
Starostlivosť o rybárske oblečenie 
 

Investovali ste do kvalitného membránového oblečenia a nechcete aby sa znehodnotilo? Prvoradá je 

správna údržba.  

 

Premoká Vám rybárske oblečenie? Možno robíte chybu Vy 

 

Rybárske oblečenie je veľmi dôležitou súčasťou našej výbavy. Byť vhodne oblečený je snáď  základom 

pohodovej rybačky. Nie je nič horšie, ako keď sa vyberiete na ryby na viac dní a tam zmoknete do nitky, alebo 

vás prefúka a pod. Vždy treba byť pripravení. Oblečenie nezaberie ani v lete veľa miesta a určite vám 

vojde medzi ostatné rybárske veci v aute. 

 

 

Rybárske oblečenie môžeme rozdeliť do viacero skupín: 

 rybárske nohavice, 

 rybárske bundy, 

 vesty a 

 rybárske oblečenie komplety 

 

Práve komplety sú najideálnejším riešením. 

  

ďalej možno oblečenie pre rybára rozdeliť podľa účelu na: 

 rybárske nepremokavé oblečenie, 

 outdoor, 

 pršiplášte, 

 rybárske zimné oblečenie, 

 špeciálne membránové oblečenie 

 

Rybárske komplety niečo stoja a my sa budeme snažiť, aby nám slúžili čo najdlhšie. 

  

Rybárske oblečenie - pranie v práčke – nikdy neprať 

Práve pranie v práčke vám môže vaše drahé super oblečenie najviac znehodnotiť. Pri praní totiž prichádza k 

mechanickému namáhaniu membrány a jej rýchlemu opotrebeniu s následkom poškodenia. Hlavne usadeniny 

starých pracích práškov v pračke nenávratne odoberajú oblečeniu jeho vlastnosti a pri žmýkaní najviac prichádza 

k namáhaniu a poškodeniu membrány. 

 

Ako sa teda správne postarať o čistenie membránového oblečenia? 

  

 Ak sa predsa len rozhodnete oblečenie oprať, musíte použiť špeciálny prípravok, určený len na rybárske 

membránové oblečenie.  Ale pozor, ani tento vám nemusí pomôcť, ak máte starú práčku, v ktorej sa 

nachádzajú pozostatky ostatných pracích práškov. 

 Aj teplota vody v práčke je veľmi dôležitá. Perte najviac na 30°C. Vyššia teplota poškodí membránu a 

impregnáciu.  

 Pre všetkých, ktorí majú kvalitné rybárske oblečenie odporúčame toto NEPRAŤ V PRÁČKE  a už vôbec nie 

dávať do čistiarne. 

 Samozrejme, nebudeme chodiť zablatení. Dobré je oblečenie očistiť hneď za čerstva priamo pri vode, 

hlavne od rybieho slizu, ktorý je veľmi priľnavý. Blato, krmivo a iné nečistoty ľahko odstránite vlhkou handrou 

alebo aj rukou. Ak prídete domov a rozhodnete sa nejako zbaviť nečistôt, nie je problém. Oblečenie je 

najlepšie očistiť tak, že si ho oblečiete a vojdete do sprchy. Studenou, nanajvýš úplne vlažnou vodou sa v 

oblečení osprchujete a necháte odtiecť. Nežmýkame ani v rukách.  

 Potom nasleduje ďalšia dôležitá vec, a tou je sušenie. Nikdy nesušte na radiátoroch. Teplota v nich dosahuje 

vysoké teploty a oblečenie poškodíte. Vysušiť ho je vhodné zavesením na vešiak v prievane a nie na slnku.  

 Pozor! Ak prídete domov z výpravy, uvedomte si, že oblečenie môže byť vlhké aj od rosy, hmly a pod. Nikdy 

ho vlhké neskladajte a  neukladajte medzi veci. Riskujete tak plesnenie a zhranatenie vášho oblečenia. 



Ak dodržíte všetky naše rady, tak vaše rybárske oblečenie vám poslúži dlhé roky bez problémov.  

Ak nič nezanedbáte, tak aj po x rokoch sa budete tešiť že máte nepremokavé, plne funkčné membránové 

rybárske oblečenie, ktoré Vás nikdy nesklame, ani v najväčšom extréme počasia. 

 

Rybárske oblečenie – postup údržby 

  

Starostlivosť o priedušné membránové oblečenie: musíte nasledovať základné inštrukcie podľa symbolov na 

oblečení. Bežné čistenie robiť len čistou vodou (napr. po rybačke či prechádzkach v prírode umyť znečistené 

oblečenie mokrou handrou a nechať vyschnúť voľne zavesené na ramienku), prať najlepšie ručne v 30°C vode 

a len v nevyhnutých prípadoch (predĺžite životnosť membrány oblečenia a tým nepremokavosť). 

Ak už je potrebné použiť čistiace prostriedky tak len tie, ktoré nenarušujú membránu: 

v žiadnom prípade nepoužívajte 2v1 - prací prostriedok a impregnáciu v jednom, nepoužívajte aviváž a iné 

zmäkčovače, bežné pracie prostriedky a prostriedky obsahujúce bielidlá, chlór, flór, acetón a iné podobné 

chemické látky a rozpúšťadlá.  

Po vypraní zaveste oblečenie voľne na ramienko a aplikujte na vlhké oblečenie ešte impregnáciu sprejom, čím 

obnovíte odpudivosť vody a tým nepremokavosť.  

  

 

Rybárske oblečenie postup údržby - iné pokyny: 

  

 nikdy nezabudnite po použití nechať oblečenie riadne vyschnúť na dobre vetrateľnom mieste  

 na vrchnej vrstve oblečenia nenosiť žiadne vesty ani iné bundy, ktoré by mohli poškodiť tretiu vrstvu 

oblečenia  

 slané biele škvrny na oblečení hneď vyčistite. Slaná voda a slnečné žiarenie môžu poškodiť tkaninu.  

 nesušte oblečenie na radiátore alebo v blízkosti krbu, otvoreného ohňa ani v sušičke.  

 nikdy nenechávajte oblečenie vlhké a zložené, oblečenie môže zostať preležané a na tieto poškodenia sa 

nevzťahuje záruka! 

  


