima pŉi
spaní, nemohou tyto dva typy mezi sebou konkurovat.

Životnost spacího pytle lze ovlivnit jeho údržbou a skladováním. Spací pytel neskladujte
stlaĀený v obalu, ale Āistý a suchý ve vhodném
(prostorném) pytli nebo obalu.

Výhoda umėlého vlákna: nepŉijímá vlhkost,
tudíž nepotŉebuje Āas k sušení. Náplļ neztratí
ani v mokrém stavu na objemu LOFT. Proto
jsou vhodné k použití v oblastech s permanentnė vysokou vlhkostí vzduchu nebo pŉi
souĀasném použití vodoodpudivého bivakového pytle.
Umėlá vlákna jsou vyrábėna rśznými zpśsoby:
napŉ. Polarguard, Hollofil, Quallofil, Thinsulate, Liteloft, GLT-vlákna atd. Dśležité pro
jejich nadýchanost (LOFT) je opracování jejich
povrchu hladkou silikonovou vrstvou. ÿím
nákladnėjší je tato vrstva, tím déle zśstane
nadýchanost spacího pytle zachována. U
levných produktś zmizí Āasto tato vrstva již po
jejich prvním vyprání (chemickém Āištėní).
Vybavení:
Výhodný je rozdílný stŉih – vnitŉní plášő by mėl
být o nėco menší než vnėjší, Āímž se zabrání
stlaĀení výplnė. Zip slouží k regulování teploty
a vėtrání. Zip kolem celého obvodu spacího
pytle umožļuje jeho použití jako pŉikrývky.
Teplý límec zabraļuje úniku tepla a vnikání
studeného vzduchu do spacího pytle. V normálních podmínkách není tento límec nutný.
Dśležitá je také kapuce, která zabraļuje vychladnutí v oblasti hlavy a podchycuje až jednu
tŉetinu tepelného výkonu.
Systém „pytel v pytli“: ideální pro 4 roĀní
období
Spací pytel pro všechny oblasti použití neexistuje.
Existuje však možnost kombinovat jeden vėtší
spací pytel s druhým (užším) a tím získat dva
spací pytle pro rśzné oblasti nasazení (po celý
rok).
Napŉ. tzv. Carinthia systém „pytel v pytli“.
Samostatný vnitŉní spací pytel jako model pro
3 roĀní období a vnėjší spací pytel jako letní
model.
Pozor! NedoporuĀuje se libovolná kombinace
jakýchkoliv dvou spacích pytlś. Nechte si
poradit od našich expertś.
Údaje o hmotnosti:
Spací pytel vĀetnė obalu – celková hmotnost se
mśže rozcházet o +/- 0%. To je obvyklá tolerance, která vzniká pŉi výrobė.

Dśkladné vyvėtrání je šetrnėjší než praní.
Vnitŉní vložka z bavlny, hedvábí nebo fleecu
chrání tkaninu spacího pytle pŉed neĀistotami a
zároveļ zvyšuje tepelný výkon.
Pŉi silném zneĀištėní perte spací pytel výhradnė
v pracím prostŉedku, který je k tomu urĀen
(peŉí). Spací pytel dśkladnė vymáchejte, lehce
vyždímejte a nechte uschnout na vzduchu,
pŉiĀemž ho nėkolikrát natŉeste. Nevystavujte
spací pytel pŉímému sluneĀnímu záŉení.
Sušení v sušiĀce se doporuĀuje pouze pokud je
dostateĀnė velká (7,5 kg) a pouze na nejnižší
stupeļ.
Pŉi balení spací pytel nikdy nerolujte, ale
„nacpėte“ ho do obalu.

Oblast nasazení a teplotní podmínky
Rozdėlení spacích pytlś podle tepelného
výkonu se nazývá také „teplotní oblast“. V
podstatė se rozlišuje „komfortní oblast“ a
„extrémní oblast“.
Každý Ālovėk pociőuje teplotu rozdílnė. Mezi
osobami, které jsou choulostivé na chlad a
dobŉe trénovanými lidmi s nízkou choulostivostí mśže tento teplotní rozdíl obnášet až
5°C.
Komfortní oblast
- doporuĀené podmínky pro použití spacího
pytle. Zde dokáže lidské tėlo produkovat dostatek energie k uchování tėlesné teploty 33,5°C –
34,5°C. Tím je dáno pŉíjemné klima ke spánku.
Extrémní oblast
- teplotní podmínky, pŉi kterých již zdravý uživatel spacího pytle pociőuje zimu, avšak nevystavuje se žádnému zdravotnímu nebezpeĀí.
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