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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou avivážních prostředků. Úvodní část zahrnuje 

vysvětlení pojmů z oblasti tenzidů a detergentů, jejich složení a rozdělení. Další kapitola se 

soustřeďuje na charakterizaci prostředků používaných pro změkčování tkanin. Druhá část 

práce je zaměřena na vliv těchto látek na životní prostředí s ohledem na biologickou od-

bouratelnost a toxicitu jejich složek. Součástí je i kapitola věnovaná ekologicky příznivější 

alternativě v podobě tzv. esterquatů.  Závěrečná část obsahuje příklady běžných i ekolo-

gických komerčně dostupných aviváží a vyhodnocení informovanosti veřejnosti  na zákla-

dě předloženého dotazníku. 
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ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the issue of fabric softeners. Introductory part covers the 

definitions concerning surfactants and detergents, their composition and classification. The 

next chapter is devoted to characterization of fabric softeners. The second part of text is 

focused on the environmental impact of these substances regarding their biodegradability 

and toxicity. Following this point of view, the chapter about esterquats, as more favorable 

alternative, is included. The final part of thesis contains the examples of common and eco-

logical commercially available fabric softening agents and evaluation of presented ques-

tionnaire.  
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ÚVOD 

První avivážní prostředky byly vyráběny z mýdla, oleje a vody za účelem zjemnění charak-

teristické hrubé textury čerstvě obarvených bavlněných vláken. V průběhu let s rozvojem 

organické chemie byly vyvíjeny nové účinnější formulace zajišťující vysoký stupeň měk-

kosti prádla a atraktivní vůně. Dnešní aviváže propůjčují textilním materiálům hebkost a 

svěžest, snižují povrchový elektrostatický náboj, usnadňují žehlitelnost a fungují jako pre-

vence proti opakovanému usazování nečistot.  

Používání aviváží s sebou ovšem nese i určité nevýhody. Nelze je například aplikovat na 

funkční prádlo, kde by mohly snížit odvádění vlhkosti. Stejný problém může nastat u utě-

rek a ručníků, kde může docházet k omezení savosti těchto materiálů. Avivážní prostředky 

obsahují kromě aktivních složek i celou řadu vonných látek, což se může negativně proje-

vovat u osob trpících různými alergiemi, atopickým ekzémem, popř. malých dětí, jejichž 

pokožka je velmi citlivá. V těchto případech lze využít některé šetrnější alternativy běž-

ných aviváží, které jsou neparfemované. 

Významnou otázkou při používání prostředků pro změkčování prádla zůstává nízký stupeň 

biodegradability některých složek. Proto se výrobci neustále snaží o vývoj nových formu-

lací s obsahem tenzidů, které by vykazovaly nejen lepší biologickou odbouratelnost, ale i 

dobré kondicionační i antistatické vlastnosti. Jako příklad lze uvést tzv. esterquaty, kvar-

térní kationické sloučeniny s esterovými vazbami. Kromě klasických kapalných formulací 

jsou na trhu dostupné i formy ubrousků, popř. balonků do sušičky, u nichž výrobci dekla-

rují nulový stupeň toxicity a alergizujících reakcí. 

Je zřejmé, že vývoj v oblasti pracích i avivážních prostředků jde neustále dopředu, s čímž 

je ovšem spojen i neustálý nárůst objemu chemických látek, které se akumulují v životním 

prostředí.  Hledání ekologicky šetrnějších alternativ má z tohoto hlediska velký význam a 

výrobci ani spotřebitelé by na tuto skutečnost neměli zapomínat.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 12 

 

1 TENZIDY A DETERGENTY 

1.1 Základní pojmy 

Podle nařízení o detergentech č. 648/2004, článek 2 je „detergent“ definován jako každá 

látka nebo přípravek obsahující mýdla nebo jiné povrchově aktivní látky určené pro prací 

nebo čisticí procesy. Detergenty mohou mít jakoukoliv formu (kapalina, prášek, pasta, 

tyčinka, tvarovaný kus, lisovaný výrobek atd.) a mohou být určeny pro použití v domác-

nostech, institucích či průmyslu. 

Další výrobky považované za detergenty jsou: 

 „pomocné prací přípravky“  

 „avivážní přípravky“  

 „čisticí přípravky“  

 „jiné čisticí a prací přípravky“ [1]. 

 

Detergenty tedy řadíme mezi uměle vyráběné chemické látky, jejichž hlavní funkcí je mytí 

a čištění, tzv. „detergence“. Proces detergence lze definovat jako schopnost převádění ne-

čistot z pevného povrchu do objemové fáze roztoku. Na počátku je zásadní schopnost mo-

lekul detergentu navázat se na nečistotu a substrát, jenž má být čištěn. Po vlastním odstra-

nění nečistoty je nezbytné zajistit její stabilizaci v detergenční lázni a zamezit tak zpětné-

mu usazování. Detergenční účinek závisí na složení formulace, podmínkách použití, pova-

ze čištěných povrchů a nečistot [2, s. 6–7].  Povrchy mohou být jednoduché (sklo, kov, 

kompaktní polymery) nebo složité (textilní a kožedělné materiály), polární či nepolární, 

přičemž všechny tyto faktory ovlivňují jejich smáčitelnost detergenčními roztoky [3, s. 85–

86]. 

„Tenzidy“ jsou látky snižující mezifázové napětí na rozhraní fází, čímž zásadně ovlivňují 

vlastnosti systémů. Jejich molekula má amfifilní charakter, tzn., že obsahuje dvě proti-

chůdné části – hydrofilní a hydrofobní. Na základě hydrofilní části jsou tenzidy rozdělová-

ny na ionické a  neionické. Ionické ve vodě disociují a mohou se dále dělit na anionické 

(záporný náboj), kationické (kladný náboj) a amfoterní (kladní i záporný náboj). Neionické 

ve vodě nedisociují, ve své hydrofilní části však obsahují funkční skupiny, zajišťující roz-

pustnost ve vodě [2, s. 6–7]. Rozdělení tenzidů podle typu hydrofilní složky je patrné z 

Obr. 1. 
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Obr. 1. Rozdělení tenzidů podle hydrofilní části [2, s. 7] 

1.2 Rozdělení detergentů  

Detergenty je možno rozdělit do několika hlavních kategorií – na prací prostředky, pří-

pravky na mytí nádobí, čisticí prostředky pro domácnost a průmysl, a kosmetické čisticí 

prostředky (Obr. 2). 

Prací prostředky jsou dostupné v podobě prášků, kapalných produktů, tablet, či gelů. Jsou 

formulovány tak, aby bylo zajištěno efektivní odstranění skvrn a nečistot, stejně jako udr-

žení bělosti a zářivosti prádla. Řada pracích prostředků představuje přínos i v dalších funk-

cích, jako je udržování kvalitních barev, ochrana vláken a dezinfekce.  

Mezi prostředky pro mytí nádobí řadíme detergenty pro ruční i mechanické mytí. Běžně 

jsou dostupné ve formě kapalné, gelové, práškové i v tabletách. Přípravky pro ruční mytí 

jsou formulovány za účelem odstranění a rozpouštění potravinových nečistot z povrchů. 

Rovněž musí tvořit kvalitní a stabilní pěnu, a to i při odstraňování silných nečistot. Deter-

genty tohoto typu musí být jemné a nedráždivé vůči pokožce. Výrobky určené pro automa-

tické mytí nádobí musí zajistit odstranění špíny i v přítomnosti tvrdé vody a na rozdíl od 

předchozí skupiny nesmí vykazovat vysokou pěnivost, která by mohla nežádoucím způso-

bem ovlivnit celý proces a poškodit zařízení myčky. Nádobí po umytí musí být čisté, beze 

skvrn a usazenin. Pro tyto účely jsou přidávány speciální pomůcky pro oplachování, jejichž 

úkolem je napomáhat k ještě zásadnějšímu snižování povrchového napětí a usnadnit tak 

proces mytí.  

Čisticí prostředky pro domácnost zahrnují především kapalné nebo práškové přípravky, i 

když jsou dostupné i produkty ve formě gelů a čisticích ubrousků. Tzv. víceúčelové čističe 

jsou používány k zajištění penetrace do nečistoty, jejího uvolnění, regulace tvrdosti vody a 

zamezení opětovnému usazování nečistot na vyčištěném povrchu. Řada těchto produktů 

obsahuje také určitý podíl antibakteriálních látek. Práškové abrazivní čisticí prostředky 

odstraňují silně usazené nečistoty prostřednictvím minerálních nebo kovových abrazivních 
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částic. Některé produkty mohou také obsahovat bělicí nebo dezinfekční činidla, jako na-

příklad perborát, perkarbonát nebo dichloroisokyanurát sodný.  

Mezi čisticí prostředky pro osobní péči řadíme produkty pro mytí rukou, těla, stejně jako 

šampony, kondicionéry a zubní pasty.  Na trhu jsou převážně ve formě  kostek, gelů a roz-

toků. Mezi hlavní požadavky spotřebitelů v této oblasti patří estetická stránka, jako je tvor-

ba kvalitní a stálé pěny, příjemný pocit po použití, snadnost oplachování, vůně. Přípravky 

mohou navíc sloužit k zajištění hydratačních, dezinfekčních, kondicionačních a stylingo-

vých účinků [4, s. 2–3]. 

 

 

Obr. 2. Typy detergentů [2, s. 113] 

1.3 Složení detergentů 

Detergenty jsou komplexní směsi látek, jejichž složení se řídí specifickými požadavky spo-

třebitelů, dostupností surovin, lokálními zvyklostmi a v neposlední řadě hraje roli ekono-

mické a environmentální hledisko. Složení detergentů je uzpůsobeno tak, aby byl zajištěn 

maximální čisticí efekt [2]. Mezi hlavní aktivní složky detergentů patří tenzidy, které zajiš-

ťují dokonalé smáčení nečistoty na povrchu substrátu, odstranění nečistoty z povrchu a 

zabránění jejímu opětovnému usazení. Dále jsou přidávány aktivační přísady, které změk-

čují vodu, a zvyšují tak účinnost tenzidů, napomáhají udržovat smočenou, uvolněnou ne-

čistotu v prací lázni (ochranné koloidy) a udržují konstantní hodnotu pH prací lázně (alka-

lická 7.4 – 9.4). Součástí detergentů jsou dále pomocné přísady, které zvyšují kvalitu pra-

cího procesu.  Patří sem opticky zjasňující prostředky, enzymy, inhibitory koroze, antista-

tická činidla, mikrobicidní látky a další [2, s. 106–108] [5, s. 3]. 

Zástupci uvedených skupin látek obsažených v detergentech jsou shrnuty v Tab. 1. 
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 Tab. 1. Složky detergentů a jejich funkce[6][2, s. 108–113]  

  Složka Funkce Konkrétní zástupce 

 

Tenzidy 

Snižují povrchové napětí 

vody a napomáhají odstraňo-

vání nečistot. 

Mýdla, alkyl sulfáty, alkyl 

ethoxyláty 

Alkálie 

Neutralizují kyselý typ nečis-

tot a zmýdelňují mastnou 

špínu, zajišťují vhodné pH a 

zefektivňují tím proces deter-

gence. 

Silikát sodný, hydroxid sod-

ný, uhličitan sodný 

Změkčovadla vody  

(tzv. buildery) 

Odstraňují ionty Ca2+ a Mg2+, 

jež způsobují tvrdost pracích 

vod. 

 Zeolity, citrát sodný, fosfáty 

Opticky zjasňující látky 

Absorbují neviditelné UV 

záření a transformují je na 

viditelné záření o vyšší vlno-

vé délce, čímž rozjasňují po-

vrch tkaniny. 

4,4-diamostilben-2,2-

disulfonové kyseliny 

Bělicí látky 
Odstraňují barevné nečistoty 

oxidací. 

Tetrahydrát perboritanu sod-

ného, perkarbonát sodný 

Chelatační činidla 
Regulují negativní vliv iontů 

z tvrdé vody. 

Glukonát sodný, EDTA a 

NTA, fosfonáty  

Enzymy 

Podílejí se na rozpadu vel-

kých organických molekul 

pomocí katalytického štěpení.  

Lipázy, proteázy, amylázy 

Antiredepoziční přísady 

Zabraňují zpětnému usazová-

ní nečistoty na vyprané tkani-

ně. 

Karboxymethylcelulóza, sili-

káty, fosfáty 

    Plniva 
Zlepšují zpracovatelské a 

uživatelské vlastnosti. 
Síran sodný 
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 Procentuální zastoupení uvedených složek se liší v závislosti na typu detergentu. Příklad 

složení běžného práškového detergentu je uveden v Tabulce 2, kde tenzidy zaujímají při-

bližně 20 % produktu. Další významný podíl představují změkčovadla vody a plniva.   

 

                           Tab. 2. Příklad složení běžného práškového detergentu 

 [2, s. 107] 

Složka %hm 

Voda 3–5 

Tenzidy 15–25 

Builder 20–55 

Plnivo  20–45 

Opticky zjasňující prostředky 0–0.8 

Bělící látky 0–25 

Polymery 0–6 

Enzymy 0–1 
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2 ZMĚKČOVÁNÍ TKANIN 

Obecně platí, že každé vlákno má svou specifickou hodnotu měkkosti, která závisí na jeho 

chemickém složení a fyzikální struktuře. Méně krystalické látky pak vykazují vyšší stupeň 

měkkosti. Měkkost dále přímo ovlivňuje jemnost vlákna a stupeň zákrutu příze. Způsob 

tkaní a množství nití na cm rovněž přispívá ke zvyšování nebo snižování měkkosti vláken.  

Definice měkkosti bývá někdy obtížná a je možno rozlišovat následující typy: 

 měkkost povrchu 

 hladkost povrchu 

 elasticita (vzhledem ke stlačení a protažení) [7] 

 

Vlastnosti tkaniny lze měnit pomocí mechanických, fyzikálních a chemických metod nebo 

jejich kombinací. K tomu účelu je možné využít různých typů zařízení, poskytujících od-

lišné stupně měkkosti. Funkčním jádrem těchto strojů jsou dva tunely, do nichž je textilie 

přiváděna prostřednictvím tzv. Venturiho trubice za pomoci vzduchu a tlaku. Tkanina je 

tlačena vysokou rychlostí proti roštu umístěnému v zadní části zařízení. Dále je tkanina 

vedena speciálními skluzy s teflonovou úpravou zpět do přední části stroje, kdy se cyklus 

opakuje. Rychlost pohybu materiálu může dosáhnout až 1000 m/min, v závislosti na druhu 

a hmotnosti různých textilií, a na požadovaných vlastnostech výsledného produktu. Sché-

ma stroje pro změkčování tkanin je znázorněno na Obr. 3 [7].  
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Obr. 3. Stroj pro změkčování tkanin [8] 

 

Při tomto procesu, který v podstatě kombinuje mechanické a fyzikální principy, je voda 

využívána pouze jako medium pro přepravu rozpuštěných chemických látek, které jsou 

špatně biologicky rozložitelné. Výsledkem je nejen změna morfologie vláken a vazby tka-

niny, ale může být ovlivněna také barva, vzhled a dokonce může dojít ke změně lomu svět-

la na povrchu textilního materiálu. Nejlepších účinků lze dosáhnout kombinací zmíněných 

fyzikálně mechanických procesů a působení speciálních chemických avivážních prostředků 

[7]. 

 

2.1 Avivážní prostředky  

Jedny z prvních změkčujících prostředků se začaly používat počátkem 19. století, za úče-

lem snížení drsnosti čerstvě obarvené bavlněné tkaniny.  Převážně se jednalo o změkčova-

dla na bázi vody, mýdla a tuku (často šlo o olivový či kukuřičný olej nebo živočišný tuk). 

V 60. letech 20. století začaly některé firmy dodávat změkčovadla tkanin pro domácí pou-

žití (např. Procter & Gamble). Během další dekády popularita těchto přípravků rostla, a to 

zejména s vývojem nových ještě účinnějších formulací. To bylo spojeno se vznikem samo-
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statné větve chemického průmyslu, zabývající se těmito přípravky. Vzhledem k nekompa-

tibilitě změkčovadel a běžných detergentů bylo ovšem nutno zajistit přídavek aviváže až 

do cyklu máchaní, což bylo vyřešeno s nástupem automatických praček obsahujících pří-

slušné zásobníky na avivážní prostředky. Na konci 90. let byly dokonce vyvinuty první 

ultra koncentrované environmentálně a ekonomicky příznivější avivážní prostředky, které 

umožnily zásadní snížení dávkování a tedy i balení přípravků. Na počátku 21. století byly 

na trh uvedeny certifikované varianty přípravků pečujících o citlivou pokožku [9]. Mezi 

výhody dnešních aviváží patří tedy nejen změkčení textilie, snížení tendence k mačkání a 

usnadnění žehlení, ale i přidané hodnoty ve formě zvýšení odolnosti oděvu proti znečištění 

a obsahu specifických látek, zlepšujících kompatibilitu s pokožkou [10].  

Avivážní prostředek je podle ČSN EN ISO 862 definován jako látka, která dává textilnímu 

materiálu požadované vlastnosti z hlediska omaku a lesku [11]. Příd. jméno „avivážní“ je 

odvozeno od francouzského podstatného jména „avivage“ [aviváž] a znamená oživování, 

popřípadě zušlechťování [12]. 

Změkčovadla (aviváže) lze tedy charakterizovat jako kapalné kompozice, přidávané do 

pračky v průběhu cyklu máchání za účelem zlepšení uživatelských vlastností prádla. Půso-

bí v podstatě jako mazací prostředky vytvořením hydrofobizující vrstvy na tkanině, která ji 

změkčí. Prádlu po vyprání poskytují nadýchanost a čerstvost. Aviváže redukují přímý kon-

takt mezi vlákny, čímž se snižuje smykový odpor a následně statický náboj, což se vý-

znamně projeví zejména u syntetických materiálů. Bylo prokázáno, že použití aviváže pro-

dlužuje životnost prádla. Význam avivážních prostředků spočívá i v dalších vlastnostech: 

 snižují energetické náklady tím, že snižují dobu sušení v sušičce 

 usnadňují žehlení 

 přispívají ke snížení mačkání prádla 

 mají baktericidní účinek 

 dodávají tkanině příjemnou vůni 

 

S používáním avivážních prostředků se ovšem pojí i některé negativní aspekty. Opakovaná 

aplikace některých typů změkčovadel může způsobit sníženou savost oděvů. Změkčovadla 

mohou také omezit účinnost anionických fluorescenčních zjasňovacích prostředků. Při 

nadměrném dávkování mohou způsobit vznik mastnějšího povrchu a skvrn na vláknech. 

Změkčovadla také snižují účinnost prostředků zpomalujících hořlavost tkanin [13, s. 181–

182]. 
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Hlavní roli ve složení aviváží mají vlastní kondicionační činidla. Většina z nich byla 

v dosud používaných přípravcích založena na kvartérních amoniových sloučeninách, je-

jichž alkylové řetězce byly odvozeny od hydrogenovaných mastných kyselin loje, jako je 

např. dihydrogenated tallow dimethyl amonium chloride (DHTDMAC), který je znázorněn 

na Obr. 4 [14].  

 

 

Obr. 4. Dihydrogenated tallow dimethyl amonium chlorid                                              

      [15 s. 14] 

 

Kondicionační činidla obsažená ve změkčovadlech jsou vzhledem ke svému charakteru 

běžně ve vodě nerozpustná. Z tohoto důvodu jsou přidávány emulgátory, jejichž úkolem je 

směs stabilizovat a zajistit odpovídající depozici na tkanině. Obvykle se používají směsi 

neionických a kationických emulgátorů. Anionické  typy se používají jen zřídka, neboť 

kondicionační činidla běžně obsažená v avivážích mají kladný náboj, který je nekompati-

bilní s anionickou emulzí a docházelo by k její destabilizaci.  Kromě vlastních kondiciona-

čních činidel a emulgátorů obsahují změkčovadla další složky zlepšující jejich estetické, 

ale i užitné vlastnosti, jako jsou vonné a barvicí složky a konzervanty [14]. 

Kromě kapalných kompozic jsou dnes na trhu dostupné i tzv. ubrousky do sušičky, které 

eliminují nevýhody spojené s použitím klasické aviváže, která se může z mokrého prádla 

dostat do filtru sušičky a následně jej ucpat. Ubrousky mají podobný efekt jako klasické 

kapalné aviváže, tedy zanechávají na prádle příjemnou vůni a zároveň snižují elektrický 

náboj [16]. 

Mezi novější formy produktů pro změkčování prádla patří tzv. balónky do sušičky, které 

během sušení prádlo nadzdvihují a oddělují. Dále zadržují teplo, čímž také napomáhají 

procesu sušení prádla. Sada dvou balónků do sušičky s různou elasticitou a speciálně tva-

rovanými výčnělky mechanicky odstraní tvrdost oblečení, vznikající vysycháním vody v 

tkanině (dochází tedy ke změkčení prádla). Podle výrobců je možno dobu sušení zkrátit o 
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15 až 25 %. Rovněž nedochází k uvolňování žádných škodlivin do odpadu, ani do ovzduší, 

což by se také mělo pozitivně projevit z ekologického hlediska [17]. 

 

2.2 Typy avivážních prostředků 

Běžně používané změkčovací prostředky jsou hygroskopické nebo lubrikační látky, které 

mají usnadnit kluz vlákna uvnitř struktury textilního materiálu, čímž zajistí měkkost tkani-

ny. Jsou aplikovány v konečné fázi pracího procesu, z důvodu zamezení jejich vymývání 

během praní [7]. 

 

2.2.1 Změkčovadla na bázi silikonu  

Obecně se jedná o polysiloxanové deriváty s nízkou molekulovou hmotností. Jsou ve vodě 

nerozpustné, a proto musí být na tkaniny aplikovány po rozpuštění v organických rozpouš-

tědlech, nebo ve formě disperzních přípravků. Mají velmi dobrou odolnost vůči vyprání, 

vykazují také dostatečnou teplotní stabilitu. Na povrchu textilie vytvářejí ochranný a mírně 

voděodolný film a dávají materiálu sametově hedvábný charakter (jsou vhodné například 

pro čalounění) [7]. Příklad změkčovadla na bázi silikonu je uveden na Obr. 5. 

 

Obr. 5. Polydimetylsiloxan [18] 

2.2.2 Reaktivní změkčovadla 

Tyto prostředky obsahují reaktivní skupiny, které mají tendenci chemicky reagovat 

s textilními vlákny. Jedná se o N-methylové deriváty vyšších mastných amidů, které zajiš-

ťují permanentní měkkost a voděodolnost [7]. Dříve byly běžné neionické typy, ale 

v současnosti převažují změkčovadla s kationickým charakterem [19, s. 14]. 

2.2.3 Neionické prostředky 

Do této skupiny patří zejména látky na bázi polyetylenglykolu a parafinu. Jde o změkčova-

dla, která jsou obvykle méně účinná než anionické a kationické typy, jsou však odolná vůči 

tvrdé vodě, stálá v kyselém i zásaditém prostředí, a také v přítomnosti kationtů a aniontů, 
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což jsou běžné podmínky při ošetřování textilních materiálů [7]. Často jsou aplikovány 

v kombinaci s dalšími prostředky, např. kationickými. Podstatnou roli hraje optimální vy-

váženost mezi hydrofilní a hydrofobní částí [19, s. 14]. 

2.2.4 Anionické prostředky 

Anionické změkčovací prostředky mohou být na bázi mýdel, sulfatovaných a sulfonova-

ných tuků a olejů, a sulfatovaných alkoholů. Anionická změkčovadla se využívají pro pre-

venci mačkavosti tkanin při barvicím procesu a pro zvýšení anstistatického účinku [19, s. 

13].  Příkladem jsou sulforicináty, které vykazují příznivé vlastnosti jako mazadla, ovšem 

jsou nestabilní ve tvrdé vodě a kyselém prostředí [7]. 

2.2.5 Kationické prostředky 

Kationické typy patří mezi nejpopulárnější změkčovací prostředky, aplikované jak 

v domácnostech, tak v průmyslu. Je známo, že kationické tenzidy, obsahující jednu nebo 

více funkčních skupin, patří mezi látky, které ve vodném roztoku disociují na povrchově 

aktivní kladné organické ionty. Kationické tenzidy mohou zahrnovat primární až terciární 

alkylaminy, jejichž povrchová aktivita je silně omezena v alkalickém prostředí z důvodu 

slabé disociace aminoskupiny. Dále pak se zde řadí soli kvartérních amoniových zásad a 

soli pyridiniových zásad [2, s. 10]. Pro avivážní prostředky jsou nejvýznamnější právě 

kvartérní amoniové sloučeniny (KAS) obsahující dvě kratší řetězce (methylové nebo ethy-

lové skupiny) a dva delší alkylové řetězce o délce 12 až 18 uhlíků, které jsou obvykle od-

vozeny z  mastných kyselin nebo triacylglycerolů s delším uhlíkovým řetězcem. Jako pří-

klad lze uvést distearyl dimethyl ammonium chlorid nebo methosulfát, R = 18 (Obr. 6a). 

Další zástupci mohou být na bázi imidazolinu (Obr. 6b) nebo amidoaminu (Obr. 6c) [13, s. 

182].  

Vzhledem k charakteru jejich molekuly dochází k silné vazbě těchto sloučenin na povrch 

vláken mající většinou záporný elektrický potenciál. Tím jsou rozptýleny elektrické síly, 

zodpovědné za statickou elektřinu. Hydrofobní část molekuly zajišťuje zvýšení kluzu a 

měkkosti tkaniny.  Proto jsou tyto látky doporučovány pro všechny typy vláken a jsou po-

važovány za jedny z nejlepších avivážních přípravků. Problémy mohou nastat v přítomnos-

ti objemných aniontů v prostředí přímých a reaktivních barviv. Některé typy mohou způ-

sobovat sníženou savost tkanin. Mezi další nevýhody běžných kvartérních kationických 

tenzidů patří špatná biologická odbouratelnost, v porovnání s anionickými typy, a vysoká 

cena [13, s. 184]. 
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Obr. 6. Typy kationických změkčovacích přípravků [13, s. 182] 

 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že existují různé typy změkčovacích prostředků, jejichž 

molekuly se mohou v závislosti na obsažených funkčních skupinách nebo charakteru nábo-

je různým způsobem vázat na textilní materiál [7]. Způsob adsorpce některých vybraných 

typů je znázorněn na Obr. 7. 
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Obr. 7. Orientace molekul změkčovadel  

 nasorbovaných na textilním vláknu: 

 a) kationický typ b) anionický typ, 

 c) neionický typ na hydrofobním povrchu a 

 d) neionický typ na hydrofilním povrchu vlákna 

 [20, s. 30] 
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3 VLIV AVIVÁŽÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ 

S rychlým rozvojem syntetických tenzidů a detergentů se výrazně projevil vliv na životní 

prostředí. Mnoho přípravků obsahovalo až do roku 1960 špatně odbouratelné, tzv. tvrdé 

tenzidy, které byly toxické pro ryby a další vodní organismy, způsobovaly také nadměrné 

pěnění vod, což mělo negativní účinky na provzdušňování. Z toho důvodu bylo nutno za-

vést jednotná legislativní opatření, díky nimž by byl regulován pohyb těchto látek na trhu a 

byla zabezpečena ochrana životního prostředí i lidského zdraví. První legislativa v rámci 

zemí Evropské unie vznikla v 70. letech 20. století, v České republice se zákonná opatření 

v této oblasti začala vyvíjet v 90. letech. Ovšem první přepisy vykazovaly řadu nedostatků 

(například byla posuzována pouze primární biodegradace jako postačující podmínka biolo-

gického rozkladu). Zásadním mezníkem bylo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 648/2004 o detergentech, jehož součástí bylo hodnocení celkové biodegradability tenzi-

dů. Uvedené nařízení obsahuje také podmínky značení obalů detergentů, týkající se obsa-

žených látek, dávkování apod. [2, s. 91]. 

Významným faktorem je také regulace přípravků obsahujících fosfáty, které byly řadu let 

využívány jako efektivní změkčovače vody, jejichž největší výhodou byla kompatibilita 

s ostatními složkami. Ovšem bylo prokázáno, že fosfáty, které se z detergenčních prostřed-

ků dostávají do životního prostředí, způsobují přemnožení vodního květu a následně pak 

úbytek kyslíku pro ryby a další vodní organismy. Z toho důvodu bylo během posledního 

desetiletí používání fosfátů v řadě zemí omezeno. V České republice byla v této souvislosti 

vydána Vyhláška č.78/2006 Sb. (kterou se mění Vyhláška č. 221/2004), jež uvádí seznamy 

nebezpečných chemických látek. Podle ní není možné na trh uvádět prací prostředky pro 

textil s koncentrací fosforu převyšující 0.5 % hm [21, s. 46]. Dále v roce 2012 bylo vydáno 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 259/2012, doplňující výše uvedené naří-

zení 648/2004, za účelem regulace obsahu látek s obsahem fosforu i v detergentech pro 

automatické myčky [22].  

 

3.1 Biodegradabilita tenzidů a detergentů 

Biodegradabilitu neboli tzv. biologickou odbouratelnost lze definovat jako schopnost látek 

podléhat biologickému rozkladu způsobenému mikroorganismy. S ohledem na posuzování 
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ekologických dopadů používaných materiálů se jedná o velmi významný faktor. Proces 

biodegradace tenzidů a detergentů lze klasifikovat na dva stupně: 

 primární degradace, jež mění chemickou strukturu látek, potlačující eliminaci povr-

chově aktivních vlastností; 

 totální (úplná) degradace, kdy dochází k přeměně na přirozené vedlejší produkty 

biologické aktivity, tedy vodu, oxid uhličitý, anorganické soli a další látky. 

Z environmentálního hlediska je žádoucí, aby bylo dosaženo totální degradace ten-

zidů [2, s. 82]. 

V průběhu biodegradace mikroorganismy lze využít tenzidů jako substrátu pro zisk energie 

a živin. Mechanismus a kinetika biodegradace tenzidů je silně ovlivněna jejich chemickou 

strukturou. Rozklad závisí na poloze, počtu a druhu vázaných substituentů, například pří-

tomnost kvartérního uhlíku na konci alkylového řetězce proces inhibuje. Biodegradace u 

sloučenin s delším a méně rozvětveným alkylovým řetězcem je mnohem snazší.  Za hlavní 

měřítko pro posuzování schopnosti biodegradace je tedy možné považovat samotnou po-

vahu hydrofobní skupiny. Hydrofilní část má na schopnost biodegradace menší vliv.  Na 

základě předchozích informací platí, že primární mírou degradace je právě vzdálenost mezi 

koncem části hydrofobní a hydrofilní skupinou [2, s. 83]. 

Kromě chemické struktury hrají významnou roli fyzikálně-chemické vlastnosti prostředí, 

dále pak rozpustnost, koncentrace, toxicita tenzidu a okolní podmínky (světlo, teplota). 

Povrchově aktivní látky různých skupin vykazují odlišnou úroveň biologické odbouratel-

nosti, jak je patrno z Tab. 3.     
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Tab. 3. Biodegradabilita vybraných tenzidů za anaerobních podmínek [2, s. 83] 

Tenzid Schopnost biodegradace 

Lineární alkyl benzen sulfonáty Obtížně odbouratelné 

Mýdlo Snadno odbouratelné 

Estery mastných kyselin  Obtížně odbouratelné 

Alkyl sulfáty Odbouratelné 

Alkyl ethoxysulfáty Odbouratelné 

Kationické tenzidy (např. alkyl trimethyl 

amonium halidy) 

Obtížně odbouratelné 

Alkyl fenol ethoxyláty Částečně odbouratelné 

Alkyl ethoxyláty Odbouratelné 

 

3.1.1 Biodegradabilita kationických tenzidů 

Vzhledem k aplikaci kationických tenzidů v avivážních prostředcích lze předpokládat je-

jich následné uvolňování do životního prostředí. Z toho důvodu je stupeň biodegradability 

zásadním faktorem při posuzování jejich bezpečnosti [13, s. 523]. 

Biochemické reakce probíhající při rozkladu tenzidů jsou analogické mechanismu degra-

dace ostatních organických látek. Všechny chemické rozkladné reakce tenzidů jsou kataly-

zovány enzymy, a buď probíhají samovolně ve vodách odpadních, nebo ve vodních tocích, 

popřípadě jsou vyvolány uměle v čistírnách odpadních vod prostřednictvím aktivovaného 

kalu. Při degradaci tenzidů se obecně uplatňují oxidační mechanizmy jako ω – oxidace, β – 

oxidace a případně oxidace aromatického jádra [2, s. 83]. 

Na rozdíl od anionických  jsou kationické tenzidy biologicky rozložitelné hůře. Náboj ka-

tionických tenzidů zajištuje  silné sorbování na suspendované částice nečistot s negativním 

nábojem. Kationické tenzidy mají mikrobicidní účinky, obsahují-li ve své molekule kvar-

terní dusík, ale pro vliv na životní prostředí je stěžejní délka alkylového řetězce. Biodegra-

dabilita kvarterních amoniových sloučenin za aerobních podmínek klesá s počtem neme-

thylových alkylových skupin. Naopak za anaerobních podmínek je schopnost biodegradace 

žádná nebo velmi slabá [2, s. 84]. 
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Dialkyldimethylamoniové soli s dlouhým řetězcem C14–C18, nejsou snadno biologicky 

odbouratelné. Množství alkylových řetězců připojených k hydrofilní skupině může být 

překážkou pro odštěpení Calkyl –N vazby. Za účelem stanovení biodegradační kapacity mi-

kroorganismů byla provedena izolace některých bakteriálních kmenů z aktivovaného kalu. 

Jako příklad lze uvést Achromobacter sp. nebo Pseudomonas fluorescens. U druhého jme-

novaného typu byl sledován růst na alkyltrimethylamoniových, alkybenzyldimetylamonio-

vých a dialkyldimetylamoniových solích. Biodegradační mechanismus byl iniciován pro-

střednictvím monooxygenázy, kdy došlo k  účinnému rozštěpení Calkyl –N vazby. 

Obecný mechanismus biodegradace kationického tenzidu s jedním dlouhým řetězcem je 

znázorněn na Obr. 8. V první fázi dochází k rozštěpení vazby mezi alkylovým dlouhým 

řetězcem a dusíkem prostřednictvím monooxygenázy, která patří mezi běžně využívané 

enzymy pro biodegradaci řady organických sloučenin. Vytvořený aldehyd je působením 

dehydrogenázy převeden na alkanovou kyselinu, která je následně aktivována koenzymem 

A a vzniklý thiolový ester je degradován β-oxidačním mechanismem [23, s. 526]. 

 

 

                                               Obr. 8. Mechanismus degradace 

                           hexadecyltrimethylamoniového  

                                         tenzidu: (1) působení monooxygenázy, 

                                       (2) působení dehydrogenázy [23, s. 527] 
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3.1.2 Metody hodnocení biodegradability 

Metody hodnocení biodegradability lze rozdělit podle toho, zda je posuzována primární 

nebo totální degradace tenzidů.  Do první skupiny se řadí: 

 metoda methylenové modře pro stanovení anionických tenzidů,  

 metoda disulfinové modře pro stanovení kationických tenzidů, 

 metoda s tetrajodobismutitanem draselným pro stanovení neionických tenzidů [2, s. 

85]. 

Druhá skupina zahrnuje metody posuzující totální biodegradaci. Podle nařízení č. 648/2004 

mohou být vyráběny a dodávány pouze detergenty s obsahem tenzidů splňujících daná 

kritéria celkového biologického rozkladu. Součástí nařízení jsou i příslušné respirometric-

ké metody, jejichž podstatou je stanovení spotřeby kyslíku nebo produkce oxidu uhličité-

ho.  

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) podle směrnic Ministerstva životního prostředí je 

definována jako celkové množství kyslíku, které spotřebují mikroorganizmy na bioche-

mickou oxidaci organických látek při 20°C během zvolené doby inkubace. Uvádí se buď v 

% TSK (teoretická spotřeba kyslíku na oxidaci organické látky na vodu a oxid uhličitý), 

nebo v % CHSK (chemická spotřeba kyslíku, tj. množství kyslíku, které se za daných 

podmínek spotřebuje na oxidaci organických látek za přítomnosti silného oxidačního čini-

dla). 

Na základě BSK lze tenzidy rozdělovat na tzv. měkké (za daných podmínek odbouratelné 

z více než 90 %), odbouratelné (z 35–90 %) a tvrdé (odbouratelné z méně než 35 %)  

 [24, s. 445] [25, s. 1]. 

 

3. 2. Toxicita  

Při hodnocení environmentálního vlivu tenzidů a detergentů je třeba kromě biodegradabili-

ty zmínit i pojem toxicita. Toxicita tenzidů obecně není vysoká, je ovšem důležité vztaho-

vat tuto vlastnost k určité cílové skupině, jako například vodní nebo suchozemské orga-

nismy, toxicita pro lidský organismus, rostliny, půdy apod. Bylo zjištěno, že již nízké kon-

centrace tenzidů mohou zásadně ovlivňovat fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti 

půd. Používání vody s obsahem detergentů pro kultivaci vede ke snižování rychlosti foto-

syntézy a obsahu chlorofylu v luštěninových rostlinách. Tenzidy primárně ovlivňují růst a 

pohyblivost mikroorganismů. Bylo prokázáno, že lauryl sulfát sodný již při koncentracích 
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okolo 0.1 mg/ml způsobuje potlačení reprodukčních funkcí některých druhů řas a tvorbu 

defektních nebo žádných zygospor. Se zvyšující se koncentrací kationických tenzidů došlo 

k exponenciálnímu poklesu fotosyntetické schopnosti těchto mikroorganismů [26]. 

V oblasti avivážních prostředků lze, podobně jako u běžných detergentů, předpokládat, že 

s odpadními vodami se dostávají tyto látky do životního prostředí a ovlivňují tak celý eko-

systém. Kvartérní amoniové sloučeniny, které jsou obsaženy ve změkčovacích prostřed-

cích pro textilní materiály, mohou díky svým antibakteriálním vlastnostem narušovat pro-

cesy biologického čištění odpadních vod.  

Tenzidy se mohou dostat také do lidského organismu, a to například v provozech barvení 

textilu, které probíhají za vyšších teplot. Při aplikaci kosmetických prostředků s obsahem 

tenzidů se mohou tyto dostat přímo na lidskou pokožku.  

Toxicita tenzidů je zásadně závislá na struktuře jejich molekuly, zejména pak na délce hyd-

rofobního řetězce. U neionických tenzidů oxyethylenového typu má větší význam počet 

etylenoxidových jednotek v hydrofilní části molekuly.  

Při sledování toxicity se hodnotí tzv. orální toxicita při LD50 (dávka, při níž zahyne 50 % 

organismů při podání testované látky ústy), účinky na pokožku a oči, a účinky na vodní 

organismy [2, s. 87]. 

3.3. Škodlivé látky obsažené v avivážích 

Aviváže nepředstavují problém jen pro vodní toky a následně pro životní prostředí jako 

takové. Je třeba si uvědomit, že při nošení oděvů ošetřených těmito prostředky, se z nich 

uvolňují obsažené látky, které se vdechováním nebo prostřednictvím pokožky dostávají do 

lidského organismu. Některé z nich mohou způsobovat celou řadu zdravotních komplikací, 

zejména pak u dětí, jejichž pokožka je mnohem citlivější a propustnější. Mohou vyvolávat 

poruchy centrální nervové soustavy (CNS), astmatické symptomy nebo způsobovat po-

dráždění pokožky [27]. Některé škodlivé látky, které se mohou vyskytovat v avivážích, ať 

už v kapalných formulacích nebo v ubrouscích do sušiček, jsou uvedeny v Tab. 4.  
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Tab. 4. Škodlivé látky obsažené v avivážích [28]  

  

Škodlivá látka Negativní účinky 

α-terpineol Poruchy CNS, může způsobit zápal plic, 

dýchací problémy, fatální otoky. 

Benzyl acetát Je spojován s rakovinou slinivky břišní, 

jeho páry mohou dráždit oči a dýchací ces-

ty. 

Benzyl alkohol Dráždí horní cesty dýchací, vyvolává poru-

chy CNS – bolesti hlavy, nevolnost, závratě. 

Ethanol Poruchy CNS. 

Ethyl acetát Dráždí oči a dýchací ústrojí. 

Ftaláty  Spojovány s rakovinou prsu a problémy 

reprodukčního systému. 

Chloroform Karcinogenní neurotoxin, inhalování výparů 

způsobuje ztrátu vědomí, nevolnost, bolesti 

hlavy, ospalost.  

Kafr Poruchy CNS, dráždí oči, sliznice nosu a 

krku, způsobuje závratě, zmatenost, nevol-

nost, záškuby svalů a křeče. 

Limonen Karcinogen způsobující podráždění očí a 

kůže. 

Linalool Narkotikum způsobující respirační pro-

blémy a poruchy CNS. 
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4 ESTERQUATY 

Esterquaty patří do skupiny kationických tenzidů, které obsahují dva dlouhé řetězce odvo-

zené z mastných kyselin (C16–C18) spojené slabými esterovými vazbami. První zmínky o 

esterquatech se datují do období kolem roku 1930. V 70. letech 20. století byly patentová-

ny esterquaty na bázi trietanolaminu (TEA) a metyldietanolaminu (MDEA) jako látky pro 

změkčování tkanin. Postupně byla vyvinuta technologie, která umožnila výrobu ultra kon-

centrovaných produktů obsahujících 20–24 % pevných látek. Od počátku 80. let začala 

tuto technologii využívat řada evropských společností a postupně se přesunula do celého 

světa.  

Esterquaty vykazují oproti klasickým kvartérním amoniovým sloučeninám (KAS) dobrou 

biologickou odbouratelnost. Typická struktura estequatu je znázorněna na Obr. 9 [29]. 

 

Obr. 9. Struktura kvartérního esterquatu [29] 

 

4.1 Výroba esterquatů 

Estery mohou být připravovány reakcí kyseliny s alkoholem, ovšem častěji reaguje terciár-

ní alkanolamin s mastnou kyselinou a následuje reakce s alkylačním činidlem (např. dime-

thylsulfátem) na příslušnou kvartérní sloučeninu (Obr. 10). 

Reakce může trvat od několika až po desítky hodin v závislosti na reakčních podmínkách a 

reaktivitě složek. Samotná kvarternizace probíhá při teplotě do 100 ° C po dobu několika 

hodin, při použití méně reaktivního esteraminu se reakční čas může navýšit [29]. 
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     Obr. 10. Syntéza esterquatů s dimethyl sulfátem [29] 

4.2 Klasifikace esterquatů 

Esterquaty mohou být podle struktury rozděleny na sloučeniny odvozené z alkanolaminů a 

mastných kyselin, které lze dále dělit na mono, di a triesterquaty, v závislosti na struktuře 

alkanoaminů a stechiometrii reakce (Obr. 11). 

 

   Obr. 11. Diesterquat  

   2,3-dihydroxypropylamonium 

            chloridu odvozený z alkanolaminu [29] 
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Další typy esterquatů mohou být na bázi derivátů cukrů, obsahujících v molekule glukózu, 

sorbitol nebo kyselinu glukonovou. Příklad této struktury je uveden na následujícím Obr. 

12 [29]. 

 

Obr. 12. Esterquaty derivátů cukrů [29] 

 

Třetí třída esterquatů zahrnuje estery betainu, odvozené od aminokarboxylových kyselin.    

V literatuře je možno nalézt zmínky o esterech betainů, které obsahují dvě alkylové skupi-

ny s dlouhým řetězcem (Obr. 13) [29]. 

 

Obr. 13. Esterquat na bázi betainu [29] 

 

Esterquaty obsahující dvě různé esterové vazby, RC(O)O– a ROC(O)– v jedné molekule 

(Obr. 14) byly připraveny reakcí dimetyletanolaminu s mastnou kyselinou a následnou 

kvarternizací alkylchloroacetátem [29]. 

 

Obr. 14. Esterquaty se dvěma esterovými vazbami [29] 
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Další typy zahrnují  esteramidy (Obr. 15) a estery cholinu Obr. 16 [30]. 

 

 

Obr. 15. Esterquat amidu [30] 

 

 

Obr. 16. Esterquaty cholinu [31] 

4.3 Vlastnosti esterquatů 

4.3.1 Fyzikální vlastnosti 

Většina esterquatů patří mezi pevné materiály, které nemají definovanou teplotu tání, ale 

při zahřívání se rozkládají. Většina monoesterquatů je dobře rozpustná vodě, di- a tries-

terquaty mají rozpustnost ve vodě horší. Rozpustnost obecně klesá s rostoucí délkou alky-

lu, větvení řetězce zbytku mastné kyseliny naopak rozpustnost ve vodě zvyšuje. Fyzikální 

vlastnosti pevných látek se mění s rostoucím obsahem vlhkosti. Di- a vyšší esterquaty jsou 

méně hygroskopické [29]. Většina esterquatů se snadno rozpouští v nižších alkoholech a 

glykolech [32, s. 355]. 

4.3.2 Biologická odbouratelnost 

Environmentální vlastnosti esterquatů byly během posledních několika let předmětem řady 

studií. Diesterquaty, které se dnes hojně používají jako aktivní látky v avivážích, jsou 

snadno a zcela biologicky odbouratelné. Lze konstatovat, že tyto typy kondicionačních 

činidel jsou obecně výhodnější jak z hlediska funkčního, tak environmentálního. Esterové 
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vazby podléhají snadno a rychle biologickému rozkladu prostřednictvím aktivovaného 

kalu, a to řádově v minutách [29]. 

4.3.3 Hydrolytická stabilita 

Jak již bylo zmíněno, přítomnost esterové vazby ve struktuře molekul  esterquatů  napo-

máhá rychlé biodegradaci, bohužel však zhoršuje chemickou stabilitu těchto látek během 

skladování. Hydrolytická stabilita esterquatů závisí na teplotě, pH, složení formulace a na 

molekulární struktuře. Při nízkém pH jsou esterquaty stabilní, ale v oblasti pH > 6 dochází 

poměrně rychle k hydrolýze. Předpokládá se, že základní mechanismus degradace probíhá 

v důsledku nahrazení protiontů ve Sternově vrstvě částic esterquatu molekulami mastných 

kyselin přítomných v roztoku. Vzhledem k neutralizaci pozitivního náboje již nedochází 

k odpuzování protonů a může nastat kyselá katalýza hydrolýzy esterové vazby [29] [32, s. 

362]. 

4.4 Aplikace esterquatů 

Esterquaty nacházejí díky svým vlastnostem široké uplatnění, a to jak v domácnostech, tak 

v průmyslu. Ve velké míře převažuje využití v textilním průmyslu k ošetření tkanin.   

4.4.1 Avivážní a antistatické prostředky 

Jak již bylo uvedeno výše, většina původně používaných aviváží na bázi běžných kvartér-

ních amoniových sloučenin, je spojována s environmentálními riziky v podobě obtížné 

odbouratelnosti. Esterquaty představují řešení kombinující nejen lepší biodegradabilitu a 

nízkou toxicitu pro vodní organismy, ale také funkční vlastnosti ošetřeného prádla.   

Esterquaty jako ostatní kationické povrchově aktivní látky mají vynikající antistatické 

vlastnosti a jsou proto komerčně využívány v textilním a plastikářském průmyslu [29].  

4.4.2 Barvení 

Při barvení textilních materiálů často dochází k nejednotnému pohlcování barviva a ná-

sledně pak k nerovnoměrnému probarvení. Řešením může být použití vyrovnávacích, tzv. 

egalizačních činidel. Takový prostředek obvykle obsahuje určitou funkční skupinu, která 

má podobný charakter jako barvivo, což způsobí konkurování barvivu o umístění na vlák-

ně. V jiném případě může dojít k tvorbě komplexu s egalizačním prostředkem, což umož-

ňuje pomalé uvolňování barviva do materiálu tkaniny. Když se zvýší teplota lázně, vyrov-
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návací činidlo se postupně nahrazuje barvivem. Esterquaty jsou vhodnými kandidáty na 

podporu barvení a zpomalení rychlosti vyčerpání některých kationických barviv na tkani-

nách. Kvartérní amoniová sůl alkoxylovaného ester aminu se používá jako činidlo pro od-

straňování tiskařské barvy při recyklaci papíru [29]. 

4.4.3 Péče o vlasy 

V kosmetice, podobně jako v ostatních oblastech, se v posledních letech klade stále větší 

důraz na dobrý environmentální profil používaných surovin. Snadná biodegradabilita, níz-

ká toxicita a kompatibilita s pokožkou představují významné aspekty kosmetických pro-

duktů.  Je známo, že kvartérní amoniové sloučeniny představují klíčové suroviny pro vla-

sové kondicionéry. Tyto látky jsou svou hydrofilní částí silně přitahovány k záporně nabi-

tému povrchu vlasů, čímž dochází k hydrofobizaci, a tedy usnadnění česání, zvýšení lesku 

a optimalizaci antistatických vlastností. Esterquaty nejen splňují uvedené vlastnosti, ale 

představují i slibnou alternativu běžných KAS právě s ohledem na stupeň biodegradace, 

nízkou úroveň toxicity i cenu finálních produktů. Tab. 5 uvádí příklad složení vlasového 

kondicionéru s obsahem esterquatu dipalmitoylethyldimonium chloridu [29] [32, s. 368].  

 

Tab. 5. Složení vlasového kondicionéru [29] 

Složka  [% hm.] Funkce 

Dipalmitoylethyldimonium chlorid 2 Kondicionační činidlo 

Propylen glykol 7.5 Solubilizátor 

Hydroxyethylcelulóza 0.6 Zahušťovadlo 

Cetyl alkohol 2.5 Regulátor konzistence 

Methoxy PEG-17/ dodecyl glykol kopolymer 3 Emulgátor 

Voda <100 Rozpouštědlo 

pH 3.5  
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5 KOMERČNĚ DOSTUPNÉ AVIVÁŽE 

Příklady některých běžných i tzv. ekologických komerčně dostupných aviváží jsou uvede-

ny níže. Běžné prostředky většinou obsahují tenzidy na bázi klasických KAS, jako je např. 

dihydrogenated tallow hydroxyethylmonium methosulfate (Obr. 17), který v uvedených 

produktech bezpodmínečně převažuje.  

 

Obr. 17. Dihydrogenated tallow hydroxyethylmonium methosulfate [33] 

Dalšími složkami jsou emulgátory, parfemační činidla, barviva a konzervanty. Ekologické 

aviváže jsou podle deklarace výrobců vyvíjeny tak, aby minimálně zatěžovaly životní pro-

středí, tzn., pocházejí převážně z obnovitelných zdrojů, které jsou v přírodě snadno odbou-

ratelné. Obsahují většinou mírnější neionické tenzidy na bázi cukrů anebo kationické typy 

získávané z geneticky nemodifikovaného (non-GM) řepkového oleje. Některé typy dokon-

ce neobsahují tenzidy vůbec, účinnou látkou je pouze kyselina citronová a rostlinný alko-

hol (např. aviváž Sonett). Dále by se v ekologických avivážích neměly vyskytovat fosfáty, 

enzymy, optické zjasňovače, ropné deriváty, formaldehyd, glycerin, EDTA, bělidla na bázi 

chlóru, lanolín, umělé vůně, umělá barviva, palmový olej a žádné geneticky modifikované 

látky. Obaly těchto výrobků bývají z recyklovaných materiálů. V řadě případů nebylo 

možno dohledat konkrétní obsažené tenzidy, výrobci uvádějí většinou jen skupinu podle 

hydrofilní části molekuly. Složení jednotlivých aviváží je uváděno podle INCI (Internatio-

nal Nomenclature of Cosmetic Ingredients) názvosloví.  

 

5.1 Běžné aviváže 

Wansou – koncentrovaná aviváž Sensitive with Aloe Vera 

Výrobce: Tomil s.r.o., Vysoké Mýto, Česká republika. 

Složení: aqua, triethanolamin dialkylester methosulfate, isopropanol, parfum , aqueous 

emulsion of polydimethylsiloxane, triethanolamine, benzisothiazolinone , aloe barbadensis 

extract. 
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  Obr. 18. Avivážní 

  prostředek Wansou [34] 

   

MERKUR FLOWERS & VANILLE   

Výrobce: Spolpharma s.r.o., Ústí nad Labem, Česká republika. 

Složení: aqua, dihydrogenated tallow hydroxyethylmonium  methosulfate, sodium chlori-

de, isopropyl alcohol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, eugenol, limo-

nene, linalool, butylphenyl methylpropional, α- isomethyl ionene, CI 42090. 

 

      Obr. 19. Avivážní  

    prostředek Merkur[35] 

Aviváž Green Rain 

Výrobce: Chopa, spol. s r.o., Přerov nad Labem, Česká republika. 

Složení: aqua, dihydrogenated tallow hydroxyethylmonium methosulfate, parfum, titanium 

dioxide, silver chloride, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal.  
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                         Obr. 20. Avivážní 

    prostředek Green 

                                                Rain[36] 

TWISTER aviváž Magic Space 

Výrobce: Union Cosmetic s.r.o., Třebechovice pod Orebem, Česká republika. 

Složení: aqua, dihydrogenated tallow hydroxyethylmonium methosulfate, parfum, hexyl 

cinnamal, butylphenyl methylpropional, laurylamine dipropylendiamine, benzisothiazoli-

none, methylisothiazolinone, dimethicone. 

 

Obr. 21. Avivážní 

 prostředek 

 Twister [37] 
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LADI aviváž koncentrát žlutý  

Výrobce: Cheport spol. s r.o., Vizovice, Česká republika. 

Složení: aqua, dihydrogenated tallow hydroxyethylmonium methosulfate, isopropyl al-

cohol, parfum, butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal, citronellol, coumarin, benzi-

sothiazolinone, colorant. 

 

 Obr. 22. Avivážní  

     prostředek 

 LADI [38]  

5.2 Ekologické aviváže 

Ecover avivážní prostředek 

Výrobce: Ecover, Malle, Belgie. 

Certifikáty: LEAPING BUNNY  

Složení: aqua, dipalmitoylethyl hydroxyethylmonium methosulfate, dipropylene glycol, 

parfum, sorbic acid, linalool, magnesium chloride. 

 

 Obr. 23. Avivážní 

  prostředek 

Ecover [39] 
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Bio-D aviváž s vůní levandule 

Výrobce: The Bio-D Company Ltd, Velká Británie. 

Certifikáty: LEAPING BUNNY, VEGAN   

Složení: cationic surfactant from non-GM rapeseed oil, sodium benzoate, citric acid, lau-

reth-7, lavandula angustifolia. 

 

Obr. 24. Avivážní prostředek 

 Bio-D [40] 

 

 

Sonett aviváž 

Výrobce: Sonett OHG, Deggenhausen, Německo. 

Certifikát: ECO CONTROL, ECO GARANTIE, VEGAN 

Složení: citric acid, primavera alcohol, aqua. 

 

                                 Obr. 25. Avivážní prostředek Sonett [41] 
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AlmaWin aviváž lipový květ, Bio 

Výrobce: AlmaWin Reinigungskonzentrate GmbH, Winterbach, Německo. 

Certifikát: ECO GARANTIE 

Složení: ethanol, sugar surfactant, essential oil, extract from tilia vulgaris, citric acid, aqua, 

primavera alcohol , lactic acid, xanthan gum. 

 

 

                             Obr. 26. Avivážní 

     prostředek  

    AlmaWin [42] 

 

5.3 Jiné formy změkčujících prostředků 

Lenor ubrousky do sušičky Sommerbrise 

Výrobce: Procter and Gamble, Cincinnati, Spojené státy americké. 

Složení: cationic surfactant (distearoylethyl/dipalmitoylethyl dimonium chloride), parfum, 

butylphenyl methylpropional, benzyl salicylate, hexyl cinnamal, benzisothiazolinone, hyd-

roxyisohexyl 3-cyclohexen, amyl cinnamal, limonene. 

 

  Obr. 27. Lenor ubrousky 

  do sušičky [43] [44] 
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Míčky ELECTROLUX EDBALL do sušičky 

Výrobce: Electrolux s.r.o., Praha, Česká republika. 

Jedná se o speciálně vytvarované míčky do sušiček prádla, které přirozeně změkčují vlákna 

tkanin. Jsou netoxické, nealergické, šetrné vůči životnímu prostředí, dlouhodobě a opako-

vaně použitelné, šetří energii tím, že snižují čas sušení prádla. Kuličky jsou vyrobeny 

z netoxického PVC, mají rozdílnou tvrdost a různě tvarované výčnělky, čímž se eliminuje 

tuhost a nepoddajnost tkaniny. Kuličky během sušení prádlo nadzdvihují a oddělují, rovněž 

zadržují teplo, čímž napomáhají sušení prádla. [46]. 

 

       Obr. 28. ELETROCTROLUX 

    EDBALL do sušičky[45] 
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6 INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI 

Průzkum byl prováděn ve formě anonymních dotazníků, a to jak v tištěné, tak elektronické 

podobě. Celkem se zúčastnilo 201 respondentů, mezi nimiž byli ženy i muži. Návratnost 

činila 87 %. Vzorový dotazník lze nalézt v příloze P I. 

6.1 Charakteristika respondentů 

Tab. 6. Procentuální zastoupení obou pohlaví 

Pohlaví 

žena muž 

85 % 15 % 

 

Tab. 7. Procentuální zastoupení jednotlivých věkových kategorií u obou pohlaví 

Věkové zastoupení u obou pohlaví 

18 – 25 let 26 – 35 let 36 – 46 let 46 a více let 

45 % 13 % 12 % 30 % 

 

Tab. 8.  Procentuální zastoupení jednotlivých věkových kategorií u žen 

Věkové zastoupení u žen 

18 – 25 let 26 – 35 let 36 – 46 let 46 a více let 

44 % 12 % 13 % 31 % 

 

Tab. 9. Procentuální zastoupení jednotlivých věkových kategorií u mužů 

Věkové zastoupení u mužů 

18 – 25 let 26 – 35 let 36 – 46 let 46 a více let 

55 % 19 % 3 % 23 % 
 

Tab. 10. Procentuální zastoupení dosaženého vzdělání u obou pohlaví 

Vzdělání u obou pohlaví 

základní středoškolské 

bez maturity 

/vyučen 

středoškolské 

s maturitou 

vyšší odborné vysokoškolské 

0 % 7 % 58 % 1 % 34 % 
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Tab. 11. Procentuální zastoupení dosaženého vzdělání u žen 

Vzdělání ženy 

základní středoškolské 

bez maturity 

/vyučen 

středoškolské 

s maturitou 

vyšší odborné vysokoškolské 

0 % 9 % 56 % 1 % 34 % 
 

Tab. 12. Procentuální zastoupení dosaženého vzdělání u mužů 

Vzdělání mužů 

základní středoškolské 

bez maturity 

/vyučen 

středoškolské 

s maturitou 

vyšší odborné vysokoškolské 

0 % 0 % 65 % 0 % 35 % 
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6.2 Vyhodnocení 

Tab. 13. Vyhodnocení kladených otázek 

Co Vás nejvíce ovlivňuje při výběru aviváže? Seřaďte od nejvíce (1) po nejméně (7) 

významný faktor. (Vyhodnocení je uvedeno formou váženého průměru). 

cena kvalita barva vůně výrobce reklama doporučení 

17 % 20 % 9 % 21 % 12 % 7 % 14 % 

Jaký je hlavní důvod používání aviváže?                                                                                     

všechny měkkost prádla vůně svěžest jiné 
 

4 % 36 % 46 % 12 % 2 % 

Zajímáte se o složení avivážních prostředků? 

ano ne  
24 % 76 % 

Máte konkrétní značku aviváže? 

ano ne  
34 % 66 % 

Konkrétní značky aviváže 

Lenor Silan Coccolino Eurona Softlan Batole 
38 % 35 % 16 % 5 % 3 % 3 % 

Měli jste s nějakým druhem aviváže problém (např. alergická reakce, vlastnosti prád-

la po použití,…)? 

ano ne  
18 % 82 % 

Znáte tzv. ekologické avivážní prostředky? 

ano, používám 

je  

ano, ale nepoužívám 

je 

ne  

9 % 19 % 72 % 

Konkrétní značky ekologické aviváže 

Eurona Missiva Ecover Yellow 

blue 

Feel-

Eco 

Permon Amway Bio-D 

32 % 14 % 9 % 14 % 4 % 9 % 14 % 4 % 

 

 

Používáte aviváž po každém praní 

ano ne  
49 % 51 % 
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   Obr. 29. Grafické znázornění odpovědi na otázku ,,Co Vás nejvíce ovlivňuje při výběru    

   aviváže? Seřaďte od nejvíce (1) po nejméně (7) významný faktor“ pomocí výsečového   

   grafu. 

 

 

      Obr. 30. Grafické znázornění odpovědi na otázku ,,Jaký je hlavní důvod  

       používání aviváže?“ pomocí výsečového grafu. 
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Cílem výzkumu bylo zjistit informovanost veřejnosti v oblasti problematiky běžných a 

ekologických avivážních prostředků. Z odpovědí je zřejmé, že pravidelné používání avivá-

ží praktikuje zhruba polovina dotazovaných. Z doplňujících odpovědí (které nejsou uvede-

ny ve vyhodnocení) vyplynulo, že ostatní respondenti používají místo klasických aviváží 

ocet (5 %) a jiní preferují sušení prádla na vzduchu (2 %). Na základě vypočítaného váže-

ného průměru lze zhodnotit, že největší váhu při výběru aviváže má vůně a kvalita, zatím-

co reklama měla nejmenší vliv. Vůně byla uváděna i jako hlavní důvod používání aviváž-

ních prostředků, druhým významným faktorem byla měkkost prádla po aplikaci. 

Z výsledků dotazníku vyplývá, že nakupující se téměř nezajímají o složení aviváží. Kon-

krétní značku preferovala pouze třetina dotazovaných. Jako nejoblíbenější se ukázaly pro-

dukty značky Lenor a Silan. Většina účastníků průzkumu nezaznamenala žádné negativní 

reakce po používání těchto prostředků, pouze malé procento uvedlo problémy v podobě 

ekzému, svědění pokožky, alergií spojených s dýchacími obtížemi, v některých případech 

došlo k poničení vláken tkaniny, popř. prádlo nevonělo.  Co se týká tzv. ekologických avi-

váží, bylo zjištěno, že více jak 70 % respondentů nemá o těchto produktech povědomí. Ze 

zbylých dotazovaných je používá pouze 9 %. Nejpreferovanější značky byly Eurona (32 

%), dále Yellow blue, Amway a Missiva, všechny v zastoupení 14 %. Na základě zjiště-

ných výsledků je zřejmé, že je třeba neustále upozorňovat spotřebitele na význam ochrany 

životního prostředí, nabízet jim ekologicky příznivější varianty produktů a zvyšovat jejich 

informovanost v této oblasti. 
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ZÁVĚR 

Avivážní prostředky mají stále své místo v konečné fázi pracího procesu, a to zejména 

z důvodu získání prádla s dostatečným stupněm měkkosti, svěžesti, vůně a nízkého podílu 

statické elektřiny, tj. vlastnostmi, které spotřebitelům usnadní žehlení a zajistí příjemné 

pocity při nošení. Je třeba si ale uvědomit, že aviváže, podobně jako ostatní detergenční 

látky, obsahují řadu chemických složek, které se po praní uvolňují do životního prostředí. 

Navíc mohou být jejich výpary vdechovány nebo absorbovány přes pokožku do lidského 

organismu při kontaktu s takto ošetřeným prádlem, což může vyvolávat řadu alergických 

reakcí, zejména u lidí s citlivější pokožkou.  

V dnešní době se na trhu kromě běžných avivážních prostředků vyskytují i environmentál-

ně příznivější varianty s obsahem mírnějších a snadno biodegradovatelných složek. Existu-

jí tedy i alternativy pro atopiky, alergiky a kojence s nižším podílem parfemačních látek. 

Na základě provedeného průzkumu veřejnosti lze konstatovat, že většina dotazovaných se 

nezajímá o složení kupovaných aviváží a za hlavní důvod používání považují vůni. Ovšem 

z výsledků také vyplývá, že k pravidelné aplikaci aviváží se přiklání zhruba polovina re-

spondentů, zbývající buď aviváže nevyužívají vůbec, nebo preferují změkčení prádla po-

mocí octa nebo sody.  

Závěrem lze říci, že současná doba vyžaduje, aby byla dostatečná pozornost věnována pro-

duktům denní spotřeby, jako jsou právě detergenční nebo kosmetické přípravky.  Lidé by 

se měli zajímat o jejich původ a složení a hledat možné „mírnější“ alternativy. Jedině tak 

se mohou zásadně podílet na ochraně životního prostředí a ovlivnit tak životy nejen jich 

samých, ale i budoucích generací. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

BSK  Biochemická spotřeba kyslíku. 

CNS  Centrální nervová soustava. 

DOC  Stanovení rozpuštěného organického uhlíku. 

EDTA  Ethylendiamintetraoctová kyselina. 

Fosfáty  Soli kyseliny fosforečné, fosforečnany. 

Fosfonáty  Estery kyseliny fosfonové. 

CHSK         Chemická spotřeba kyslíku. 

INCI           Mezinárodní názvosloví kosmetických přísad (International Nomenclature of   

                    Cosmetic Ingredients). 

KAS            Kvarterní amoniové sloučeniny. 

LD 50          Dávka, při níž zahyne 50 % organismů při orálním podání testované látky. 

MDEA        Metyldietanolamin. 

NTA            Kyselina nitriltrioctová. 

PAL            Povrchově aktivní látka. 

PVC          Polyvinylchlorid.     

TEA            Trietanolamin. 

TSK            Teoretická spotřeba kyslíku. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

PI Dotazník – Avivážní prostředky 



 

 

PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK  

Avivážní prostředky 

Dobrý den. 

Jsem studentkou 3. ročníku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde studuji obor Technologie 

výroby tuků, tenzidů a kosmetiky. V rámci své bakalářské práce se zabývám problemati-

kou avivážních prostředků a tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění následujícího krát-

kého dotazníku. Dotazník je zcela anonymní. Pouze v případě zájmu uveďte kontakt, kam 

Vám mohu poslat výsledky vyhodnocení. Předem děkuji za vyplnění. S pozdravem Denisa 

Zimková 

1. Pohlaví  

□ Žena □ Muž  

2. Věk  

□ 18 – 25 □ 26- 35  

□ 36 - 45 □ 46 a více let  

 

3. Vzdělání  

□ Základní 

□ Středoškolské bez maturity/vyučen 

□ Středoškolské s maturitou 

□ Vyšší odborné 

□ Vysokoškolské  

4. Co Vás nejvíce ovlivňuje při výběru aviváže? Seřaďte od nejvíce (1) po 

nejméně (7) významný faktor. 

□ Cena □ Kvalita □ Barva 



 

 

□ Vůně □ Výrobce □ Reklama  □ Doporučení od jiných 

5. Jaký je hlavní důvod používání aviváže?  

□ Měkkost prádla □ Vůně □ Svěžest 

□ Jiné (uveďte) 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Používáte aviváže po každém praní?  

□ Ano  

□ Ne (uveďte důvod) 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Zajímáte se o složení avivážních prostředků?  

□ Ano  

□ Ne  

8. Máte konkrétní značku aviváže, kterou preferujete?  

□ Ano (uveďte jakou)  

……………………………………………………………………………………………… 

 

□ Ne  

9. Měli Jste s nějakým druhem aviváže problém (např. alergická reakce, 

vlastnosti prádla po použití,…)?  

□ Ano (jaký) 

……………………………………………………………………………………………… 

□ Ne 

 

 



 

 

10. Znáte tzv. ekologické avivážní prostředky? 

□ Ano, používám je (uveďte značku/y) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

□ Ano, ale nepoužívám je (uveďte důvod) 

……………………………………………………………………………………………… 

□ Ne  

 

 

 

 


