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Abstract 

The article focuses on two significant factors that can, under certain circumstances 
influence the course of population evacuation in both positive and negative ways. These two 
factors are clothes and footwear of the evacuated people. The article proposes suitable clothes, 
footwear and accessories for chosen meteorological conditions under which the foot evacuation 
can be carried out. The article also deals with the issue of availability of special apparel, 
footwear and accessories including the aspect of their price.   
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ÚVOD 
 

Evakuace obyvatelstva je jeden z výrazných nástrojů, kterým se vyspělé státy snaží mj. 
zabezpečit ochranu vlastního obyvatelstva pro případ vzniku mimořádných událostí nebo 
krizových situací. Samotné plánování a průběh evakuace ovlivňuje řada faktorů. 
Nezanedbatelným faktorem, který by mohl negativně ovlivnit její průběh, je volba nevhodného 
oděvu a obuvi evakuovaným obyvatelstvem. Evakuaci nelze plánovat pouze pro situace 
s příznivými (ideálními) meteorologickými podmínkami. Může probíhat za jakékoliv teploty, 
srážek, větru, tlaku, mlh, oblačnosti apod. Zejména obyvatelstvo, které v této době bude 
realizovat část nebo celou evakuaci pěšky, bude těmto podmínkám vystaveno primárně. Je 
nutno kalkulovat také s případnými změnami počasí v průběhu evakuace. Z těchto pohledů lze 
konstatovat: neexistuje špatné počasí, jen nevhodný oděv nebo obuv. Na otázku „Jaký zvolit 
oděv a jakou obuv pro případnou pěší evakuaci?“ odpovídá tento článek. 
 
 
1 VOLBA ODĚVU  

 
Volba správného oděvu může výrazným způsobem přispět ke schopnostem jedince 

vyrovnat se i s problematikou pěší evakuace, tedy přesunem pěšky na určitou vzdálenost 
s evakuačním zavazadlem. 

 
1.1 Jednotlivé vrstvy oděvu 

 
Funkční vrstva 

Při zachování předpokladu náhlé evakuace s nutností překonávat určitou vzdálenost 
v rozmanitém terénu je základem funkční vrstva. „Funkční prádlo“ neboli „termoprádlo“ jsou 
součásti oděvu určené k nošení přímo na tělo (trika s krátkým nebo dlouhým rukávem 
a spodky). Jejich hlavním účelem je udržovat tepelnou pohodu, což v létě znamená 
nehřát, ideálně chladit, a hlavně odvádět pot od těla, aby se zamezilo nepříjemnému pocitu 
vlhkosti (1). Funkční prádlo je prádlo vyrobené z vláken, která neabsorbují vodu, v tomto 
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případě vlhkost – lidský pot a zároveň jej dokážou odvádět od těla do dalších vrstev oděvu nebo 
odpařovat přímo do vzduchu. Lidské tělo se snaží vždy udržet konstantní teplotu mezi 36–37 °C 
(jev nazývaný též termoregulace) bez ohledu na to, jestli se jedinec hýbe nebo je v klidu. Proti 
přehřátí se tělo brání pocením (termoregulace v chladném počasí není příliš výkonná, proto je 
potřeba i v tomto směru volit vhodný oděv). Za tímto účelem se využívají materiály 
s termoregulačními vlastnostmi, které pomáhají udržovat optimální tělesnou teplotu. Funkční 
prádlo zajišťuje odvod vlhkosti od pokožky, a díky svým vlastnostem zůstává suché. Tím je 
umožněna ideální termoregulace, cítíme se příjemně a jsme schopni dosahovat vyšších výkonů 
za všech podmínek. Současně musí zlepšovat tepelnou izolaci, obecněji řečeno mikroklima 
kolem pokožky. Trvalé odsávání potu od těla je příjemné, funkční prádlo je proto vhodné pro 
sport, rekreaci, práci, ale i pro běžné nošení. Funkční vrstva může být složena z několika 
dalších vrstev. V létě, kdy se může jednat o vrstvu jedinou, je nezanedbatelná taktéž funkce 
ochrany před UV zářením. Náklady na pořízení této vrstvy oděvu se pohybují řádově ve 
stovkách korun. Rozšíření funkční vrstvy mezi obyvatelstvem v poslední době mírně vzrůstá, 
zejména pak mezi obyvatelstvem, které se věnuje různým druhům pohybových aktivit. 

 
Ochranná vrstva  

Další část vhodně zvoleného oděvu by měla tvořit ochranná vrstva. Jedná se 
především o ochranu před větrem a deštěm, částečně před chladem. Nejedná se pouze o bundy, 
ale samozřejmě i o kalhoty. Ochranná vrstva oděvu je většinou tvořena dvěma vrstvami: 
a) Voděodolná vrstva – tzv. „nepropro“ bundy (zkratkové slovo z nepromokavé, 

neprofoukavé, ale prodyšné) se označují anglickým termínem hard-shell a nejčastěji bývají 
vybaveny voděodolnou membránou. Membrán je několik typů i značek. Základní dělení je 
na porézní a neporézní, a to dle způsobu odvodu par z bundy ven (2).  Dříve, často 
používaný „igelit“, je nevhodnou alternativou, jelikož tělesná vlhkost při jeho použití 
kondenzuje uvnitř oděvu vyrobeného z tohoto materiálu. S tímto jevem se můžeme často 
setkat zejména v letních měsících při používání pláštěnek. Porézní membrány mají 
strukturu velkého množství otvorů, které jsou větší než molekula vody ve vodní páře, ale 
menší než nejmenší kapka tekuté vody. Typickým příkladem jsou membrány na bázi PTFE 
(polytetrafluorethylen), např. známý Gore-Tex® (používaný také Armádou České republiky) 
nebo eVent®. Uvedené materiály mají lepší prodyšnost, negativní vlastností však může být 
možnost zanesení pórů – membrána má tak nižší životnost, což bývá patrné především u bot 
(ušpiněním, špatnou údržbou apod.). Neporézní membrány využívají specifických 
vlastností materiálu (zpravidla polyuretan), který s vhodnou strukturou dokáže aktivně nasát 
vlhkost na jedné straně a vytlačit ji na straně druhé. Podobným způsobem absorbují vodu 
kupříkladu buňky v tělech živočichů. Membrána dokáže poznat, kterým směrem má odvádět 
vlhkost. Děje se tak na základě změn tlaků a teploty. Omezení v použití těchto membrán je 
zřejmé při použití v extrémně teplých a vlhkých prostředích (deštné pralesy, apod.). 
V České republice jsou nejčastěji dostupné značky neporézních membrán Gelanots® a 
Sympatex®. Nákladovost na pořízení této vrstvy oděvu doplněné uvedenými membránami 
se pohybuje u kalhot mezi 2 až 5 tisíci korun u bundy pak mezi 3 až 10 tisíci korun, 
rozšíření mezi obyvatelstvem má rostoucí tendenci. 

b) Větruodolná vrstva – oděv s neprofoukavou membránou. Membrány jsou látkou s velmi 
členitou strukturou, která výrazně omezí průchod vzduchu látkou. Větruodolné membrány 
jsou primárně využívány u tenkých, „šusťákových“ bund nebo u bund s alespoň základní 
izolační schopností. Pokud je tento produkt uvažován pro použití jako vnější vrstva, bývá 
vnější úprava oděruodolná a alespoň trochu voděodolná. V takovém případě se jedná         
o soft-shellový oděv (2). Nákladovost na pořízení této vrstvy oděvu s kvalitní membránou se 
pohybuje u kalhot mezi 1 až 2 tisíci korun u bundy pak mezi 1 až 3 tisíci korun, rozšíření 
mezi obyvatelstvem má rovněž rostoucí tendenci. 
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Pro správnou funkci ochranné vrstvy oděvu jsou důležité její vlastnosti, a to 
vodoodpudivost a prodyšnost s paropropustností. 
  Vodoodpudivost je schopnost textilií po určitou dobu odolávat dešti (2). 
Vodoodpudivé textilie nenasáknou déšť do své struktury okamžitě, ale naopak tvoří na povrchu 
izolované kapky, které můžeme např. klepnutím z oděvu snadno odstranit. Textilie 
s vodoodpudivou úpravou jsou tedy schopny po určitou dobu ochránit před promoknutím. To 
však neplatí po delší dobu, ne za silného deště a ne v případě, kdy z určitých příčin je voda 
mechanicky vtlačována do látky, jako třeba při silném větru, při otírání oděvu o různé 
předměty, jako větve stromů, trávu apod. Vodoodpudivosti se dociluje různými tepelnými nebo 
chemickými úpravami tkaniny. Vysoké vodoodpudivosti lze dosáhnout potažením textilie 
vrstvičkou teflonu a v poslední době i využitím nanotechnologií. 
  Prodyšnost s paropropustností je schopnost oděvu  propouštět tělesné výpary. 
V opačném případě by se organismus brzy nebezpečně přehřál a spodní vrstvy oděvu by pod 
neprodyšným oděvem zvlhly potem. Následně by mohlo dojít např. k prochladnutí člověka. 
 
1.2 Princip oblékání  
 
Chladné počasí 

Oblékání do chladného počasí je založeno na principu více vrstev – zpravidla tří, 
přičemž každá má svůj úkol. První vrstva odvádí pot, druhá izoluje a třetí chrání před větrem a 
deštěm. 
a) Základní vrstva – sací. Měla by být tvořena funkčním spodním prádlem a představuje 

základ při chladnějším počasí. S ohledem na hlavní účel vrstvy – transfer potu do dalších 
vrstev, musí být co nejméně nasákavá. Funkční prádlo tedy odvádí vlhkost a stabilizuje 
tělesnou teplotu (termoreguluje). 

b) Střední vrstva – izolační. Stěžejní funkcí druhé vrstvy je termoizolace. Tato vrstva může 
být vyrobena z rozmanitých druhů izolačních vláken a tkanin a samozřejmě musí dál 
odvádět lidský pot od těla, nesmí zde docházet ke kondenzaci potu, ten by se měl 
transportovat přímo do třetí vrstvy v podobě par. Tloušťka materiálu je zpravidla větší než 
u materiálů základní vrstvy. Opět je důležitá nenasákavost. 

c) Svrchní vrstva – slouží jako ochrana proti vlivům počasí. Pro tuto třetí – vnější, vrstvu 
oděvu se nejlépe hodí membránové materiály nebo tkaniny se zátěrem.  

Schematické znázornění principu funkčního prádla je na obr. 1. 
 

 
 

Obr. 1 
Princip funkčního prádla (3), s úpravou autory článku 
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Horké počasí 
Volba oděvu v horkém počasí se může zdánlivě jevit o něco jednodušší než 

v chladném počasí. I za horka však může hrozit kupříkladu prochladnutí organizmu. 
Prochladnutí může být způsobeno nadměrným pocením (není-li pot dostatečně odváděn od 
těla). Z tohoto důvodu je i v horkém počasí vhodné volit opět několik vrstev oděvu. V tomto 
případě však pouze soubor základních vrstev spodního funkčního prádla (mohou být podle 
potřeby obměněny) a dále mohou být doplněny svrchní, větruodolnou vrstvou, jež zamezí 
prochladnutí vlivem změny povětrnostních podmínek. Nadměrné pocení a zadržování potu na 
těle vlivem špatně zvoleného oděvu (jak v horkém, tak i chladném počasí) může také 
způsobovat značné hygienické problémy u daného jedince. 
 
1.3 Doplňky oděvu 
 

Mezi doplňky oděvu lze zařadit další významné součásti oděvu, které chrání před 
nepřízní počasí. Mají svůj hygienický význam a mohou tak přispívat k celkové pohodě jedince 
– evakuované osoby.  

Mezi tyto doplňky lze zařadit zejména čepice nebo kukly, popř. šály a rovněž 
rukavice. Tyto součásti oděvu se velmi dobře uplatní nejen v zimním mrazivém počasí, ale i za 
zhoršeného jarního nebo podzimního počasí doprovázeného kupříkladu větrem o vyšší 
rychlosti. Jsou významné zejména u dětí a věkově starší populace. Kukla je používána méně 
často, přičemž může nahradit čepici s šálou. Uvedené doplňky se vyrábějí z různých materiálů 
v ceně několika set korun. Někteří výrobci tyto doplňky doplňují membránovými vložkami, 
např. vložkou z materiálu Gore-Tex®. Pak se cena takovéhoto doplňku pohybuje okolo jednoho 
tisíce korun. V horkém slunečném počasí budou důležitý doplněk oděvu tvořit různé pokrývky 
hlavy a také sluneční brýle jako ochrana před UV zářením (tyto jsou vhodné i za zimního počasí 
v zasněžené krajině při ostrém svitu slunce). Cena doplňků se pohybuje  okolo několika set 
korun. 

Dalším důležitým doplňkem oděvu je spodní prádlo. Mezi spodní prádlo je možno 
především zařadit u žen podprsenky a kalhotky, u mužů pak trenýrky (boxerky) či slipy. Spodní 
prádlo plní funkci hygienickou (z tohoto důvodu je vhodné mít s sebou při evakuaci minimálně 
dvě, lépe i více souprav uvedeného prádla). Spodní prádlo může, ale také při nevhodné volbě 
naopak nemusí, přispívat k celkové tepelné pohodě evakuovaného jedince. Spodní prádlo je 
vyráběno z nejrůznějších materiálů v pořizovací ceně několika set korun. Nejvhodnějším 
materiálem je opět takový, který bude odvádět případný pot dále od pokožky (viz funkční 
vrstva oděvu). 
 
 
2 VOLBA OBUVI 
 

Kvalitní, správně zvolená obuv1 je nezbytným předpokladem každé pěší evakuace. 
Opět, jako při volbě oděvu, je nutné zvážit, v jakém terénu bude evakuace realizována a 
za jakých dalších podmínek. V relaci k možné pěší evakuaci lze uvažovat v první řadě 
o turistické obuvi. Významným faktorem jsou zkušenosti a zdatnost evakuované osoby, tedy 
aktuálního uživatele obuvi. Samozřejmě je nutno přihlédnout i k věku popř. dalším dispozicím. 
Příslušný typ turistické obuvi je potřeba volit dle více kritérií. V rámci zvoleného typu je 
potřeba rovněž uvážit konkrétní vlastnosti dané boty (materiál, hmotnost, voděodolnost, apod.). 
Za zcela nevhodnou pro pěší evakuaci lze považovat obuv určenou k jiným účelům, třeba 
společenským. 

Nezanedbatelným faktorem výběru je značka. V tomto směru lze dát na doporučení 
přátel, vlastní zkušenosti, využití recenzí na internetu apod. Vhodné je také informovat se, co 
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daný výrobce zákazníkovi nabízí navíc – některé firmy poskytují službu bezplatné opravy 
v záruční době i nad její rámec aj. 
 
2.1 Typy turistických bot a jejich základní vlastnosti 
 

Jednotlivé typy turistických bot jsou určené do odlišných podmínek. Volba správného 
typu bot je prvním, co bychom měli zvážit.  Turistické boty mohou zahrnovat následující 
kategorie:  
a) Turistické sandály – lze v letních měsících používat jako „plnohodnotnou“ obuv do 

nenáročného terénu nebo jako druhou obuv na přezutí při delších přechodech (4). Vhodnou 
variantou jsou sandály s plnou špičkou, která chrání nohu před poraněním. Vyrábějí se jak 
s textilními páskami, tak z umělé nebo přírodní kůže většinou se zapínáním na suchý zip (5). 
Účel sandálů je předurčen použitým materiálem řemínků. Outdoorové sandály mají 
zpravidla řemínky textilní, které mohou být podložené neoprenem popřípadě gumovým 
materiálem. Sandály pro vodní aktivity mají zpravidla pásky z rychleschnoucích materiálů. 
Alternativou jsou kožené sandály. Kůže je však náchylnější na poškrábání. Turistické 
sandály lze doporučit spíše pro pohyb ve městě. Důležitý je rovněž druh podrážky. Sandály 
by měly mít dostatečnou protiskluzovou úpravu. V závislosti na podmínkách, v jakých by 
byla pěší evakuace realizována, je možno s takovou obuví uvažovat. Nákladovost na 
pořízení se pohybuje od několika set korun do cca 2 tisíc korun, a to v závislosti na 
provedení a kvalitě.  

b) Outdoorové boty (lehké sportovní boty) – jsou vhodné pro běh, chůzi po zpevněných i 
nezpevněných cestách, jízdu na kole apod. U tohoto typu bot jsou důležitými parametry 
váha, odpružení a tlumení. Existuje několik typů bot – závodní, terénní a silniční. Jednotlivé 
typy se liší mírou odpružení a tlumení. Podrážka může být gumová, karbonová nebo jiná 
s vyztužením skelnými vlákny. Typ podrážky určuje kvalitu přenosu energie. Podrážku je 
nutno vybírat s ohledem na druh plánované aktivity (jízda na kole, chůze, běh apod.). Opět 
jako u předešlé kategorie obuvi lze s touto lehkou sportovní obuví v závislosti na 
podmínkách, v jakých by byla pěší evakuace realizována, uvažovat. 

c) Trekkingové polobotky – zahrnují nízké turistické boty (nízké pohorky). Ve srovnání 
s klasickými kotníkovými pohorkami nedrží tak pevně na noze, jsou proto určeny spíše 
pro pohyb ve městě či v lehčím terénu po pevnějších cestách (5). Výhodou oproti 
kotníkovým pohorkám – viz níže, je nižší hmotnost, větší prodyšnost a snadnější nazouvání. 
Důležitým kritériem je zejména materiál, z jakého jsou vyrobeny. Nízké trekkingové boty se 
zpravidla vyrábějí ze stejných materiálů jako obuv kotníková. Tuto kategorii obuvi lze pro 
pěší evakuaci označit jako velmi vhodnou.  

d) Pohorky (kotníkové) – jsou dostupné různé typy, s označením písmeny A až D. Třída A 
zahrnuje tzv. trekkové pohorky vhodné pro obdobný terén, pro jaký jsou určeny nízké 
turistické boty. Třída B označuje pevnější boty, které lépe fixují kotník a jsou vhodnější pro 
středně náročnou horskou turistiku. Pohorky třídy C jsou uzpůsobené do náročnějších terénů 
a na horské lezení. Nejsou vhodné pro delší chůzi po silnici či pevných lesních cestách, 
neboť jsou velmi tvrdé. Třídou D jsou označovány pohorky určené pro chůzi po sněhu a 
ledovci s užitím maček (4). Základními materiály, které se používají k výrobě pohorek, jsou 
kůže, textil a membrána.  
V zásadě lze zakoupit buď boty celokožené, nebo boty s membránou v kombinaci            
kůže–textil nebo zvenku kožené. Celokožené boty (např. vojenské) jsou náročnější na 
údržbu a ve srovnání s kombinací materiálů membrána–textil mají větší hmotnost. Tyto boty 
mají v mnoha ohledech podobnou konstrukci. Na obr. 2 je bota vojenská, která je 
v současné době využívána vojáky v rámci Armády České republiky a lze ji také zařadit 
k tomuto typu obuvi. 
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Obr. 2 

Konstrukce vojenské boty2 (6) s úpravou autory článku 
 

Vysvětlivky: 1 - Svršek boty, 2 - Límeček a jazyk, 3 - Šněrování – rychlovázací poutka, kroužky a pojistky 
tkaničky, 4 - Podšívka, 5 - Vyztužení boty ve špici a na patě, 6 - Kožená napínací stélka,           
7 - Mezipodešev, 8 - Polyuretanová mezivrstva, 9 - Podrážka, 10 -  Vkládací stélka (vložka 
do bot), 11 -  Síťková polyetylénová masážní klimstélka. 

 
Nevýhodou těchto bot je jejich menší prodyšnost a vyšší cena. Výhodou je, že celokožená 
bota lépe drží na noze. Izolační vlastnosti celokožené obuvi jsou lepší a bota má zpravidla i 
delší životnost a je mechanicky odolnější než bota z textilního materiálu. Boty 
z kombinovaného materiálu (textil–kůže) doplněné o různé typy membrán (Gore-Tex ®, 
BioDry® aj.) jsou výrazně lehčí a prodyšnější. V porovnání s celokoženou variantou však 
mají kratší životnost, která je omezena zejména životností membrány. Boty 
z kombinovaných materiálů vyžadují častější impregnaci. Obecně je lze doporučit spíše do 
méně náročných podmínek a teplejších měsíců. Pro pohyb v náročnějším terénu a v zimním 
období jsou nejvhodnější boty celokožené. Uvedenou kategorii obuvi je možno označit pro 
pěší evakuaci pravděpodobně za nejvhodnější (třída A nebo B). Nesporným negativem je již 
zmíněná vyšší pořizovací cena obuvi a tím i nižší rozšířenost mezi běžným obyvatelstvem. 
Příklad boty třídy B, jako jednoho z nejvhodnějších typů boty pro pěší evakuaci, je uveden 
na obr. 3. 
 

 
 

Obr. 3 
Příklad boty třídy B (7) 
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Náklady na pořízení outdoorových bot, trekkingových polobotek nebo pohorek se pohybují 
od 1 tisíce korun. U velmi kvalitních bot těchto kategorií, doplněných navíc např. 
membránou (Gore-Tex® apod.) nebo některých celokožených, je nutno počítat s cenou 
mnohanásobně vyšší. Z uvedeného důvodu obuv s membránou není u obyvatelstva příliš 
rozšířena. 

e) Skelety – plastové skořepinové horské boty. Tato kategorie obuvi je určena výhradně pro 
horolezectví ve sněhu a ledu v extrémních podmínkách. Bota je tvořena pevnou plastovou 
skořepinou (tato nepropouští chlad a vlhkost) a vnitřní vyjímatelnou botou (8). Faktor 
zajištění tepla a sucha v extrémních meteorologických podmínkách je zde upřednostňován 
před pohodlím. Pro pěší evakuaci obyvatelstvem jsou jednotlivé typy této skeletové obuvi 
nevhodné. 

f) Speciální typy obuvi (boty pro skialpinismus, boty pro turistické lyžování, boty pro 
telemarské lyžování, turistické holínky, zimní mrazové boty apod.) – jsou do jisté míry 
podobné botám pro sjezdové lyžování. Stejně jako skelety jsou představiteli kategorie 
dvojitých bot. Oproti skeletům je zde však kladem větší důraz na pohodlí. Pro pěší evakuaci 
obyvatelstvem lze např. turistické holínky, popř. zimní mrazové boty využít, ostatní typy 
jsou nevhodné.  

Správné boty jsou jednou z nejdůležitějších součástí základního vybavení pro běžné každodenní 
nošení a pro případnou evakuaci. Z tohoto důvodu je potřeba věnovat výběru dostatek času a 
pozornosti. Mimo uvážení všech výše uvedených faktorů je při koupi nezbytné správné 
vyzkoušení obuvi a její následně dostatečné „prošlápnutí“, tzn. neabsolvovat delší přesuny ve 
zcela nových botách.  
 
2.2 Složení a konstrukce turistických bot 
 

Naprostá většina dnes vyráběných bot se skládá z velkého množství různých 
komponentů. Základní části turistické boty tvoří: 
a) Podrážka – zaručuje bezpečný kontakt s terénem (4) Provedení podrážky se zpravidla 

přizpůsobuje předpokládanému terénu a účelu použití. Většina známých výrobců používá 
materiál s označením vibram®. Jedná se o materiál, který kvalitně pohlcuje nárazy a 
umožňuje pevnou oporu proti sklouznutí boty (9). Některé větší firmy však vyvinuly 
podrážky své značky, vždy je však potřeba věnovat pozornost tuhosti podrážky (čím tužší, 
tím měně pružná a nevhodná pro členitý terén). Kvalitní podrážka s protiskluzovou úpravou 
je předpokladem dobré stability osoby v terénu. Podrážka může být lepená z jednoho nebo 
více kusů. Nevýhodou podrážek složených z více kusů je nemožnost tyto v budoucnu 
v případě potřeby vyměnit. Lepenou podrážku z jednoho kusu lze oproti předchozí variantě 
strhnout a botu znovu podrazit. 

b) Vkládací stélka – jedná se o výztuhu uvnitř boty (4). Svým tvarem a vlastnostmi zaručuje 
pevnost a stabilitu nohy v botě. Také tlumí případné nárazy. 

c) Svršek boty – dodává botě tvar a vzhled (4). Určuje, jestli bota „sedne“. V současné době se 
používají: plastické hmoty, guma, syntetické tkaniny, kůže nebo kombinace těchto 
materiálů. 

d) Upínací systém – jedná se o nezbytný doplněk svršku boty (4). Důležité je kvalitní a 
precizní provedení. Liší se podle určení bot a náročnosti použití. Většina bot se upevňuje 
pomocí šněrování (tkaniček – nejrozšířenější způsob). Lepší variantou jsou klasické dírky 
vyztužené kovovým či plastovým kroužkem. U vyšších typů obuvi jsou pak vhodným 
doplněním rychlovázací poutka (kovové úchytky) v horní části boty, které zajistí lepší 
možnost utažení boty. 

e) Podšívka – zpravidla vyrobena z kůže, syntetické tkaniny a polopropustných materiálu 
(membrána). Kožená (většinou z vepřovice) má sice dlouhou životnost, ale při promočení 
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dlouho schne. Syntetická tkanina sice rychle vysychá a dobře větrá, vlhkost však propouští 
oběma směry. Polopropustné jsou složeny z několika vrstev, výhodou je nepromokavost a 
současně transport vlhkosti vně (používají se zejména Gore-Tex®, Sympatex® a další).  

f) Švy – spojují dílčí prvky svršku boty, jsou však častým místem průsaku vlhkosti. Při volbě 
obuvi je vhodnější vybírat boty s menším počtem švů. 

g) Gumová obsázka – u některých turistických bot bývá špička chráněna gumou (případně je 
guma doplněna podél celé boty). Guma zvyšuje nepromokavost obuvi v jejích 
nejvíce exponovaných částech, chrání botu před okopáním a zvyšuje tak její celkovou 
životnost.  

 
2.3 Volba obuvi 
 

Pro každý účel je vhodný jiný typ obuvi. To rovněž platí i pro pěší evakuaci. Účelovost 
ovlivňuje použitý materiál, konstrukce a provedení obuvi. Při výběru správné obuvi je nutno 
mít na zřeteli podmínky, v nichž se bude převážně používat.  

Každá obuv musí odpovídat fyziologickým předpokladům uživatele, v tomto případě 
evakuované osoby. Dámská chodidla se vyskytují v daleko více rozličných tvarech, proto je 
potřebný dostatečný čas na výběr (4). Důležité je obuv vyzkoušet ve stoje přímo na chodidle. 
Přitom je potřeba mít na paměti možnou rozdílnost obou chodidel u jednoho člověka, z tohoto 
důvodu je vhodné vždy vyzkoušet obě boty. Boty je potřeba vybírat větší než je velikost nohy. 
Umožnění volného pohybu prstů v botě zabrání jejich případné deformaci. Dále je vhodné obuv 
zkoušet v obvykle používaných ponožkách. K naměřené délce nohy v nejdelším místě (ne vždy 
se musí jednat o délku od paty po palec, celkem často je nejdelším prstem na noze druhý prst, 
lidově nesprávně nazývaný "ukazováček"), je nutno přidat takzvaný nadměrek – viz obr. 4. 
 

 
 

Obr. 4  
Prstní nadměrek u dospělých osob (10) 

 
 

Nadměrek tedy slouží především k již výše uvedenému volnému pohybu prstů nohy při 
pohybu. Je vhodné je volit v rozmezí 5-10 mm, pouze ve specifických případech lze doporučit 
větší či menší (10). 

U dětské obuvi je vzhledem k růstu dětí vhodné použít nadměrek v rozmezí 10-15 mm. 
Větší už negarantuje správnou fixaci nohy dítěte v botě a ohrožuje nejen správný vývoj jeho 
chodidla, ale i přímo jeho bezpečný pohyb kupříkladu po nerovném povrchu. U dětí je důležité 
nohu v obuvi při jejím zkoušení zafixovat ve stavu, kdy jsou prsty v botě normálně narovnané. 
Děti mají snahu instinktivně prsty u nohou při zmáčknutí špičky boty pokrčit, což pak vede 
k volbě nesprávné velikosti boty – viz obr. 5 (10). 
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Obr. 5 
Kontrola velikosti obuvi u dětí (10) 

 
 

Je nutno si uvědomit, že velikost nohy v průběhu dne mírně kolísá – od ranní nejmenší 
velikosti až po večerní stav, kdy je noha nezřídka mírně napuchlá, a tudíž i mírně větší. Rovněž 
tak v horkém počasí se noha v botě částečně zvětšuje. Proto je vhodné zvláště pevnou 
turistickou obuv zkoušet na nohách až v podvečer. 
 
2.4 Doplňky obuvi 
 

Zvýšení komfortu nošení obuvi lze dosáhnout pomocí vkládacích stélek a dalších 
doplňků. Stélky jsou k dostání v několika druzích a mimo jiné pomáhají nositeli obuvi řešit 
některé problémy – např. s nadměrnou potivostí, pálením chodidel, či pocitem příliš studených 
nohou. Kvalitní stélka může splňovat mnoho funkcí. Působí kupříkladu preventivně 
proti obtížím způsobeným plochou nohou. Může být protiskluzová a zajišťovat pevné obutí 
v botách s vysokým podpatkem. Důležitou funkcí stélky je podpora klenku a střední části 
klenby.  

Noha se potí každému a v jakékoliv obuvi. Nedílnou součásti komfortu nohy v botě 
představuje ponožka. Ponožka musí vlhkost od nohy optimálně odvést, aby nevadila při delší 
chůzi. Pro tyto případy je výhodnější bota s membránou, která odvádí vlhkost z ponožek přes 
svršek boty navenek a zvyšuje tak komfort nohy. Ponožky se vyrábějí ze syntetických materiálů 
(polypropylén, polyester) v kombinaci s bavlnou. Na několika místech mohou být pružné 
pruhy, aby se ponožka za chůze na noze neposouvala. Pro pěší evakuaci je nejvhodnější 
ponožka splňující výše uvedené vlastnosti.    

Návleky neboli kamaše jsou doplněk, který je možno používat po celý rok. V letních 
měsících jako ochrana před vniknutím vody (např. tráva mokrá po dešti nebo od rosy) nebo 
prachu a nečistot přes vršek boty. V zimě hlavně jako ochrana proti sněhu a navlhnutí svršku 
boty. Nejčastěji se používají návleky celorozepínací na klasický nebo suchý zip, popř. 
kombinace obojího a utažením v horní části. Choulostivým místem bývá upevnění pod 
podrážkou, které se řeší buď různými řemínky, nebo ocelovými lanky.  

Pravidelným udržováním a ošetřováním obuvi podle návodu výrobce je možno 
prodloužit její životnost. Zejména za deštivého počasí je vhodné obuv střídat, tj. pokud nám to 
dovolí obsah evakuačního zavazadla mít s sebou i obuv náhradní. Nevhodně zvolená obuv nebo 
ponožka či stélka mohou výraznou měrou ztížit pěší evakuaci. Nevhodně zvolené boty, 
nevhodně upnuté boty na noze či nevhodné ponožky mohou zapříčinit vznik otlaků, 
puchýřů apod., což nejen že výrazným způsobem znepříjemní chůzi, ale může chůzi i zcela 
znemožnit. Z uvedeného důvodu je vhodné doplnit evakuační zavazadlo náplastmi, které jsou 
vyráběny speciálně za tímto účelem.    
 
 

http://www.treking.cz/testy/termoponozky.htm
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ZÁVĚR 
 
 Kvalitní oděv a obuv je základem pro jakoukoliv pohybovou aktivitu. Pěší evakuace 
není v tomto směru výjimkou. Pěší evakuaci je možno samozřejmě absolvovat ve zcela 
běžném oděvu a obuvi, jež má obyvatelstvo většinou k dispozici. Může ji však také absolvovat 
ve speciálním, u něhož je ovšem pořizovací cena značně vysoká a tudíž jeho rozšíření mezi 
obyvatelstvem je nevelké. Vesměs nízké povědomí obyvatelstva o zmiňovaných faktorech, 
které mohou ovlivnit průběh evakuace, by mělo být eliminováno zejména ze strany těch orgánů, 
které mají danou oblast evakuace, tj. její plánování popř. realizování ve své oblasti působnosti. 
Jen tak je možné alespoň částečně vyloučit negativní dopady průběhu evakuace zapříčiněného 
aktuálními meteorologickými podmínkami, za kterých je tato evakuace prováděna, 
předpokládané vzdálenosti, na kterou budeme nuceni evakuaci realizovat, a také povrchu 
terénu, po kterém bude samotný přesun uskutečňován. 
 
 

Résumé 
This article deals with the issue of special apparel and footwear for foot evacuation. 

These two factors can play a significant part during foot evacuation because they can influence 
an individual’s physical ability to manage foot evacuation. Unsuitable clothes and footwear can 
have a negative effect on people’s health. The article observes very low occurrence of this 
special clothes and footwear for this way of evacuation among people. The article also 
underlines low public awareness of suitable apparel and footwear for cases like that. It 
highlights subjects that could enter the issue of recommendation of suitable clothes and 
footwear.    
 
 
POZNÁMKY: 
 
 
1  Pod pojem obuv je zahrnut široký sortiment výrobků určených k obouvání za účelem ochrany lidských 

nohou proti nepříznivým meteorologickým podmínkám okolního prostředí a zároveň umožňující 
zdravotně nezávadnou chůzi. Existuje mnoho typů obuvi, které dělíme dle jejího účelu, velikosti, 
historického období či pohlaví nositele. Boty jsou párová součást obuvi. 

2 Popis jednotlivých prvků viz kapitola Složení a konstrukce turistických bot. 
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