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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je ukázat, jak lze zpracovat zbytkové příze pro 

tvorbu pánských košilovin. 

Teoretická část je věnována seznámení se s postupem výroby tkanin. Popisuje 

vývoj košilovin, přízi, přípravu materiálu ke tkaní, tkací stroj a oděv. 

Praktická část se zabývá kolekcí návrhů košilových tkanin a jejich následným 

zpracováním. Je zde představen celý proces práce – od návrhu, až po konečné 

zpracování. 

 

 

Annotation 

The goal of my bachelor’s thesis is to show how to recover scrap thread-

material, cost effectively, to produce men’s button down shirts. 

 The theoretical part is devoted to the introduction of the thread manufacturing 

process; define the development of fabric, and the preparation of; yarns and material for 

weaving, looms and clothing production.   

The practical part focuses on shirt designs, fabric collection, and their 

subsequent manufacturing process. Finally, I will introduce the entire manufacturing 

process – from design proposal up to and including final processing.   

 

 

 

 

 

 

 



Košilové tkaniny pro značku PIERMARTI 

FT – TUL 2012 6  Lucie Blašková 

 

 

Klí čová slova 

Příze 

Tkaní 

Tkanina 

Úprava 

Oděv 

Límec 

Košile 

 

Keywords 

Hank 

Weaving 

Cloth 

Form 

Garb 

Ruff 

Shirt 

 

 

 

 

 

 



Košilové tkaniny pro značku PIERMARTI 

FT – TUL 2012 7  Lucie Blašková 

 

 
OBSAH 

ÚVOD……………………………………………………………………………………………9 

1 VÝVOJ KOŠIL  ................................................................................................................. 10 

2 PŘÍZE  ................................................................................................................................ 12 

3 PŘÍPRAVA MATERIÁLU KE TKANÍ  ......................................................................... 14 

3.1 Příprava osnovy ........................................................................................................... 14 

3.1.1 Snování ................................................................................................................ 15 

3.1.2 Šlichtování .......................................................................................................... 15 

3.2 Příprava útku ............................................................................................................... 16 

4 TKACÍ STROJ  .................................................................................................................. 17 

4.1 Kraje tkaniny ............................................................................................................... 18 

4.2       Možnosti vzorování ......................................................................................................... 18 

4.3 Prošlupní zařízení ........................................................................................................ 19 

4.4 Závěrečné práce po procesu tkaní ............................................................................... 19 

4.5 Vazby tkanin ............................................................................................................... 20 

5 ODĚV ................................................................................................................................. 21 

5.1 Konfekční oděv ........................................................................................................... 21 

5.2 Košile .......................................................................................................................... 22 

5.3 Pánská košile ............................................................................................................... 22 

5.4 Rozdělení košil  ........................................................................................................... 23 

5.5 Části oděvů .................................................................................................................. 23 

5.5.1 Límec .................................................................................................................. 24 

       5.5.1.1 Dělení límců ………………………………………………………………….24  

5.5.2 Manžeta ............................................................................................................... 27 

5.5.3 Rozparek ............................................................................................................. 27 

6 PŘEDSTAVENÍ ZNA ČKY PIERMARTI ...................................................................... 28 

7 UKRAJINSKÝ TRH A INSPIRACE  .............................................................................. 29 

8 ZBYTKOVÉ P ŘÍZE  ......................................................................................................... 30 

8.1 Barvení příze ............................................................................................................... 30 

9 POUŽITÁ PŘÍZE  ............................................................................................................. 31 

10     NYKLÍ ČEK A SPOL. S.R.O. ......................................................................................... 32 

10.1 Košiloviny ................................................................................................................... 32 

10.2 Pneumatické prohozní zařízení ................................................................................... 32 

10.3 Plátnová vazba ............................................................................................................ 33 



Košilové tkaniny pro značku PIERMARTI 

FT – TUL 2012 8  Lucie Blašková 

 

10.4 Vedení konců útků ...................................................................................................... 33 

10.5 Zpevnění kraje perlinkovým provázáním ................................................................... 33 

11 NÁVRH KOLEKCE  ......................................................................................................... 34 

11.1 Technická vzornice tkaniny ........................................................................................ 34 

11.2 Parametry tkanin ......................................................................................................... 35 

12 ÚPRAVNA - Mileta a.s. .................................................................................................... 37 

12.1 Režný sklad ................................................................................................................. 37 

12.2 Úpravna ....................................................................................................................... 38 

12.3 Klasifikace .................................................................................................................. 40 

13 ELGIR FASHION  ............................................................................................................. 41 

14    ZÁVĚR……………………………………………………………………………………44 

14.1    Závěr.…………………………………………………………………………………….44 

14.2    Použitá literatura………………………………………………………….……………...45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Košilové tkaniny pro značku PIERMARTI 

FT – TUL 2012 9  Lucie Blašková 

 

 

Úvod 

Tato práce vznikla ve spolupráci s firmou Tex-it s.r.o., se sídlem v Praze 9, 

zabývající se výrobou a prodejem pánských košilových tkanin a jejich následného 

zpracování do oděvu. 

 Cílem této bakalářské práce je navrhnout kolekci pánských košilových tkanin ze 

zbytkových přízí pro ukrajinský trh. Využití zbytkových přízí bude mít pro firmu větší 

ekonomický přínos. Vzhledem k požadavkům zákazníka i firmy, podléhají realizované 

pánské tkaniny a z nich vyrobené pánské košile určitým pravidlům zpracování. 
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1 VÝVOJ KOŠIL  

 

Košile - název z latinského slova casula 

 

Košile je jednou z nejstarších součástí lidského ošacení. Stejně jako jiné 

oblečení i košile se postupem času vyvíjela. Moderní košile vznikaly od počátku 15. 

století. Dříve se však košile nosila jako součást spodního prádla, nosila se pod kabátcem 

a nebyla skoro vidět. Účelem tehdejší košile bylo vytvořit tzv. mezivrstvu mezi 

kabátcem a pokožkou. Košile měla pokožku chránit před hrubým kabátcem a měla také 

funkci zahřívací a hygienickou. Tím, že košile nebyla téměř skoro vidět, nebyl kladen 

důraz na její vzhled. Měla jednoduchý, rovný střih do písmene T., košile se oblékala 

přes hlavu. Jako materiál se používal převážně len. Ten měl příjemný omak, v létě 

chladil a v zimě zahříval. 

V 16. stol. se začal používat batistový materiál. (Batist je z jemné bavlněné nebo 

viskózové příze převážně v plátnové vazbě. Tkanina se převážně bělí nebo pestře 

potiskuje). Košile si zanechaly svůj střih. Změnou bylo, že na konci rukávů a u krku 

byly zakončeny ozdobnou šňůrkou. V tomto období se košile stávala viditelnější. V 2. 

pol. 16. století se začal vyvíjet i límeček, který se postupně začal zvedat až k ohryzku a 

tím se látka přetáčela, až vznikl límeček. Na přelomu 16. a 17. století se objevily 

knoflíky. 

V 17. století se košile stává viditelnější, ne celá, ale pouze její některé části. 

Bylo to proto, že oblečení se stávalo volnější a komfortnější a bílá košile tvořila pěkný 

kontrast s tmavým kabátcem. Košile byla také znakem společenského postavení, 

protože ne každý si ji mohl dovolit. Následovaly odepínací límečky a manžety. Muži 

jich obvykle vlastnili více než samotných košilí. Výhodou bylo, že se nemusela prát 

celá košile, stačilo pouze připnout jiné, čisté manžety a límeček.  

Spolu s tím, jak se začal vyvíjet pánský oblek, se čím dál více začala 

zviditelňovat i košile. Oblek postupně odkrýval tzv. véčko pod krkem. Klopy saka se 

otevíraly a odkrývaly stále více viditelné části košile. Tím, že byla košile více vidět, se 

začal měnit i její střih. Tvar košile obepínal postavu. Objevovaly se i jiné barvy než 

bílá. Límeček byl tuhý. [1] 
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V 19. století se v Londýně formuje centrum dodavatelů nejlepších košil. Jermyn 

Street v Londýně se začala zaplňovat obchody, které nabízely v mnoha barvách a 

vzorech nejprestižnější košile ve světě. 

Zásadní změna košile přišla po 1. světové válce. Standartem se stala bavlněná 

košile s límcem a obepínajícím střihem. Hlavním propagátorem byl britský král Edward 

VIII. Manžety se zapínaly buď na knoflíček, nebo se ohrnovaly a zapínaly na 

manžetový knoflíček. Košile byly barevné a ne jenom jednobarevné, ale objevovaly se  

i proužky, či kostičky. 

V dnešní době jsou košile velmi oblíbené, nosí se různě barevné i různě vzorované. 

[1]
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2 PŘÍZE  
 

Příze je délková textilie složená ze spřadatelných vláken, urovnaných do podélného 

směru, zpevněná zákrutem tak, že při přetrhu příze se přetrhují i jednotlivá vlákna. 

Vlákna jsou přírodní, která se pak dělí na: rostlinná, živočišná, minerální a vlákna 

chemická: z přírodních polymerů, ze syntetických polymerů a anorganické sloučeniny. 

Příze vzniká spojením několika vláken o určité minimální délce nebo jedním, 

„nekonečně“ dlouhým vláknem. Proces výroby příze se nazývá předení. [2] 

 

Základní spřádací proces probíhá:  

• rozvolňování, čištění, míchání 

• rozvlákňování (mykání) 

• vylučování krátkých vláken (česání) 

• zajišťování stejnoměrnosti vlákenných produktů (družení, regulace) 

• ztenčování vlákenných produktů (protahování, dělení) 

• zpevňování vlákenných produktů (zakrucování, lisování) 

• navíjení                  [2, str.5] 

 

Podle konstrukce je příze jednoduchá, skaná (dvojmo, trojmo, vícenásobné skaní, 

efektní skaní) nebo družená.  

U příze jsou velmi důležité její vlastnosti. Mezi tyto vlastnosti patří jemnost, 

pevnost, tažnost, zákrut, vzhled a hmotová nestejnoměrnost. [2] 

Jemnost je vztah mezi hmotností a délkou příze. Pro vyjádření jemnosti příze 

využíváme soustavu tex, číslo metrické, … Z jemnosti příze spočítáme její průměr 

(mm). Průměr bývá vyšší, protože se musí počítat se vzduchem mezi vlákny. [2] 

 

Délkové číslování T nebo Td 

Tex udává kolik gramů váží 1000 metrů příze. 

Den (titr denier) udává, kolik gramů váží 9000 metrů.           [2] 
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Metrické číslování 

Čm - udává kolik metrů příze připadá na jeden gram. 

vzorec pro výpočet:   T = m/l (tex) 

             čm = l/m 

                        T = 1000/čm              [2] 

 
 

Pevnost je jedna z nejdůležitějších vlastností. Zkoušení pevnosti příze provádíme na 

trhacích přístrojích. Pevnost příze je dána zejména pevností použitým materiálem a 

strukturálními faktory – tj zákrutem, migrací vláken, stupněm napřímení vláken, … [2] 

Tažností se rozumí celkové poměrné protažení při přetržení. [2]  

 

Zákrutem  se rozumí zakroucení vláken ve směru šroubovice kolem své osy po 

délce 1 metru. Na pevnost příze má vliv zákrut. [2] 

 

Vzhled příze je velmi důležitou vlastností. Vzhled příze se hodnotí vizuálně na 

planiskopové desce s předepsanou hustotou návinu. Je to velmi subjektivní   

posuzování. [2] 

 

Hmotová nestejnoměrnost je velmi významná vlastnost. Tato vlastnost velmi 

ovlivňuje vzhled tkaniny nebo pleteniny. Není možné dosáhnout absolutně stejnoměrné 

příze. [2] 
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3 PŘÍPRAVA MATERIÁLU KE TKANÍ  

 
Do tkalcovny většinou přichází příze navinutá na křížových cívkách. Již od začátku 

se připravují souběžně dvě soustavy nití osnova i útek. Příprava osnovy je časově 

náročná a složitá. Příprava útku je mnohem jednodušší. [3] 

 

Soukání 

 

Účelem soukání je převinutí příze z nevhodného tvaru cívky (potáčů, přaden, 

jiných nevhodných přízových těles) na vhodnější pro další technologický postup. 

Současně se při převíjení příze čistí, tj. odstraňují se silná nebo slabá místa a nečistoty 

na přízi. Příze musí být rovnoměrně navinuta. Souká se převážně na kónické cívky 

s křížovým vinutím. [4] 

 

Osnova 

 

Je to velký počet nití, které jsou rovnoběžné s krajem tkaniny. Osnova je delší 

než hotová tkanina o hodnotu setkání osnovy. Šířka tkaniny v paprsku je větší než šířka 

tkaniny o setkání útku. [3] 

 

Útek 

 

Útek je kolmý k osnově a každý následující se ukládá rovnoběžně s předchozím. 

Šířka tkaniny v paprsku je větší než šířka tkaniny o setkání útku. [3] 

 

3.1 Příprava osnovy 

 

Co je to tkanina? Tkanina je plošná textilie, která vznikne vzájemným provázáním 

dvou soustav nití – osnovou a útkem. Osnovou se nazývají všechny podélné nitě ve 

tkanině. Osnova se skládá z určitého počtu nití a určité délky pro budoucí tkaninu. Nitě 

jsou urovnány vedle sebe a jsou navinuty na osnovním válu. Útek se při tkaní odvíjí 

z útkové cívky. [3] 
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3.1.1 Snování 

 

Snování je jednou z nejdůležitějších operací při přípravě osnovy. Účelem této 

operace je převinutí příze z křížové cívky na vál. Převíjení se provádí v požadované 

hustotě (dostavě), šířce, délce a s požadovaným počtem nití. Je důležité dodržet barevné 

pořadí nití, je-li osnova již barvená. [4] 

 

Máme několik možností jak snovat osnovu.  Válové snování (v plné šíři, ale 

částečné dostavě), pásové snování (v plné dostavě, ale částečné šíři) a dílové snování. 

Každé snování využívá cívečnice. Cívečnice slouží k uložení křížových cívek. Bývá 

různých konstrukcí, nejčastěji je však uspořádána do V. Kapacity cívečnic se různí. [4] 

 
 
3.1.2 Šlichtování 

 

Je to důležitá operace, která zlepšuje další zpracovatelské vlastnosti. Účelem této 

operace je snížit přetrhovost osnovních nití a tím zlepšit výrobu. Osnova se nemusí 

šlichtovat, je-li dostatečně silná => šetří se životní prostředí. [4] 

 

Šlichta musí splňovat určité požadavky, jako např. měla by zajistit přilepení 

odstávajících vláken k povrchu příze, měla by být hladká, pružná a mít rovnoměrný 

povrch, neměla by zhoršit mechanické vlastnosti příze, měla by pevně přilnout 

k povrchu příze, neměla by narušovat vlákna příze, neměla by ovlivňovat barvu příze, 

nesmí poškodit tkací stroj a měla by být dobře vypratelná.  

Jednotlivé nitě se musí navést do určitých částí tkacího stroje, aby bylo možné 

tkát. Tento proces se nazývá navádění. Navádí se do lamel osnovní zarážky, nitěnek 

brda a paprsku. Po navedení nití se může začít tkát.  

Navádění se provádí pomocí naváděcích strojů, vše je řízeno automaticky. [3] 
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3.2 Příprava útku 

 

Příprava útku není tak složitá jako příprava osnovy, většinou zahrnuje soukání 

křížových cívek a soukání útkových cívek. Soukání křížových cívek je shodné se 

soukáním osnovy. Soukání útkových cívek je převíjení z křížové cívky na útkové 

(kanety), které se vkládají do člunku tkacích strojů. Útkové příze je možné barvit 

v přadenech nebo na kónických křížových cívkách. Někdy je zapotřebí útek zafixovat 

pařením, aby při procesu tkaní nesmyčkoval. [4] 
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4 TKACÍ STROJ  

 
Tkací stroj (viz. obr.1) usnadňuje práci i čas při tvorbě tkaniny. Z osnovního 

válu se odvíjí osnovní nitě, které prochází nitěnkami. Každá nitěnka má své očko a 

prochází jí obvykle jedna nit. Nitěnky jsou upevněny na listech. Osnovní nitě jsou při 

procesu tkaní v jedné rovině, tzn. mezi osnovní svůrkou a prsníkem. Aby se mohla 

tvořit tkanina, tj. mohl se zanést útek, musí se vytvořit prošlup. Prošlup se vytvoří 

zvednutím částečného počtu osnovních nití. Útek se zanáší do prošlupu člunkem, 

jehlou, skřipcem, nebo tryskou (voda, vzduch). Příraz útku ke tkanině se zajistí 

paprskem. Hotová tkanina se odvíjí na zbožový vál. [3] 

 

Obr. 1 Tkací stroj [3] 

1 - osnovní vál, 2 - osnovní svůrka, 3 - křížové činky, 4 - listy, 5 - člunek, 6 - paprsek,  

7 - bidlo, 8 - prsník, 9 - tažný válec, 10 - zbožový vál 

 

 

 

 

 



Košilové tkaniny pro značku PIERMARTI 

FT – TUL 2012 18  Lucie Blašková 

 

 

4.1 Kraje tkaniny 

Hlavní funkcí kraje tkaniny je zachycení zaneseného útku do prošlupu, dostatečná 

pevnost pro následnou úpravu (tkanina je napínána na napínacím rámu, kde se fixují 

rozměry, dostává požadovanou šíři) a kraj by měl splňovat také estetický požadavek. 

Kraj by měl být úměrný šířce tkaniny, udává se 0,8 – 1,8 % z celkové šíře tkaniny 

a nesmí se kroutit, nesmí být příliš dlouhý nebo příliš krátký, ani příliš řídký, či hustý. 

Do krajů se většinou používá jiná vazba (plátno, ryps, panama, pro osnovní 

kepr/atlas se do kraje použije útkový kepr/atlas), barva a bývají jednobarevné, popř. se 

přidávají kontrastní nitě. Na přání zákazníka mohou být kraje vytkávané (např. logo 

firmy). [5] 

 

Při tkaní na člunkových stavech vznikají tzv. pravé kraje. Na bezčlunkových 

stavech vznikají kraje nepravé a aby se netřepily a nerozjížděly, musí se zpevnit. 

Zpevňují se pomocí perlinky, zakládaním konců do následujícího prošlupu (u 

skřipcových a jehlových tkacích strojů) nebo zakládáním přídavné nitě (u některých 

jehlových strojů). Kraj tkaniny lze také zalepit nebo zatavit, to se provádí především na 

tryskových strojích u syntetických materiálů.  

Pokud použijeme zakládané kraje, v paprsku je ředíme, protože máme v útku 

dvojnásobnou dostavu. [5] 

 

4.2 Možnosti vzorování 

 

Možnosti vzorování:  jednobarevné (uni) 

pestře snované (vytváří podélné pruhy) 

pestře házené (vytváří příčné pruhy) 

pestře tkané (vytváří kostky) 

kombinované (odlišné barvy v osnově a útku)         [3] 

 

Dále je možné vzorovat pomocí tisku nebo použitím různých efektních přízí. Čím 

více listů má tkací stroj, tím větší jsou vzorovací možnosti. Maximální počet listů je 

však 24. [3] 
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4.3 Prošlupní zařízení  

 

Prošlup je prostor, který vznikne zvednutím nebo stažením osnovních nití tak, že 

vznikne otvor pro zanášení útku a umožňuje nám tkát vazbu. Vazby se zakreslují do 

technické vzornice tkaniny na rastrovací papír.  

Ruční ovládání listů se děje páčkami nebo podnožkami. U automatických tkacích 

strojů je tento pohyb zajišťován pomocí vaček nebo listových strojů. Pro složité 

vzorování se používá žakárových strojů se šňůrovým brdem. Zdvih nebo stah osnovních 

nití je dán podle požadované vazby. [3] 

 

Dle toho, jak je zaváděn útek do vzniklého prošlupu, dělíme prohozní mechanismy na: 

Člunkové – útek je zanesen pomocí člunku, ve kterém je uložena zásoba nitě na cívce. 

Bezčlunkové – útek je zanesen jinak, než pomocí člunku. Jedná se o tyto způsoby: 

 

• Skřipcové (pomocí malého skřipce) 

• Jehlové (pomocí jedné nebo dvou jehel různého typu) 

• Vzduchové (pomocí proudu vzduchu)            [3] 

 

V dnešní době se člunkové zanášení útku skoro nepoužívá, protože to má značné 

nevýhody.  

 

4.4 Závěrečné práce po procesu tkaní 

 

Finální úpravou se dodávají tkanině nové vlastnosti. Mezi závěrečné práce na 

tkalcovně patří především kontrola a oprava chyb na tkanině. Zboží se přeměřuje a 

kontrolují se jeho parametry, tj. dodržení předepsané dostavy a útku. Podle počtu chyb 

se tkanina klasifikuje do různých stupňů jakosti. [3] 
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4.5 Vazby tkanin 

Vazba tkaniny je způsob provázání osnovních a útkových nití. Vazby se dělí na 

základní (plátno, kepr, atlas), odvozené (odvozeniny plátna, kepru, atlasu), složené nebo 

volně sestavené (krep, štruk, kanava, vafle). [6] 
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5 ODĚV  
 

Oděv je výrobek vyrobený z oděvního materiálu a je určený pro pokrytí lidského 

těla. Samostatně se obléká na určitou část těla. Několik oděvů na lidské postavě tvoří 

oblečení. [7]  

 

Oděvy lze rozdělit z několika hledisek  

• Podle společenského využití 

• Podle pohlaví 

• Podle věku 

• Podle účelu použití 

• Podle vrstvení na těle 

• Podle způsobu výroby 

• Podle technologie vypracování 

• Podle tvaru 

• Podle části těla, kterou pokrývá            [7, str. 5, 6, 7, 8] 

 

5.1 Konfekční oděv 

Je zhotovený pro obchod a neznámého zákazníka v normalizovaných 

velikostech. [7] 
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5.2 Košile 

„Košile je oděv, který má trupovou část, límec a krátké nebo dlouhé rukávy. Je 

vyroben z pracího materiálu. Podle zapínání rozdělujeme navlékací košili, která má 

v trupové části rozparkové zapínání, obyčejně od krku do pasu, takže se obléká přes 

hlavu. Rozevírací košile má zapínání vpředu po celé délce.“ [7, str. 10] 

 

5.3 Pánská košile 

,,Pánská košile (viz obr.2 dle [7]) je pro muže a mužskou mládež. Nosí je jako 

základní denní spodní, nebo vrchní oděv, v horní části ramen a přes šíji bývá zdvojená 

sedlem. Má nízkohlavicové rukávy, které umožňují pohyb. Dlouhé rukávy jsou s 

manžetami na zapínání. Manžety nebo límec pánské košile mohou někdy být i 

připínací.“ [6, str. 10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Pánská košile [7] 
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5.4 Rozdělení košil  

 

• Rozhalenková košile - název jí dává rozhalenková fazónka. 

• Smokingová košile - pánská společenská košile s odepínacím límcem, jehož 

převěs, náprsenka a manžety jsou zhotoveny z odlišného materiálu.  

• Fraková košile - pánská společenská košile s odepínacím špičatým zalomeným 

límcem. Límec, náprsenka a manžety jsou vyztuženy.  

• Žaketová košile - pánská společenská košile bílé barvy, má obepínací límec se 

zalomenou špičkou. Límec, náprsenka a manžety jsou vyztuženy.  

• Polokošile - je košile s charakterem vrchního oblečení. 

• Dámská košile - jako vrchní oděv provedením shodná s pánskou s opačným 

zapínáním. 

• Dětská košile - je košile tvarově shodná s pánskou košilí s jednodušším 

vypracováním. 

• Kojenecká košilka - je z jemného pracího materiálu, nejčastěji s dlouhými 

rukávy, vazačkovým zapínáním v ramenním švu, s bočním překladem, popř. se 

zapínáním vpředu. Střihově je řešena tak, aby se její volné kraje přes sebe 

překrývaly a aby se lehce oblékala a svlékala. Má mít co nejméně švů. 

• Dámská noční košile - je volná košile na spaní sahající až po paty. Je-li letní, 

má hlubší výstřih a zkrácené rukávy, nebo rukávy nemá, případně nemá ani 

límec. 

• Pánská noční košile - podobná dámské, obyčejně sahá jen do poloviny lýtek. 

• Kojenecká noční košilka - spací pytel, je navlékací košile s dlouhými rukávy a 

prodlouženým trupem, v dolním okraji na zapínání.         [7, str. 10] 

 
 

5.5 Části oděvů  

 

• Součástka - je to nedělitelná část oděvního výrobku bez montážní operace 

(jakýkoliv kus nakresleného, vystřiženého nebo zpracovaného oděvu 

představující jeho střihově oddělenou část). Podle důležitosti (funkce) na  
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výrobku se rozlišuje součást hlavní a doplňková, která může být i přinechaná. 

Jednotlivé součásti mají své pojmenování, např. díly, dílky, vložky, podsádky 

apod.   

• Dílek - menší doplňková součást oděvu, zpravidla určená pro ozdobný nebo 

užitkový model oděvu.  

• Díl - součástka, která tvoří část vrchní nebo spodní plochy oděvu a je složkou 

plošných rozměrů povrchu výrobku. Je-li díl na podšitých oděvech, pak 

rozlišujeme povrchový (látkový) a podšívkový díl (př.: povrchový a 

podšívkový zadní díl zimníku, látkový díl saka, …). 

• Dílec - montážní část oděvního výrobku vytvořená spojením několika součástí 

(nejméně dvou), připravená k jeho montáži (přední dílec kabátu, rukávy,  

límec, …).               [7, str. 53] 

 

 

5.5.1 Límec 

 

Límec (obr.3 dle [7]) je součást pánského nebo dámského oděvu, která v okolí 

krku nastavuje trupovou část. Je spíše zdobným nežli funkčním prvkem. Nejčastěji se 

používá stejný materiál, jaký je použit na oděvu. Někdy bývá z odlišného materiálu a to 

z důvodu dekorativního nebo i funkčního.  

Je vrchní a spodní límec, který má stojáček a převěs. Převěs je přehnutý přes 

stojáček a je oddělen přehybem nebo švem. Stojáček je část límce, která přiléhá na krk a 

je upevněn v průkrčníku. Průkrčník je ukončení nebo otvor, který obepíná krk. [6] 

 

 

 
Obr. 3 Límec [7] 
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5.5.1.1 Dělení límců 

Dle vrstvení:  

• Jednoduchý límec - tvoří ho jedna vrstva oděvního materiálu, např. límec z 

usně, kožešiny apod. 

• Dvojitý límec - tvoří vrchní a spodní límec.    [7, str.59] 

 

Dle konstrukce:  

• Přinechaný límec je střihově spojen s díly trupu oděvu. 

• Připojený (přisazený) límec je vystřižen jako samostatný díl a trvale připojen 

k průkrčníku. 

• Jednodílný límec je vystřižen vcelku, u něhož převěs se stojáčkem tvoří jeden 

celek. 

• Dvojdílný  límec je vystřižen ze dvou částí převěsu a stojáčku, po vypracování 

tvoří jeden celek. 

• Dvoudílový límec se zadním švem, skládající se z levé a pravé poloviny.          

         [7, str. 59] 

 

Dle výšky stojáčku: 

 

Ležatý límec     Stojatý límec          Pololežatý límec 

                                     

 

obr. 4 dle [7] 
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Dle funkce: 

 

Obepínací límec  

 košilový límec       Bubi límec 

           

 

         

 

Fazónkový límec         Stojáčkový límec       Připínací 

                   Pro připnutí 
                   do průkrčníku. 

 

obr. 5 dle [7] 

 

Dle tvaru:  

 

Špičatý límec   Zalomený špičatý límec     Oblý límec 

Převěs je vpředu 
tvarovaný do špiček.                     
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Vázačkový límec   Šálový límec   Námořnický límec 

 

                   

Řasený límec 

 

 

obr. 6 dle [7] 

 

 

5.5.2 Manžeta  

 

 „Je to upravený pruh oděvního materiálu, zpravidla tkaniny nebo pleteniny, 

zhotovený přehnutím nebo našitím tak, že obepíná určitou část těla. Nejčastěji se však 

používá jako zakončení dolního kraje rukávů, košil, halenek, bund, větrovek a kalhot. 

Slouží také ke zpevnění části oděvu, umožňuje zúžení otvoru na oděvu, snadné 

zapínání, ale slouží také jako ozdobný prvek.“ [7, str. 66] 

5.5.3 Rozparek  

 

 „Účelně vytvořený otvor na oděvu umožňující snadnější oblékání a svlékání 

nebo větší rozsah pohybu oblečeného lidského těla. Zhotovuje se v protilehlých 

hraničních krajích, které pokračují ve švu nebo v nastřižení celistvé plochy. Podle toho 

dostává pojmenování švový nebo prostřižený rozparek. Pokud jsou kraje rozparku 

spojeny na jednom konci, jde o rozparek  jednokoutkový, pokud jsou spojeny na obou 

koncích, pak je rozparek dvoukoutkový. Konkrétní pojmenování dostává rozparek podle 

umístění na oděvu, např.: boční rozparek šatů, dolní rozparek sukně, dolní zadní 

rozparek pláště, dolní loketní rozparek rukávů apod.“ [7, str. 76] 
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6 PŘEDSTAVENÍ ZNA ČKY PIERMARTI 

 

Značka PIERMARTI byla založena firmou Tex-it s.r.o., v roce 2009. Firma se 

zabývá výrobou pánských košilových tkanin. Při výrobě je kladen důraz na výběr 

použitých přízí (bavlna, len), výplní, knoflíků, atd. Distribuce výrobků je orientována 

zejména na ukrajinský trh. Firma má zájem, aby značka PIERMARTI byla značkou 

kvality a módního stylu. 

  Ukázky pánských košil značky PIERMARTI (viz. obr. 7):  

 
 
       
 
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Ukázka pánských košil značky PIRMARTI 
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7 UKRAJINSKÝ TRH A INSPIRACE 

 

Na Ukrajině se v dnešní době prezentuje většina světových módních značek. 

Ukrajina z hlediska módy nezaostává za evropským západním trhem. Lidé na Ukrajině 

se rádi módně oblékají a dávají na obdiv luxus. Je zde široký prostor pro tvorbu 

luxusních tkanin. 

Inspirací pro mě byla cesta na Ukrajinu a návštěva Kyjevského módního týdne, což 

je největší módní výstava v zemi. Inspiraci jsem také čerpala ve firmě Tessitura Monti 

Cekia s.r.o., kde jsem brigádně pracovala a absolvovala školní praxi. Firma Tessitura 

Monti Cekia s.r.o. je dceřinou společností italské firmy Monti. Firma Monti je jedna 

z největších evropských výrobců košilových tkanin. 

Pánská košile je nepostradatelná součást všech šatníků. Běžně se nosí nejen do 

obleku, ale také k džínám. V obou těchto případech je velmi viditelná a měla by být 

správně ušitá, měla by být vyrobená z kvalitního materiálu a mít padnoucí, 

propracovaný střih.  
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8 ZBYTKOVÉ P ŘÍZE 

 

Firma má zájem o zpracování kolekce v plátnové vazbě s maximálním použitím 

dvou barev a využitím zbytkových přízí, které vznikají při běžné výrobě. V současné 

době firma tyto zbytkové příze, které jsou kvalitní, nabízí za minimální cenu firmám 

zabývajícími se výrobou netkaných textilií (čistící tkaniny). Tento prodej je pro firmu 

velice neefektivní z důvodu nízké prodejní ceny. Z tohoto důvodu firma PIERMARTI 

hledala někoho, kdo by vytvořil kolekci z těchto zbytkových přízí a byla mi nabídnuta 

spolupráce.  

Zpracování zbytkových přízí do tkaniny bude mít pro firmu větší ekonomický 

přínos. Příze se použije do osnovy i do útku. Tato kolekce je vytvořena mimo běžnou 

výrobu firmy. Při vytváření výrobních předpisů jsem musela zvažovat množství příze a 

kvalitu probarvení. 

 

 

8.1 Barvení příze 

 

Barvení příze bylo prováděno na cívkách. Pro správnou kvalitu probarvení příze je 

důležité vhodné navinutí cívky. Pro barvení by měla být cívka homogenní v celém svém 

objemu, nikde by neměly být hustší nebo řidší zóny. To se nazývá precizní vinutí.  

 V přípravné fázi jsou originální cívky nasoukané s ostrými hranami a ty je potřeba 

zaoblit, protože lázeň má tendenci obtékat. Pokud to neuděláme, existuje riziko, že pod 

hranou cívek nebude příze probarvená. 

 

Fáze barvení příze: 

• Předúprava 

• Vlastní barvení 

• Závěrečná finalizace 

 

Všechny tyto operace byly prováděny na jednom stroji a barvení bylo prováděno 

kypovými barvivy. 
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9 POUŽITÁ PŘÍZE 

 

Byly použity skané a jednoduché příze ze 100% bavlny.  U jednoduché příze mají 

zákruty Z (pravý zákrut) a její jemnost je 10,5 tex. Skaná příze je S (levého) zákrutu o 

jemnosti 2*5 tex. Délka bavlněného vlákna se pohybuje mezi 5,5 cm – 6 cm. Příze byla 

již obarvená, barvení bylo prováděno na cívkách.  

 

Designatér při své práci používá příze, které mohou mít formu etalonku či 

„mašliček“. 

Při výběru barev jsem byla značně omezena, protože se jednalo o zbytkové příze. 

Barevné variace jsem vybírala pomocí ,,mašliček“. Barvu, kterou nebylo možné 

kombinovat s jinou, jsem použila na jednobarevnou tkaninu (uni). U každé barvy bylo 

také jiné množství příze, to znamenalo, že jsem musela brát v úvahu, jak silný proužek 

na tkanině použiji.  
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10 NYKLÍ ČEK A SPOL. S.R.O.   

 

Tato firma zajišťovala tkaní. Je to textilní společnost, patřící mezi tradiční 

společnosti českých bavlnářských výrobců, sídlící v Novém Městě nad Metují. Firma 

zaměstnává více než 100 pracovníků a na jejich vysoké kvalifikaci je založen úspěch 

firmy. 

 

Nyklíček a spol. s.r.o. se specializuje na výrobu tkaných plošných textilií. 

Zabývá se výrobou textilií pro technické účely, bytové textilie ze 100% bavlny a 

špičkové košiloviny, také ze 100% bavlny. [8] 

 

10.1 Košiloviny 

 

V současné době firma netvoří svoje vlastní kolekce, ale produkuje pestře tkané 

košiloviny pro přední italské výrobce, dle jejich požadavků. Na výrobu tkanin se 

používají nejjemnější příze, které jsou vyrobeny z bavlny jako je Supima, Giza, Sea 

Island. Kvůli velké asijské konkurenci jsou tkaniny vyráběny v malých metrážích a 

vysoké kvalitě. Každý utkaný metr je následně překontrolován. 

Strategií firmy je neustálé zvyšování kvality výroby tkanin, výrobků a všech 

činností souvisejících s jejími podnikatelskými záměry a aktivitami, včetně ochrany 

životního prostředí. 

Firma v nedávné době zainvestovala do modernizace tkalcovny. Byly pořízeny 

nové vzduchové stavy firmy SOMET, které umožňují výrobu s vyšší kvalitou, vyšší 

výkony a nižší náklady. [8] 

 

10.2 Pneumatické prohozní zařízení 

 

Útek je odvíjen z křížové cívky, délka útku se odměří na odměřovacím zařízení. 

K prohazování útku je zapotřebí stlačeného vzduchu. Vzduch se stlačuje 

v kompresorech samostatně mimo tkalcovnu a ke strojům se rozvádí potrubím. 

Vzduchový rozvod zajišťuje přívod vzduchu do trysky v potřebném množství, tlaku a  
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čase. Zanesení útku probíhá pomocí ventilu, který otevírá a uzavírá přívod vzduchu. Při 

prohozu útku rychlost vzduchu rychle klesá a útek je možné zanést pouze na krátkou 

vzdálenost. Aby bylo možné útek prohodit po celé šířce tkaniny, využívá se lamelového 

kanálu (konfuzoru). Ten je složen z velkého počtu lamel a ty jsou umístěny na bidle. 

Lamely vnikají do prošlupu, poté se odklání, aby nebránily přírazu útku ke tkanině. Aby 

byl útek neustále napnutý, odsává se na opačné straně konfuzoru vzduch. [5] 

 

10.3 Plátnová vazba 

• nejjednodušší a nejpoužívanější vazba 

• nevytváří vzor, nežádoucí jev - neklidný vzhled tkaniny 

• vazba je oboustranná 

• střída vazby je 2x2 

• použití: šatové a oblekové tkaniny, ložní prádlo, módní doplňky, bytový textil 

10.4 Vedení konců útků 

Konce útku se při výměně odstřihnou a odtáhnou tak, aby nezasahovaly do 

tkaniny. Zároveň s odstřižením útku je nutné konec vedoucí ke kraji tkaniny odtáhnout, 

aby nebyl zatažen člunkem do tkaniny. Konec útku se odtahuje nůžkami a některé stroje 

mají odsávací zařízení. Nůžky mají dvojité čelisti, jedny jsou střihací a druhé 

přidržovací. Při tkaní jsou uzavřeny a až při výměně se otevírají. Při přírazu bidla se 

uzavírají a odstřihují útek. [4] 

10.5 Zpevnění kraje perlinkovým provázáním 

 

Je to nejčastější způsob zpevňování kraje tkaniny. Konce odstřižených útků jsou 

pevně sevřeny základními i perlinkovými nitěmi. Dle způsobu provázání se perlinky 

dělí na celé a poloviční. U celé perlinky se perlinková nit obtáčí kolem základní. U 

poloviční perlinky nit perlinková obtáčí nit základní jen na polovině jejího obvodu. [9] 
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11 NÁVRH KOLEKCE 

 

Bylo navrženo několik tkanin, po domluvě s firmou jich bylo vybráno celkem 

třináct. Šest s podélnými pruhy a sedm jednobarevných (uni). Artikl byl nazván 

Valentina ritorto (podélné pruhy) a Valentina Doppio ritorto (jednobarevné).  

 

11.1 Technická vzornice tkaniny  

 

Technická vzornice (viz. obr.8), nám znázorňuje vazbu tkaniny (1), návod do 

paprsku (2), návod do listů (3), závěs listů (4) a progam pro vazbu (5). Vše se zakresluje 

na rastrovací papír. 

 

 

 

 

 

 

obr. 8 Technická vzornice 
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11.2 Parametry tkanin 
 

Valentina Ritorto    

Složení  100 % bavlna 
Šíře tkaniny Paprsková  161,45 cm 
 Konečná  150 cm 
Celkový počet nití   10656 
Návod do zubu paprsku  3 
Do  71 nití/cm 
Jemnost osnovy  5tex * 2 
Dú  31 nití/cm 
Jemnost útku  10,5 tex 
Plošná hmotnost Běžný metr 165 g 
 

    

   

   
                                                               
                                                                                                         
               VALENTINA RITORTO 2011/010                                                                                               VALENTINA RITORTO 2011/044 
    
 

 

 

  
                            VALENTINA RITORTO 2011/011                                                                                             VALENTINA RITORTO 2011/018 
                             

 

 

 

 
                          
                            VALENTINA RITORTO 2011/023  
 
                             
 
 

 

 

                       
                       VALENTINA RITORTO 2011/023-A 
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Valentina Doppio 
Ritorto  

  

Složení  100 % bavlna 
Šíře tkaniny Paprsková  161,45 cm 
 Konečná  150 cm 
Celkový počet nití   10656 
Návod do zubu paprsku  3 
Do  71 nití/cm 
Jemnost osnovy  5 tex * 2 
Dú  31 nití/cm 
Jemnost útku  5 tex * 2 
Plošná hmotnost Běžný metr 161 g 

 

        

      

   

            VALENTINA DOPPIO RITORTO 2011/038                                                                          VALENTINA DOPPIO RITORTO 2011/015 

          
  

 

 
            
                     VALENTINA DOPPIO RITORTO 2011/039                                                                         VALENTINA DOPPIO RITORTO 2011/016 

 
 

 
 
 
  

  
 
 VALENTINA DOPPIO RITORTO 2011/042                                                                         VALENTINA DOPPIO RITORTO 2011/022 

 
 
 
 
 
 

 
VALENTINA DOPPIO RITORTO 2011/043 
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12 ÚPRAVNA – MILETA A.S.  

 

Mileta a.s. patří mezi největší textilní výrobce v Evropě. Na výrobě se podílí 

tkalcovna, úpravna, barevna a skládárna. Firma se orientuje na bavlnářské výrobky, 

kapesníky, košiloviny, batisty, … [10]. Kolekce navržených tkanin byla upravena 

v Miletě a.s. v Černém dole. Výroba je rozdělena na tři hlavní části: režný sklad, vlastní 

úprava a klasifikace – adjustace zboží. 

12.1 Režný sklad 

 

V režném skladu (viz. obr. 10) se roztřídí a popíše příchozí materiál. Materiál se 

roztřídí na bílé, světle pestré, tmavě pestré (viz. obr. 9) a tmavé zboží. Třídí se dle podílu 

bílé barvy na tkanině. Každým týdnem se začíná upravovat bílý materiál, postupem 

týdne se přechází na pestré a týden končí tmavým zbožím. 

 
Obr. 9 Tmavě pestrá tkanina 

 
Každá úprava má svůj číselný kód, každé tkanině se přidělí číslo, podle kterého se 

zjistí, jak se tkanina upravuje např. 2/104281. Velmi důležitá je i šířka zboží a váha 

zboží. Stroje jsou stavěny pro šířku materiálu 180 cm, ale standart je 160 cm. 
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Obr. 10 Režný sklad 

12.2 Úpravna 

 

První operací je požehování (viz. obr.11) a odšlichtování. Účelem požehování je 

odstranění nežádoucích vláken z povrchu textilie. Teplota požehování se mění dle typu 

materiálu, aby materiál při požehu neshořel.  

Šlichta je důležitá pro tkaní, pro další zušlechťovací procesy je však nežádoucí. 

Špatné odšlichtování má za následky následná nepotisknutá místa, sníženou sytost 

vybarvení, tvrdý omak textilie, špatnou savost, snížený stupeň bělosti. 

 

 
Obr. 11 Požeh tkaniny 

 
Vyvářkou se odstraňují nečistoty, zbytky slupek, semen, vosky, tuky. Získá se 

čisté savé zboží připravené pro další zušlechťování. Po vyvářce se tkanina merceruje 
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(viz. obr.12), pomocí koncentrovaného louhu pro její lepší budoucí vlastnosti. Během 

mercerace mění bavlněné vlákno svůj tvar z ledvinkového na kruhový. Zboží je 

lesklejší, pevnější, zvýší se afinita vůči barvivu. 

Obr. 12 Mercerace 

 
Poté následuje bělení (viz. obr. 13). Účelem je dosáhnout smáčivosti a vysokého 

stupně bělosti. Toho dosáhneme odstraněním všech barevných látek, zejména 

přírodních barevných pigmentů a barevných příměsí, tj. převedením na látky bezbarvé a 

rozpustné. Toho lze dosáhnout oxidací. Po bělení se zboží musí vždy důkladně vyprat. 

Tmavé odstíny se pouze perou, nebělí se. 

 

 
Obr. 13 Bělící a prací linka 

 
Po praní se zboží suší na sušících rámech. Poté zboží prochází stabilizační a 

kondenzační pecí.  
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Během kalandrování prochází tkanina mezi válci v plné šíři a jedné vrstvě. Při 

kalandrování se kruhový průřez nití zploští a vyplní se mezivazební prostory v tkanině. 

Podle toho, jak se vede tkanina, získáváme tkaninu měkčího nebo tvrdšího omaku, lesku 

nebo hladkosti.  

Velmi důležitá je finální úprava, tzv. sanforizace. Po sanforizaci se zboží 

přesouvá na klasifikaci, tam se určují správné parametry tj. šíře, rovnost. 

Na všechny tkaniny byla aplikována úprava STRONG EASY CARE. Jedná se o 

neviditelnou úpravu. Tato úprava zlepšuje vlastnosti košilových tkanin, např. snazší 

údržba, tj. například žehlení.  

 

12.3 Klasifikace 

 

Tkanina prochází egalizačním rámem – rovnač křivosti a oblouku. Na přání 

zákazníka firma potiskuje kraje tkaniny. Poté se tkanina přesouvá na kontrolu vad (viz. 

obr.14). Třídí se vady vzniklé tkalcovnou a vady vzniklé úpravnou. Každá vada má své 

číslo a musí se zapsat. Zkontrolovanému zboží se přiřadí štítek a expeduje se. Vše se 

pečlivě balí do rolí nebo dubluje tj. překládá na polovinu (viz. obr.15). Zkontrolované a 

řádně zabalené zboží putuje na expedici. 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Obr. 14 Kontrola vad       Obr. 15 Dublování 
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13 ELGIR FASHION  

 

  Konfekční zpracování zajišťovala firma Elgir Fashion. Je to polská společnost, 

specializující se na výrobu pánských košil. Na polském trhu funguje od roku 1987. 

Firma si zakládá na nejvyšší kvalitě a originalitě stylu. Firma spolupracuje s řetězci 

prodejen po celém Polsku a přijímá také objednávky od jednotlivých zákazníků [11]. 

 Celkem bylo navrženo a ušito sedm pánských košil.  
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14 ZÁVĚR 

 

14.1 Závěr  

V této práci jsem se pokusila o vytvoření kolekce pánských košilových tkanin 

v plátnové vazbě, jejich úpravu a následné zpracování do oděvu.  

Výsledkem této bakalářské práce bylo třináct navržených tkanin a sedm 

realizovaných pánských košil. Tyto tkaniny by také mohly být použity pro dámskou 

kolekci, avšak požadavkem firmy Tex-it s.r.o., byla pouze kolekce pánských tkanin. 
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PŘÍLOHA 
 
Vzorníky: 
 

• Firemní prezentační vzorník. 
• Vzorník upravených a neupravených tkanin. 
• Vzorník s údaji o tkaninách a použitých přízí. 


