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Brno a jižní Morava Brno DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/DnesBrno

V
Česku jsou pouze dvě pra-
coviště, kde lze získat certifi-
káty na roušky a oděvy, kte-
ré chrání lidi mimo jiné
i před koronavirovou náka-

zou. Jedním z nich je Textilní zkušeb-
ní ústav na brněnském Cejlu. Právě
odtud nově poslali uživatelům první
evropskou technickou informaci
o rouškách v češtině. „Jde o velmi
obsáhlý a podrobný dokument se
spoustou měření a obrázků, ve kte-
rém se dočtete o obličejových rouš-
kách úplně všechno: od výroby, po-
užití přes údržbu až po likvidaci,“ vy-
světluje ředitel ústavu Pavel Malčík.
Dokument je volně šiřitelný a stáh-
nout si ho může každý na stránkách
České agentury pro standardizaci.

Čím je dokument zásadní?
Je tam řada věcí, které lidé o rouš-
kách nevědí, třeba jak měřit obličej
pro jejich výrobu. Pracovali jsme
na něm od poloviny července. Mu-
seli jsme celou věc podrobně
a předpisově popsat a přesně ujas-
nit termíny. Například ve zdravot-
nických normách je rouška látka,
která vymezuje operační pole, a to,
co přikrývá nos a ústa, je ústenka,
nebo přesněji zdravotnická maska.
My tedymluvíme o obličejové rouš-
ce pro veřejnost.

Můžete shrnout ty nejdůležitější
informace?
Je to v podstatě dokonalý technický
návod, jak vyrobit roušku, co by
mělo výrobu doprovázet, že je po-
třeba používat dostatečně hustý,
ale přitom prodyšný textil, aby se
v něm dalo dýchat. Jak se dají růz-
né druhy textilu poskládat, jak by
měly vypadat úvazy kolem hlavy.
Jsou tam vypsané možnosti, které
rouška má, aby někdo nesliboval,
že umí virus zabít.

A neumí?
Ne, ale dokáže zachytit nosiče, kte-
ré viry potřebují, aby se dostaly ně-
kam dál, od těla. Od člověka se šíří
viry na kapénce, takže stačí rouška,
která zachytí částice tři mikrony,
kdežto virus je o několik řádů men-
ší. Měří od 80 do 150 nanometrů,
což jsou miliardtiny metru.

Co je nejčastější chybou při za-
cházení s rouškami?
Sundávání a nasazování, protože
při tomna ně vždycky sáhnete. Pro-
to jen roušky nestačí a razí se
ochranná tři R – roušky, ruce a roze-
stupy dva metry, což je vzdálenost,
na kterou člověk částice vyšle při
normální mluvě.

Na roušky jsou rozdílné názory.
V době, kdy je ministerstvo
zdravotnictví znovu nařídilo,
vyvěsil v Brně řidič tramvaje ce-
duli, že v „jeho“ voze mohou

lidé jezdit i bez nich. Mají tedy
smysl?
Určitě mají. Na YouTube se dá najít
video, kde je laserem osvětlený bok
člověka a ten zvolá: Help! Bez rouš-
ky je krásně vidět proud zelených
kapének, které vypustí. Když si na-
sadí roušku z lehké pleteniny, odlét-
nou jedna dvě kapénky. Takže
vzhledem k potřebě být ohledupl-
ný k ostatním sehrávají roušky zá-
sadní roli. A je jedno, jestli jsou na
gumičky, nebo na tkaničky.

U vás v ústavu jste roušky zkou-
šeli?
Ano, i když ještě ne podle té nové
technické dokumentace. Zkoušeli
jsme například, i nakolik zabrání prů-
niku nečistot. Zachytí totiž i velké
procento prachu – od 500 nanomet-
rů do pěti mikronů, což je úplně jem-
ný prach. Takže nechrání jen proti
vykašlávání a například zpívání, ale
i proti pevným částicím prachu.

To, že od 5. října zakázali sboro-
vé zpívání, hodně lidí nadzved-
lo. V Brně to odnesl například
dlouhopřipravovanýmezinárod-
ní festival Janáček Brno 2020.
Chápu, že se to lidem nelíbí, je však
dokázané, že zpěv je opravdu krás-
ný, ale může být nebezpečný, pro-
tože je založený na hlubokémnáde-
chu a výdechu a dává kapénkám ra-
zanci. Pak se jich zmocní ventilace
nebo klimatizace a dostanou se všu-
de možně.

Na jaře se dovezly roušky z Číny
za miliardu, což bylo předmě-
tem velké kritiky. Od té doby se
dají koupit v každé galanterii
nebo v lékárně. Znamená to, že
jsme soběstační?
Jde o to, jaké roušky máte na mysli.
V těch obyčejných ano, v těch zdra-
votnických, jakoumáte třeba na ob-
ličeji vy, nikoli. Vyrábějí se ze spe-
ciálního třívrstvého materiálu a to-
ho my nemáme dost. Na jaře neby-
ly ani linky na šití roušek. Teď už je
některé firmy mají, ale kapacita je
vzhledem k potřebě nedostatečná.
Musíte brát v úvahu, že zdravotnic-
ké roušky jsou na jedno použití,
a jakmile je sundáte, měla byste je
vyhodit. S tím je spojená i likvida-
ce, což je další problém. Jako sou-
kromá osoba si s nimi můžete nalo-
žit různě, ale ve zdravotnictví to ne-
jde. Když už jsme u toho,máte rouš-
ku nasazenou špatně. Tmavší stra-
na je ven, světlejší k obličeji.

Ajaj, děkuji za upozornění. Ze-
ptám se ještě na tu Čínu. Řada
lidí i ze zdravotnictví kritizovala
kvalitu.
Je pravdou, že část roušek neměla
certifikát, takže jsme nemohli po-
soudit, jestli jsou vyhovující. Ale
pravdou je i to, že nebyl na certifika-
ci čas. Proces trvá dva měsíce. Jedi-
ná země v Evropě, která certifikace
na jaře měla, byla Belgie, postupně
se k tomu přidávaly další země, na-
příklad Španělsko a Německo. Je-

jich zkušebny jely nepřetržitě 24 ho-
din denně, a stejně to nestačilo.
Stav nouze, který teď máme zpát-
ky, ale umožňuje použití roušek
i bez certifikace. Zatím je ale, mys-
lím, certifikovaných roušek dost.

A jak jste na tom s certifikací rou-
šek u vás v ústavu?
Momentálně nám chybí jedna pra-
covnice a při počtu třech lidí je to
znát. Navíc nemáme přístroje na
celý rozsah zkoušek, takže jsme ve
spojení například s Angličany a Ra-

kušany. Děláme věci pro ně a oni
zase pro nás. Koronavirus nastarto-
val obrovskou mezinárodní spolu-
práci mezi zkušebnami. Vzájemně
si výsledky vyměňujeme a dáváme
je dohromady.

Kolik je v Česku zkušeben, které
jsou schopné testovat roušky?
Dvě další v Praze a ve Zlíně zkouší
také respirátory. Je to proto, že nej-
dřív nebyla poptávka, a když nasta-
la, nebylo možné tak rychle všech-
no zařídit. Souvisí to hlavně s pří-
strojovýmvybavením. Než se dosta-
nete do situace, že umíte otestovat
všechno, nějakou dobu to trvá. Ale
to platí pro celou Evropu.

A co textilní roušky? Ty se dají
opakovaně používat. Je lepší je
prát, nebo stačí strčit do hrnce
a vyvařit?
Lepší je prát je s nějakým mýdlem
nebo pracím práškem, protože pleť
je mastná, často se mažeme něja-
kým krémem, ženy používají kos-
metiku a ta se praním dostane pryč.

Vy ale netestujete jen roušky.
Zkoušíte nejrůznější věci, třeba
oblečení, hračky nebo nosítka
pro děti. Jak ta se zkouší?
Na testování máme figurínu, které
oblečeme nosítko, do něj vložíme
náklad 15 kilogramů a zapneme pří-
stroj, který napodobuje chůzi a pro-
vede s ní 30 tisíc pohybů nahoru
a dolů, což odpovídá jednomu krat-
šímu výletu. Tak zkoumáme, co to
udělalo se švy nebo s úvazy. Z hle-
diska hygienického zase zjišťujeme,
co se děje s látkou, když dítě slintá,
aby nepouštěla například barvu či
nějaké škodlivé látky, ale to je spo-
lečné pro všechny dětské věci.

Hodně žennamateřské si přivydě-
lává tím, že tyto věci, ale třeba
i hračky a oblečení, šijí. A rozhod-
ně neřeší nějaký certifikát.
Pokud to šijí jen pro sebe nebo pro
známé, nepotřebují ho. Měly by se
ale zajímat o to, jestli jsou certifiko-
vané materiály, ze kterých ty věci
šijí, a to se dá zjistit u výrobců nebo
u obchodníků.

V Brně fungujete už od 50. let,
jak se změnil způsob testování
za těch šedesát sedmdesát let?
Nejprve se testovala obchodní hmot-
nost, zkoušelo se ještě vybarvení,
aby se látky nesepraly a nepouštěly.
Pak nastoupily syntetické materiály
a směsi a tam se zkoušelo například
to, jestli látka při oděru nežmolkuje.
A protože se textilie začaly používat
i v jiných oborech, zkoušela se odol-
nost vůči ohni. U syntetických látek
to byla třeba komfortnost při noše-
ní, nakolik se člověk potí, protože
látky méně sají pot. Jako ideální se
ukázaly směsi umělých a přírodních
materiálů, například polyester a ba-
vlna, ale to se zase nelíbí ekologům,
protože se nedají oddělit a recyklo-
vat. A poslední dobou přibyly elasta-
ny – a to už je úplně jiná kategorie,
protože jsou příjemné a dokážou
zvýraznit postavu.

Od jara slyšíme, jak koronavirus
ničí firmy. Co napáchal v oblasti
textilních firem?
Paradoxně ukázal, jak je textil uži-
tečný. Jeho struktura je z hlediska
filtrace úžasná, dá se nakonstruo-
vat různými způsoby, tkaná, netka-
ná textilie, a nic není tak měkkého
a poddajného jako textil.

Byty - koupě
Pro rodiče koupím byt ideálně 2+1/3+1 ve
Vyškově. Te. 732115802224411

Nemovitosti - koupě
Koupíme chalupu do 40 km od Brna. Tel.
736189765224393

Hledáme nemovitost na investici (byt, RD).
Tel. 703120934224402

Koupím dům, byt na investici 776 844 548226682

INZERCE

Milada Prokopová
redaktorka MF DNES

BRNO Sliby, že jihomoravské zastu-
pitelstvo vedené hnutím ANO „rozlé-
tá kraj“, se na samém konci volební-
ho období rozplynuly. Na brněn-
ském letišti už bude létat pouze jedi-
ná linka – do Londýna.
Dopravce Ryanair totiž zrušil na

přelomu září a října leteckou linku
z Brna do italského Bergama, kterou
kvůli pandemii koronaviru už dříve
letos pozastavil.
„Dopravce se rozhodl letovou lin-

ku do Bergama na zimní sezonu ne-
obnovit. Dozvěděli jsme se o tom
tento týden,“ sdělil mediální zástup-

ce brněnského letiště Jakub Splavec.
O zrušení jedné ze dvou posledních
leteckých linek z Brna informoval
jako první server Zdopravy.cz.
„Není to pro nás příliš překvapivá in-
formace, protože Ryanair avizoval,
že bude rušit různé linky po celé Ev-
ropě,“ dodal Splavec.
Letecký uzel na jižní Moravě tak

na většinu týdne úplně osiří. Jediné
letecké spojení bude zajišťovat tak-
též Ryanair, a to do Londýna. Létat
se bude od listopadu pouze v pátek,
sobotu a neděli. I tato linka létala
nejdříve každý den. Postupně však

počet spojů klesl na pět týdně a v říj-
nu dokonce na dva.
„Informaci o zrušení linky do Ber-

gama jsem získal z médií. Není to
pro mě překvapení vzhledem k sou-
časné koronavirové krizi,“ sdělil
stručně jihomoravský hejtman Bo-
humil Šimek (ANO).
Právě on přitom hejtmanské křes-

lo před čtyřmi lety získal také díky
sloganu „Rozlétáme kraj“. Z letiště
však postupně dopravci spíš odchá-
zeli. Před výměnou v čele hejtman-
ství fungovaly v Brně čtyři linky.
Nepodařilo se obnovit linku do

Mnichova, přestože kraj opakovaně
nabízel dotování provozu, dokonce
s navýšenou částkou. Po dopravci,
který zkrachoval, se žádný další ne-
přihlásil. Po pouhém roce fungová-
ní dolétala i linka do Berlína, která
podle dřívějšího vyjádření Splavce
nenaplnila očekávání na obou stra-
nách.
Ještě tento týden v předvolebním

rozhovoru pro MF DNES však Šimek
nastiňoval, že možnosti, jak posílit
provoz na letišti, jsou. „Chtěli jsme
před koncem volebního období
oznámit novinky, ale bohužel do-

pad pandemie koronaviru na letec-
kou dopravu je jasný. Pořád je ale ze
strany dopravců zájem z Brna létat.
Máme portfolio až šesti linek, které
by semohly zprovoznit. Akorát nyní
nevíme, co bude. Podařilo se nám
alespoň obnovit pravidelnou linku
do Londýna, o kterou je zájem,“
řekl v rozhovoru Šimek.
Kromě německých, britské a ital-

ské destinace se dříve z Brna létalo
i do Nizozemí. Do Eindhovenu lidi
dopravovala společnost Wizzair od
roku 2011 do roku 2017.
—Markéta Lankašová

Pavel Malčík řídí Textilní zkušební
ústav v Brně, který testuje oblečení
nebo hračky. O rouškách, z nichž se
opět stala běžná součást života, zde
teď vědí úplně všechno.

Opatření platná v kraji
od pondělka 5. října

Školy: vysoké a střední přejdou na
distanční výuku, odborné praxe ale
probíhat budou. Na základních ško-
lách hudební výchova bez zpěvu.
Tělocvik na 2. stupni jen venku.
Restaurace: otevřené jen do
22.00, u stolu max. šest lidí.
Společné aktivity: uvnitř max. 10
lidí a venku max. 20 osob. Výjimkou
je třeba jednání zastupitelstev či sou-
dů. Zavřená střediska volného času.
Sport: fotbal i hokej bez diváků,
max. 130 sportovců a členů týmů.
Posilovny i akvaparky otevřené.
Bohoslužby: vsedě a bez zpěvu,
maximálně 100 osob.
Kultura: zakázány velké koncerty,
opery a muzikály. V divadlech pou-
ze činohra a balet, zrušeny občer-
stvovací přestávky.

Letiště Brno osiří. Ryanair ruší linku do Itálie

Rouška virus nezabije, ale
nepustí to, na čem cestuje

heutetoday
hoy

Informace pro všechnyObsáhlý dokument o rouškách
najdou lidé na stránkáchwww.agentura-cas.cz.


