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ANOTACE 

 

Bakalářská práce se zabývá pánskou oděvní kolekcí vycházející z Preppy stylu. První oddíl 

seznamuje čtenáře s daným tématem. Část kolekce je realizovaná v žakárské vazbě. Autor 

navrhuje vlastní vzory, které uplatňuje na konkrétních oděvních kompozicích. Návrhy jsou 

rozděleny do pěti tematických stylizací. Jednotlivé modely jsou podrobně rozepsány. 

Klíčová slova: preppy, muži, kolekce, univerzita, žakárový stroj, žakárové vazby 

 

ABSTRAKT 

 

Bachelor’s thesis is concerned with men’s clothing collection which is based on Peppy style. 

The reader is introduced to the theme in first section. A part of the collection is manufactured 

in jacquard weave. The author designs her own patterns, which are applied on particular 

clothing compositions. The designs are divided into five thematic stylizations. Individual 

models are described in detail. 
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Úvod 

 Důvodů, které mě vedly ke zhotovení bakalářské práce v tomto stylu, je mnoho. 

Hlavním je ale má obliba v klasickém Preppy stylu. Líbí se mi myšlenka, že muži by 

vždy měli vypadat reprezentativně. Jejich oděv by měl reflektovat džentlmenství, 

vážnost a vnitřní sílu. Především, je-li jeho nositel členem vyšší společenské třídy. V 

případě Preppy stylu se vychází z univerzitních uniforem, které přímo odkazují k téměř 

posvátné půdě, a to akademické. Bohužel, v současné době se tato móda nejenom z 

českých, ale i evropských vysokých škol vytrácí. Přestože má jednotný oděv mnoho 

odpůrců i zastánců, vždy se jedná především o sociální problematiku (potírání rozdílů v 

bohatství rodiny, rasová rovnost, … X potlačování individuality, …). Já jsem však k 

tomuto fenoménu přistoupila z návrhářského pohledu. Fascinují mě nesmrtelné prvky 

této stylizace, jako jsou košile s variantami zapínání, s rozličnými límečky, manžety. 

Saka, která plní jak estetickou, tak funkční stránku. Vše v kombinaci s vestičkami či 

různě dlouhými nohavicemi. Jednotlivé modely se mohou lišit jak vzory, tak barevnými 

kombinacemi, a na to jsem si ve své práci dala záležet především. Využila jsem 

zkušeností nabytých na Technické univerzitě v Liberci, dále jsem spolupracovala s 

předními firmami, které mi pomohly se zhotovením materiálů a vzorů. Propojila jsem 

tak moderní technologie s léta funkčním stylem. Má výsledná práce by tak měla 

propojovat klasický styl umístěný do současné doby, se souladem s moderními trendy. 

Netvrdím, že by se mé modely měly stát předobrazem skutečných vysokoškolských 

uniforem, apeluji spíše na mužský styl jako takový, na návrat k tradičním hodnotám, 

společenskému postavení, úrovni a hrdosti, kterou by měl každý muž alespoň zčásti 

disponovat. Věřím, že je naděje znovu potkávat v ulicích upravené muže, kteří se budou 

zajímat o to, co mají na sobě, uvědomí si svou společenskou roli a postarají se o 

náležitou reprezentaci svého postavení.  
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1. Inspirace 

Každou ženu potěší pohled na upravené muže v košili a padnoucím saku. Ale tento 

pohled je v dnešní době nedohledatelný. Možná proto mou pozornost přitáhl před lety 

anglický herec Edward Westwick, který mě svou rolí v americkém seriálu inspiroval 

k mé tvorbě. Mladý vlivný student z vyšší společenské vrstvy, který vždy vystupoval 

v kvalitní košili doplněné kravatou, hedvábným šátkem či motýlkem a samozřejmě s 

klasickými pánskými kalhotami s puky. Většina studentů v tomto seriálu byla velmi 

stylizovaná. Proto jsem pátrala po původu inspirace. Mé bádání mě dovedlo až k Preppy 

stylu. 

1.1 Preppy styl 

Pojem preppy (fajnový) vychází ze slova prep, tedy přípravka. Preps tak jsou 

označované přípravné školy americké horní a vyšší společenské třídy, které často 

navštěvuje mládež severovýchodních státu Ameriky. Tento termín je spojován s 

The Ivy League, vysokoškolskou konferencí sdružující sportovní týmy osmi 

soukromých škol (Brown University, Columbia University, Cornell University, 

Dartmouth College, Harvard University, Princeton University, University of 

Pennsylvania a Yale University). Univerzity byly ve své době akademické excelence a 

splňovaly společenské elitářství a selekci. Pro studenty přípravných škol byla vytvořena 

a vydána roku 1980  PREPPY HANDBOOK (oficiální preppy příručka). Autorka Lisa 

Binbach v ironickém pojetí popisuje životní styl Prep, řeší návody k chovaní, oblékání, 

bydlení.  

Preppy móda začala kolem roku 1912 a trvala až do roku 1950, vycházela ze stylu Ivy 

League, tedy ze sportovního univerzitního stylu. Prvním průkopníkem preppy oděvu 

v tradičním vysokoškolském stylu byl J. Press. Ve 20. století připravil J. Press a oděvní 

řetězec Brooks Brother kolekci preppy značky, která se prodávala v areálu univerzit. 

Tradiční Preppy styl vycházel z aktivit Nové Anglie. Oděvy byly rozděleny a 

přizpůsobeny k jezdectví, jachtingu, tenisu, golfu, šermu, lacrossu, lovu, veslování, 

ragby a jiným sportům. K Preppy módě řadíme i venkovský styl New England.  
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V univerzitním stylu můžeme pozorovat vzory barevného pruhování, károvaní i 

drobné žakárské vzory, oxfordské tkaniny a madras. Košile všech variant, krátké dlouhé 

rukávy, rozdílné konstrukce límců a manžet. Kalhoty byly pro většinu sportovních 

odvětví stejné, jen s rozdílnou barevností. Nejvíce určovacím prvkem byla vrchní část, 

tedy saka s erby škol, baseballové mikiny, hrubé pletené svetry. Elitní studenti se 

rozlišovali i vzorovanou kravatou nebo motýlkem. Tyto části měly barvu příslušné 

univerzity. 
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1.2 Univerzity 

Harvard University je označována za nejstarší a nejprestižnější akademickou instituci 

Spojených států (znak Harvard University viz obr. 1) Založena roku 1636 v  Cambridge, 

Massachusetts. Harvard byl ústřední organizací mezi Bostonskou elitou. Harvard se 

pyšní 42 Varsity týmy, sportovní sdružení pro muže i ženy, jejich uniformní barva je 

purpurová s bílou.  

 

 

 

 

 

 

Yale University, soukromá výzkumná instituce, byla založena roku 1701 v New 

Haven, Connecticut. Jedná se o třetí nejstarší univerzitu vyššího vzdělání ve Spojených 

státech. Původním záměrem byla univerzita vytvořena pro výchovu duchovních a 

politických vůdců kolonie pod názvem „Collegiate Scholl“. Yale Bulldogs soubor 

sportovních týmu univerzity: baseball, lacrosse, golf, veslování, fotbal, basketbal, 

plavání. Sportovní uniformy týmů jsou v typické Yale modré s bílou barvou opatřenou 

znakem školy (znak Yale University viz obr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1  Oficiální znak Harvard University 

Obr. 2 Oficiální znak Yale University 
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Columbia University, nejstarší soukromá vzdělávací instituce ve státě New York, 

nacházející se přímo ve čtvrti Upper Manhattan v New York City. Instituce byla 

založena roku 1754 s podporou královských vysokých škol. Až roku 1896 se škola 

pojmenovala Columbia University. Columbia Lion maskot sportovních týmů, kterých 

má univerzita 31. Jejich barvou je Columbia modř s bílou na tmavě modrém podkladě. 

Stejně jako na erbu (znak Columbia University viz obr. 3).  

 

 

 

Princeton University, autorizované zařízení vyššího vzdělání ve Spojených státech. 

Založena byla roku 1746 v Princetonu, New Jersey, pod názvem College of New Jersey. 

Svého nynějšího názvu se institut dočkal v letech 1896. Pro jejich typické barevné 

spojení oranžové a černé jsou studenti přezdíváni tygři. Barevnou kombinaci 

pozorujeme na univerzitním znaku na sportovních uniformách i na studijních 

uniformách (znak Princeton University viz obr. 4). 

 

 

 

 

 

  

Obr. 3 Oficiální znak Columbia University 

Obr. 4 Oficiální znak Princeton University 



12 
 

1.3 Výrobci 

Brooks Brothers rodinný podnik založil roku 1818 Henry Sands Brooks v této době se 

textilní společnost jmenovala H&DH Brooks&Co a sídlila na Manhattanu, New York 

City (logo firmy viz Obr. 5). Po jeho smrti rodinný podnik zdědili jeho tři synové, kteří 

roku 1850 dali společnosti nynější název. Brooks Brother nejvíce proslavilo zavedení 

konfekční výroby pro pánské obleky. Jednalo se i o klasickou pánskou krejčovinu i 

s ručně vyráběnými oděvy, jako byl například plášť pro Abrahama Lincolna. Při 

zavádění průmyslové oděvní výroby se společnost potýkala s posměchem, zpočátku 

byla výroba nekvalitní. Časem se výroba vylepšovala a závod se stal hlavním 

producentem uniforem Národní gardy New Yorku a elitních důstojníků během 

občanské války. Tento podnik byl hlavním dodavatelem preppy módy do Ivy League. 

 

 

 

  

Obr. 5 Logo společnosti Brooks 

Brothers 

Obr. 6 kolekce Black Fleece, společnosti Brooks Brothers 
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Lacoste, francouzká oděvní společnost, kterou založil roku 1933 René Lacoste ve 

spolupráci s André Gallierem, majitelem největšího francouzského závodu na výrobu 

úpletů. V té době společnost vystupovala pod názvem La Chemise Lacoste. Velký 

úspěch zažila firma díky legendárním tenisovým tričkům s vyšitým krokodýlem na 

prsou (logo Lacoste viz obr. 7). Zaměřila se také na další sporty výrobou krátkých košil 

na golf a plachtění. Svou výrobu rozšiřovali o další produkty a expandovali do 

Spojených států, kde byla značka označována značkou vyššího společenského postavení 

sportovců. Největším úspěchem byly kolekce Preppy pro elitní univerzity ve Spojených 

státech ( kolekce Preppy viz. obr. 8). Od roku 1980 se značka rozšiřovala o další 

produkty.  

 

 

 

  Obr. 7 logo firmy Lacoste Obr. 8 kolekce Preppy, Lacoste 
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Blažek Praha a.s., česká oděvní společnost založena roku 1992 Ladislavem Blažkem 

(logo Blažek viz obr. 9). Jedná se o jednu z předních značek na českém trhu. Značka je 

zaměřena na pánskou populaci, obléká naše muže do obleku, oděvu pro volný čas pro 

všechny věkové kategorie. V dnešní době v souladu s módními trendy se zaměřuje na 

separátní sako. Tedy sako, které lze vzít k oblekům, ale i na volný čas k džínovým 

kalhotám.  

 

   

  

Obr. 9 Logo firmy Blažek  

Obr. 10 ukázka z jarní kolekce 
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2. Technická dokumentace 

2.1 Tkanina 

 Plošný útvar vznikající společným provázáním osnovní (podélné) soustavy nití a 

útkové (příčné) soustavy nití. Přičemž útková soustava nití prochází prošlupním 

zařízením mezi osnovou. Vzájemným provázáním vznikají různé vazby tkanin. 

Základem je plátnová vazba, jedná se o oboulícní tkaninu. Počet osnovních vazných 

bodů se shoduje s počtem útkových vazných bodů. Od plátnové vazby odvozujeme 

rypsovou vazbu, kterou dělíme na příčný ryps a podélný ryps. Příčný ryps má hustší 

dostavu po osnově než po útku a podélný ryps má hustší dostavu po útku než po osnově. 

Další odvozenou vazbou z plátnové vazby je panama, určená pravidelným zesílením 

osnovy a útku. Kde vznikají typické štěrbiny v tkanině, tzv. mřížky. Rozeznáváme 

následující základní vazebné techniky, tím je keprová vazba a atlasová vazba. Keprová 

vazba se vyznačuje příčným proužkováním zprava do leva nebo opačně. Podle 

převažujícího počtu osnovní nebo útkové soustavy nití na lícní straně rozlišujeme kepr 

osnovní nebo útkový. Atlasová vazba se vyznačuje vysokým leskem, jemným omakem 

a hustou dostavou. Pětivazný atlas je s nejmenší střídou (5x5). Vazné body osnovy se 

střídají ve všech osnovních a útkových řádcích. Používá se také zesílený atlas, 

k vaznému osnovnímu bodu se přidávají další tři. Každá vazba má své specifické 

využití a používáme ji s ohledem na její vlastnosti. 

2.2 Tkací stoj 

Vynalezl angličan Edmund Cartwright roku 1785. Mechanický stroj na výrobu tkanin 

vznikl z tkalcovského stavu, znám byl už ve 4. století a sloužil k manuální výrobě 

tkanin (nákres tkacího stavu viz obr. 11). Vzorování na tkacím stavu je omezené. Vzory 

tvoříme pomocí tkacích listů, které obsahují nítěnky. To celé se nazývá brdo a slouží 

k vytvoření prošlupu. Do nítěnek navádíme osnovní nítě. Člunek slouží k průchodu útku 

v prošlupu. Vzorování na listovém tkacím stoji lze provádět podélně nebo příčně. Lze 

tvořit vzory typu: kanafas, káro, kostka, pruhování  aj. (ukázka vzoru káro viz obr. 12)  
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2.3 Žakárový stroj  

Vznikl za záměrem širšího vzorování, a to pomocí speciálního zařízení, kterým se dala 

ovládat každá osnovní niť zvlášť. Mechanický stroj vynalezl francouzský vynálezce 

Joseph Marie Jacquard roku 1795 a nazval jej Jacquardův princip. „Jednotlivé nítěnky 

jsou upevněné na zdvižných šňůrách zavěšených na platinkách. Vertikálním pohybem 

platin je určeno, která osnovní nit se při dané otáčce tkacího stroje zvedne, a která 

zůstává v dolní části prošlupu. Platiny jsou u starších žakárových strojů řízeny 

děrovanými kartami (s naprogramovaným rozmístěním děr), většina nových zařízení 

pracuje na principu elektromagnetického přenosu impulsu daného počítačem.“ 

1
Žakárové vzory jsou náročnější na spotřebu útkových nití, a to z důvodu tvorby flotáží 

na rubové straně, jen u časté záměny barevného útku. Flotáže jsou po utkání odstraněny.  

Žakárová tkanina vzoruje pomocí specifické vazby. A vytváří nám rozmanité desény 

(ukázka žakárového vzoru viz obr. 13). 

 

 

 

                                                           
1
 internetový zdroj, www.multimediaecpo.cz 

Obr. 11 nákres tkacího stavu Obr. 12 ukázka kárového vzoru 

Obr. 13 ukázka žakárového vzoru Obr. 14 žakárový stroj 
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3. Realizace 

3.1 Vzory  

Snaha o vytvoření oděvu charakterizujícího nositele, mě přivedla k návrhu vzoru na 

košilovinu. Se stálou myšlenkou k Preppy stylu jsem se zaměřila na univerzity. 

Univerzity rozdělené na fakulty a katedry.  Každá košile by měla znázorňovat jedno 

univerzitní odvětví. Obecně jsem řešila nejvýraznější studijní skupiny. Fakulty, jejichž 

studenti jsou rozpoznatelní. Mým prvotním návrhem byla Lesnická fakulta, pohrávala 

jsem si s variacemi a kompozicí paroží. Barevností vzoru i pozadí. Pro katedru tělesné 

výchovy se nabízí sportovní náčiní: míče, baseballová rukavice, tenisová raketa, ragby 

míč, golfové hole. V matematické fakultě to jsou čísla, rovnice, matematické znaky 

(plus - „+“, mínus – „-“, procento – „%“), geometrické pomůcky. Dalším studijním 

oddělením byla fakulta strojní využívající menší i větší stroje, nářadí, spojovací 

materiály. Jako pátou fakultu jsem zvolila fakultu medicíny, její hlavní symbol, tzv. 

Aeskulapovu hůl a různé její variace. Pro vzorovaní fakultních košil se nabízí široká 

škála studijních oborů na všech univerzitách.  

Návrhy vzorů: 

 

  Obr.15 motiv paroží                                     Obr.16 animační schéma Pythagorovy věty                               

Obr.17 motiv šroubu a matice Obr. 18 chemické baňky 
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Obr.19 znak medicíny                                   Obr. 20 tenisové rakety 

 

                       

Obr. 21 matematická rovnice                          Obr. 22 silueta otevřené knihy 

 

 

 

Vybrané žakárové vzory – příklad (použití pozitivu, negativu) 
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3.2 Tessitura Monti Cekia s. r. o.  

Italská tkalcovská společnost s hlavním sídlem na severu Itálie v městečku Maserada 

sul Piave. V okolí města se textilní výroba rozšiřovala od poloviny 19. století. V té době 

Giorgio Monti produkuje ve své domácí dílně bavlnění a konopné textilie, využívané 

především na pracovní oděv. Jeho cílem byla snaha produkovat kvalitní materiály. 

Zpočátku fungoval prodej jen o svátcích, ale o pár let později se jeho domácí průmysl 

rozšiřoval. Roku 1911 přebírají vzniklou firmu Giorgio synové Evaristo, Venerio a 

Bruno. Bruno přináší do společného podniku strojní znalosti. Před válkou disponuje 

společnost bratří Monti dvaceti ručně ovládanými stavy a třemi automatickými 

tkalcovskými stroji. Po meziválečném období se bratři rozjíždí s velkou pílí. Firma se 

rozrůstá a vystupuje s názvem Monti textil. V dnešní době je společnost rozšířena 

celoevropsky. Zejména s produkcí bavlněných košilovin, které expandují k výběrovým 

světovým módním značkám. Výrobě přízí se věnují ve svém hlavním sídle a pro tkaní 

využívají třeba i české tkalcovské znalce.  

3.2.1 Realizace žakárových vzorů 

Ve společné spolupráci mi bylo nabídnuto využití listových tkacích stojů, ale i 

žákárových stavů. Pro navržené složitější vzory byl vhodnější žakárový stav Dorniér, a 

to z důvodu nesouladu našich vzorovacích programů s programy firmy. Navržené vzory 

s daným raportem byly předány do firmy. Výsledné návrhy s pokyny návrháře byly 

odeslány do hlavního centra v Itálii a upraveny pro tkaní. Režná nasnovaná osnova na 

osnovním vále se protkávala s vybranými útkovými přízemi. Použita byla dvojmo skaná 

příze o jemnosti 120tex. Každý vzor se tkal v délce 4 m a tkané šíři 158 cm.  
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3.3 Zušlechťování textilií 

Zušlechťování textilií se provádí pro docílení lepších uživatelských a zpracovatelských 

vlastností. Zušlechťování textilií rozdělujeme podle požadovaného výsledku, a to na 

předpravu, barvení a tisk, speciální úpravy, finální úpravy. Účelem předpravy je zbavit 

se všech nežádoucích vlastností materiálu. Při předpravě je důležitá znalost 

upravovaného materiálu (vlna, bavlna, len, syntetické materiály). Bavlna se upravuje: 

požehováním, odšlichtováním, vyvařováním, bělením, mercerací a podle potřeby 

praním, odvodňováním a sušením. 

Požehování úprava dociluje hladkého a jemného povrchu tkaniny. Opalováním se 

odstraní nežádoucí vlákna, která se uvolnila při tkaní. Touto úpravou se zvýrazní vazba 

tkaniny, vzor a barevnost. 

Odšlichtováním se zbavujeme nežádoucí šlichty nanesené na osnově, která zajišťuje 

lepší průběh při tkaní. Odšlichtování provádíme několika způsoby dle druhu šlichty. 

Šlichty se zbavujeme: praním ve vodě, praním v mýdlové lázni, praním v odšlichtovací 

lázni a pomocí organických rozpouštědel.  

Vyvařování tkané tkaniny se provádí pod tlakem v lázni. Úprava slouží k vyčistění 

tkaniny od nečistot vzniklé tkaním, usnadňuje bělící proces a zvyšuje savost materiálu. 

Bělení slouží k dosažení jednotné barevnosti a k odstranění jinak barevných vláken. 

Bělení dělíme podle chemického principu: oxidační bělení, redukční bělení, opticky 

zjasňování pomocí opticky zjasňovacích prostředků, kombinované bělení 

(kombinujeme oxidační a redukční bělení). 

Mercerace je zušlechťovací úprava, při které na bavlněnou přízi, tkaninu působíme 

studeným louhem sodným za stálého napínání. Bavlněné vlákno nabobtná a mění svůj 

typický tvar. Značně zvyšuje vlastnosti textilie, příjemnější omak, vysoký lesk, vyšší 

pevnost, menší srážlivost. 

Sanforizace - jedná se o proces vysrážení tkaniny z celulózových vláken, pomocí 

mechanických procesů, kdy textilie prochází mezi válci, podélným nebo příčným 

směrem, za působení horka a vlhka. Slouží ke snížení srážlivost tkaniny.  
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Finální úprava tkaniny slouží ke konečnému požadovanému vzhledu materiálu. 

Eliminuje nežádoucí vlivy předchozích operací. Dělíme na omakové úpravy (měkčení, 

tužení), vzhledové úpravy (kalandrování, mandlování, lisování, postřihování aj.), 

stabilizační úpravy (fixace, nežehlivá úprava, nemačkavá úprava, neplstivá úprava aj.), 

ochranné úpravy (hydrofobní, nehořlavé, antistatické, nešpinivé, antimikrobiální, 

protimolové apod.). Veškeré úpravy mohou být dočasné nebo trvalé, podle častého 

používání, praní a chemického čistění.  

3.4 Mileta a.s. 

Mileta a.s. paří mezi nevětší textilní společnosti v Evropě. Je využívaná pro svou 

vícestupňovou výrobu od bavlněné příze po finální výrobek. Disponuje tkalcovnou, 

úpravnou, barvírnou a sklady. Společnost se zaměřuje na nejkvalitnější materiály a 

produkty, protože to umožňuje její vybavenost. Dodržují tak stále podkrkonošské 

tradice v textilním průmyslu, který v okolí Krkonoš vznikal v polovině 16. století. 

Firma Mileta vznikla roku 1949. Název Mileta je odvozen z řeckého města Milétos na 

pobřeží egejského moře, které je slavné svou textilní činností. Společnost je zaměřena 

na výrobu batistů, kapesníků, ubrusů, hotelového stolního programu, šátky, lůžkoviny a 

košilovinu. Bavlněné košiloviny s nežehlivou úpravou pod vedením italských návrhářů 

mají velký úspěch. Důraz je kladen na výrobu batistů, brokátů, damašku a saténových 

pruhů pro africké a arabské státy. Většina produkce (zhruba 90 %) je vyvážena do světa. 

3.4.1 Úprava textilie 

Firma Mileta a.s. přistoupila na naši spolupráci a po pečlivé konzultaci a kontrole 

materiálu, utkaného společností Tessitura Monti Cekia, byly dohodnuty proveditelné 

úpravy. Po konzultaci s vedoucím bakalářské práce, kterého zaujalo barevnost 

materiálu, díky režné osnově, bylo domluveno zrušení standardní bělící úpravy. 

V rozboru zušlechťování s technologem úpravny se došlo k následujícím úpravám. 

Tkanina prošla ožehovacím procesem pro zbavení nežádoucích vláken na povrchu. Dále 

enzymatickým odšlichtováním prováděným za horka, pro odstranění šlichty. Vyvaření a 

vysrážení při sanforizaci, zabraňující nežádoucímu srážení. Mercerace nemohla být 

provedena, louh sodný by mohl poškodit barevnost útku, který byl barven reaktivními 

barvivy. Jako finální úprava bylo provedeno měkčení pro příjemnější omak materiálu. 
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3.5 Oděvní realizace  

Oděvní kolekce byla navržena tak, aby jednotlivé modely korespondovaly. Přesto 

neztrácí svou charakterizaci. Modely jsem si rozdělila na pět rozdílných fakult. Každý 

model by měl vyjadřovat jednu z nich. Celková kolekce by měla být vnímána jakou 

komplet, ale ráda bych poukázala na košile s motivy. Původním záměrem byla čistá a 

jasná barevnost v moderním střihu. Pánské košile měly být v jasné bílé barvě 

s výraznými sytě barevnými motivy. Po konzultaci nad utkaným materiálem, kde byla 

použita osnova v režném barevném tónu a tvořila tak společně s útkovou barevností 

jemné pudrové tóny barev. Z toho důvodu jsem od své původní myšlenky opustila a 

snažila jsem se zkombinovat vzorované košile s dalšími barvami. Celkový dojem 

kolekce je velmi pestrý.  

Model 1 - charakteristický pro nositele matematické fakulty, košilový vzor Pythagorovy 

věty v barevnosti červená, modrá, fialová a zelená. S kontrastními kalhotami v hořčičně 

žluté barvě a doplněné tmavě modrým sakem.  

Model 2 - charakteristický pro nositele lesnické fakulty, oříškově hnědá košile se 

vzorem paroží, doplněna světlými kalhotami upevněnými šly v kaki zelené barvě.  

Model 3 - charakteristický pro nositele fakulty tělesné výchovy, červeno oranžová 

košile se vzorem překřížených tenisových raket, doplněná zelenými šortkami. 

Model 4 - charakteristický pro nositele fakulty strojní, světle šedá košile se vzorem 

šroubu a matice, vycházející z technického nákresu, doplněna červenými šortkami a 

sakem s modrobílými pruhy. 

Model 5 - charakteristický pro nositele fakulty medicíny, světla zelená košile 

s medicínským motivem, doplněna tmavě šedými kalhotami.  

  



23 
 

Model 1, matematická fakulta 
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Technický nákres  
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Technický popis 

Pánská košile:  

Klasická pánská košile, rovného střihu s dvoudílným košilovým límcem. 

Přední díl je členěný sedly, která jsou ozdobně prošitá v šíři 0,5 cm. Přední kraj je 

zapraven předšitou vyztuženou légou v šíři 3cm, která je zapínána na 6 knoflíků. Dolní 

kraj pánské košile je rovný a ozdobně prošití v šířce 0,5 cm. 

Zadní díl je členěn sedlem, které je ozdobně prošité v šířce 0,5 cm. 

Límec dvoudílný košilový je vyztužený s přepnutím, zapíná se na jeden knoflík. 

Ozdobné prošití na převěsu i stojáčku. Všívaný z rubu do líce. Jednodílný dlouhý 

hlavicový rukáv s košilovým rozparkem, zapravený manžetou. Manžeta o šířce 6 cm  je 

vyztužená, má přepnutí 2 cm, zapíná se na 2 knoflíky. Manžeta je všitá z rubu do líce. 
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Pánské sako: 

Separátní pánské sako, polopřiléhavého střihu s fazónovým límcem, které je 

celopodšité. Tvořeno z předního dílu, bočního dílu a zadního dílu. 

Přední díl tvarován odšitými výběry. Na předním díle jsou zhotoveny jednovýpustkové 

kapsy s patkou. Zadní díl tvarovaný odšitými výběry. Klopa na pánském díle je hladká a 

neprošitá. 

Pánské kalhoty: 

Vycházkové pánské kalhoty, rovného střihu se sníženým pasem o 3 cm. 

Přední díl kalhot je hladký s klínovými kapsami s tvarovaným průhmatem. Průhmat je 

prošitý ozdobně z lícové strany. Na předním středu je rozparek na zdrhovadla s lištou. 

Zadní díl kalhot má odšité pasové výběry a na pravé straně je jendovýpustková kapsa.  

Pasový límec vyztužený výztuží a všitý z rubu do líce společně s poutky. Dolní kraj je 

podehnutý a prošitý. 

Soupis operací:  

Pánská košile: 

Vychystáme si všechny potřebné díly ke zhotovení pánské košile. Podlepíme vrchní 

převěs, vrchní stojáček, manžety, légu předního dílu a légu pro košilový rozparek.  

Zhotovíme dvoudílný košilový límec. Položíme si lícem na líc převěs a prošijeme 

v naznačené švové záložce. Sestřihneme švovou záložku, sestřihneme rohy, otočíme 

převěs na líc, vymneme výpustku z vrchového převěsu, zažehlíme a prošijeme po okraji 

v šíři 0,5 cm. Zažehlíme švovou záložku vrchového stojáčku do rubu a prošijeme v šířce 

0,5 cm. Všijeme převěs do stojáčku lícem vrchového stojáčku na líc spodního převěsu a 

prošijeme v naznačené švové záložce. Sestřihneme švovou záložku, otočíme stojáček na 

líc, vymneme výpustku z vrchového stojáčku a přežehlíme. 

Zhotovíme manžety, zažehlíme švovou záložku spodní manžety a prošijeme v šíři 

0,5 cm. Přiložíme manžety lícem na líc a prošijeme v naznačené švové záložce. Švovou 

záložku nastřihneme v rozích, otočíme na lícovou stranu, vymneme výpustku a 

zažehlíme. 
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Zhotovíme základní košilový rozparek na rukávech. Zhotovíme podkryt rozparku, 

přiložíme lemovací proužek lícem na rub rukávu a předšijeme v délce rozparku. 

Rozstřihneme rozparek do vrcholu a nastřihneme švovou záložku k šití. Zhotovíme 

nákryt, zažehlíme nákrytovou podsádku, přiložíme nákrytovou podsádku lícem na rub 

rukávu, prošijeme v místě naznačení do vrcholu rozparku. Nastřihneme švovou záložku 

ve vrcholu rozparku. Zažehlíme lemovací proužek, podehneme a prošijeme v kraji 

viditelně z lícové strany. Sežehlíme švovou záložku nákrytu  do rozparku. Podehneme 

švovou záložku, ve vrcholu rozparku vyskládáme podsádku do špičky a prošijeme. 

Prošíváme úhlopříčně 0,7 cm pod vrcholem.  

Zhotovíme přední díly, na nákrytový díl našijeme předšitou légu z rubu do líce a 

prošijeme z vnější a vnitřní strany. Podkryt zhotovíme stejným způsobem. Sešijeme 

sedlo s předními díly, položením líc vrchního sedla na líc dílů a prošijeme, švové sedlo 

sežehlíme a prošijeme ozdobně z lícní strany. Zhotovíme zadní díl, přiložíme sedlo 

lícem na líc s vložením zadního dílu, prošijeme, sežehlíme a prošijeme ozdobně. 

Montáž dílů, všijeme límec do průkrčníku z rubu do líce. Všijeme rukávy do otevřeného 

průramku (čtyřnitným obnitkovacím stehem). Sešijeme rukávový šev společně s bočním 

švem (čtyřnitným obnitkovacím stehem). Všijeme manžety z rubu do líce 

s vyskládáním záhybů. Sežehlíme švové záložky do manžety a prošijeme viditelně 

z lícové strany. Zapravíme dolní kraj podehnutím švové záložky a prošijeme. 

Naznačíme umístění knoflíkových dírek a knoflíků. Našijeme knoflíky a vyšijeme 

knoflíkové dírky (průmyslový stroj na knoflíkové dírky, Minerva). Košili vyžehlíme. 

Pánské kalhoty: 

Vychystáme si všechny potřebné díly ke zhotovení pánských kalhot. Podlepíme pasový 

límec, líštu, nákryt rozparku na zdrhovadlo, výpustku a krajovou podsádku. 

Obnitkujeme podkladové podsádky, krajové podsádky, lištu a výpustkovou podsádku. 

Zhotovíme klínové kapsy s tvarovaným průhmatem. Našijeme krajovou podsádku na 

vrchní kapesní váček, šijeme v místě obnitky. Našijeme podkladovou podsádku na 

spodní kapesní váček. Přiložíme líc kapesního váčku na líc dílu, šijeme v místě 

průhmatu, švovou záložku sestřihneme a nastřihneme k šití. Obrátíme na líc, vymneme 

výpustku a zažehlíme, prošijeme ozdobně z líce. Přiložíme spodní kapesní váček dílu a 

sešijeme kapesní váčky (čtyřnitným obnitkovacím stehem).  
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Zhotovíme výpustkovou kapsu na zadním díle. Odšijeme záševky a sežehlíme. 

Vyztužíme umístění kapsy. Na rubovou stranu přiložíme vrchní kapesní váček. Na líc 

dílu ke spodní části průhmatu přiložíme připravenou výpustkovou podsádku. K horní 

části průhmatu přiložíme podkladovou podsádku a prošijeme v šířce průhmatu. 

Prostřihneme otvor kapsy, rovně a do růžků. Protáhneme výpustkovou a podkladovou 

podsádku do rubu. Výpustku zažehlíme, prošijeme dolní průhmat s odklopením zadního 

dílu. Kraj výpustkové podsádky našijeme na vrchní kapesní váček a podkladovou 

podsádku přišijeme na spodní kapesní váček. Přiložíme kapesní váčky lícem na líc a 

sešijeme (čtyřnitným obnitkovacím stehem). Prošijeme horní kraj kapsy s odklopením 

zadního dílu. Vytvoříme uzávěrky. 

Přiložíme zadní a přední díl kalhot lícem na líc a sešijeme krokový a boční šev 

(čtyřnitným obnitkovacím stehem). Švy sežehlíme do zadního dílu. Obnitkujeme 

sedový šev pravé a levé nohavice. Přiložíme nohavice lícem na líc a sešijeme sedový 

šev od vrcholu rozparku na zdrhovadlo 

Zhotovíme podkryt rozparku na zdrhovadlo (pravá strana). Přiložíme lícem na líc 

tkanici zdrhovadla s lištou na díl, s posunem švové záložky. Prošijeme do vrcholu 

rozparku. Zažehlíme nákryt rozparku (levá strana). Přišijeme tkanici zdrhovadla 

k podsádce nákrytu. Rozparek prošijeme ozdobně z líce a vytvoříme uzávěrku.  

Všijeme pasový límec z líce do rubu, dle naznačení k zadnímu středovému švu 

s vložením poutek. Sešijeme na zadním středovém švu. Zažehlíme švovou záložku 

pasového límce. Prošijeme vyskládaný límec viditelně z lícní strany.  Přišijeme poutka 

pomocí uzávěrek. Zapravíme dolní kraj nohavic podehnutím krajové záložky a prošitím. 

Vyžehlíme kalhoty, naznačíme umístění knoflíkové dírky a umístění knoflíku. Vyšijeme 

knoflíkovou dírku a našijeme knoflík. 
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Pánské sako: 

Vychystáme díly pro zhotovení pánského saka. Podlepíme krajovou podsádku, 

podsádku průkrčníku, límec, patku a umístění průhmatu. 

Zhotovíme límec, přiložíme díly lícem na líc a předšijeme v naznačené švové záložce. 

Švovou záložku nastřihneme a límec otočíme do líce a zažehlíme.  

Zhotovíme přední díly, odšijeme pasové výběry a rozžehlíme. Přiložíme boční členící 

díly lícem na líc předního dílu a prošijeme. Rozžehlíme šev a vyztužíme průhmat. 

Zhotovíme jednovýpustkovou kapsu s patkou. Zhotovíme patku, přiložíme díly lícem na 

líc a prošijeme. Zastřihneme švovou záložku, obrátíme patku na lícovou stranu, 

vymneme šev a prošijeme. Nažehlíme krajinku na výpustkovou podsádku. Do rubu 

přiložíme horní kapesní váček. Na přední díl přiložíme k horní části průhmatu patku a 

ke spodní části průhmatu přiložíme výpustkovou podsádku. Průhmat předšijeme podle 

naznačení, prostřihneme otvor (rovně a do růžků). Protáhneme výpustkovou podsádku 

do rubu a prošijeme průhmat s odklopením předního dílu. Podehneme švovou záložku 

horního průhmatu do rubu. Našijeme výpustkovou podsádku na vrchní kapesní váček. 

Našijeme podkladovou podsádku na spodní kapesní váček. Sešijeme kapesní váčky a 

prošijeme horní okraj průhmatu s odklopením předního dílu. 

Zhotovíme dvoudílný rukáv, přiložíme díly lícem na líc a prošijeme. Švy rozžehlíme a 

obrátíme na líc. 

Montáž dílů, přiložíme zadní díly lícem na líc a prošijeme zadní středový šev a 

rozžehlíme jej. Přiložíme zadní díly k přednímu dílu lícem na líc a prošijeme v místě 

členění a v náramenici, švy rozžehlíme. K přednímu dílu přiložíme vyztužené podsádky 

a předšijeme v kraji. Průkrčník předšíváme s hotovým límcem, v rohu nastřihneme pro 

lepší manipulaci. 

Přiložíme líc vrchového dílu rukávu na líc podšívkového dílů a prošijeme v dolním 

kraji. Připravenou a sešitou podšívkovinu přiložíme na líc vrchového dílu a šijeme 

v místě naznačení dolního kraje saka, podsádek předního dílu a podsádky průkrčníku. 

Sešijeme průramky podšívkového dílu a otočíme celé sako otvorem v pravém rukávu. 

Sešijeme otvor v rukávu. 
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Sako vyžehlíme, naznačíme umístění knoflíkové dírky a knoflíku. Vyšijeme dírku a 

přišijeme knoflík  

Použité materiály 

Košile 

Složení: bavlna 100% 

Vazba: speciální žakárová 

 

 

 

 

Sako 

Složení: vizkóza 59%, polyester 31%, hedvábí 10% 

Vazba: speciální žakárová 

 

 

 

 

Kalhoty 

Složení: bavlna 100% 

Vazba: keprová   
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Model 2, lesnická fakulta 
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Technický nákres 
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Technický popis: 

Pánská košile: 

 Klasická pánská košile, rovného střihu s dvoudílným košilovým límcem. 

Přední díl je členěný sedly, která jsou ozdobně prošitá v šíři 0,5 cm. Přední kraj je 

zapraven přinechanou vyztuženou légou v šíři 3 cm, která je zapínána na 6 knoflíků. 

Dolní kraj pánské košile je rovný a ozdobně prošitý v šířce 0,5 cm. 

Zadní díl je členěn sedlem, které je ozdobně prošité v šířce 0,5 cm. 

Límec dvoudílný košilový je vyztužený s přepnutím, zapíná se na jeden knoflík. 

Ozdobné prošití na převěsu i stojáčku. Všívaný z rubu do líce. Jednodílný dlouhý 

hlavicový rukáv s košilovým rozparkem, zapravený manžetou. Manžeta o šířce 6 cm  je 

vyztužená, má přepnutí 2 cm, zapíná se na 2 knoflíky. Manžeta je všitá z rubu do líce. 

Pánské kalhoty:  

Vycházkové pánské kalhoty, rovného střihu se sníženým pasem o 3 cm. 

Přední díl kalhot je hladký s klínovými kapsami s rovným průhmatem. Kapesní váčky 

zhotoveny z vrchového materiálu. Průhmat je prošitý ozdobně z lícové strany. Na 

předním středu je rozparek na zdrhovadla s lištou. 

Zadní díl kalhot má odšité pasové výběry a na pravé straně je jendovýpustková kapsa.  

Pasový límec vyztužený výztuží a všitý z rubu do líce společně s knoflíky na upevnění 

šlí. Dolní kraj je podehnutý a prošitý. 

Soupis operací: 

Pánská košile: 

Vychystáme si všechny potřebné díly ke zhotovení pánské košile. Podlepíme vrchní 

převěs, vrchní stojáček, manžety, légu předního dílu a légu pro košilový rozparek.  

Zhotovíme dvoudílný košilový límec. Položíme si lícem na líc převěs a prošijeme 

v naznačené švové záložce. Sestřihneme švovou záložku, sestřihneme rohy, otočíme 

převěs na líc, vymneme výpustku z vrchového převěsu, zažehlíme a prošijeme po okraji 

v šíři 0,5 cm. Zažehlíme švovou záložku vrhového stojáčku do rubu a prošijeme v šířce 
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0,5 cm. Všít převěs do stojáčku lícem vrchového stojáčku na líc spodního převěsu a 

prošijeme v naznačené švové záložce. Sestřihneme švovou záložku, otočíme stojáček na 

líc, vymneme výpustku z vrchového stojáčku a přežehlíme. 

Zhotovíme manžety, zažehlíme švovou záložku spodní manžety a prošijeme v šíři 0,5 

cm. Přiložíme manžety lícem na líc a prošijeme v naznačené švové záložce. Švovou 

záložku nastřihneme v rozích, otočíme na lícovou stranu, vymneme výpustku a 

zažehlíme. 

Zhotovíme základní košilový rozparek na rukávech. Zhotovíme podkryt rozparku, 

přiložíme lemovací proužek lícem na rub rukávu a předšijeme v délce rozparku. 

Rozstřihneme rozparek do vrcholu a nastřihneme švovou záložku k šití. Zhotovíme 

nákryt, zažehlíme nákrytovou podsádku, přiložíme nákrytovou podsádku lícem na rub 

rukávu, prošijeme v místě naznačení do vrcholu rozparku. Nastřihneme švovou záložku 

ve vrcholu rozparku. Zažehlíme lemovací proužek, podehneme a prošijeme v kraji 

viditelně z lícové strany. Sežehlíme švovou záložku nákrytu  do rozparku. Podehneme 

švovou záložku, ve vrcholu rozparku vyskládáme podsádku do roviny a prošijeme. 

Prošíváme úhlopříčně 0,7 cm pod vrcholem.  

Zhotovíme přední díly, na nákrytový díl našijeme předšitou légu z rubu do líce a 

prošijeme z vnější a vnitřní strany. Podkryt zhotovíme stejným způsobem. Sešijeme 

sedlo s předními díly, položíme líc vrchního sedla na líc dílů a prošijeme, švové sedlo 

sežehlíme a prošijeme ozdobně z lícní strany. Zhotovíme zadní díl, přiložíme sedlo 

lícem na líc s vložením zadního dílu, prošijeme, sežehlíme a pošijeme ozdobně. 

Montáž dílů, všijeme límec do průkrčníku z rubu do líce. Všijeme rukávy do otevřeného 

průramku (čtyřnitným obnitkovácím stehem). Sešijeme rukávový šev společně s bočním 

švem (čtyřnitným obnitkovacím stehem). Všijeme manžety z rubu do líce 

s vyskládáním záhybů. Sežehlíme švové záložky do manžety a prošijeme viditelně 

z lícové strany. Zapravíme dolní kraj podehnutím švové záložky a prošijeme. 

Naznačíme umístění knoflíkových dírek a knoflíků. Našijeme knoflíky a vyšijeme 

knoflíkové dírky (průmyslový stroj na knoflíkové dírky, Minerva). Košili vyžehlíme. 
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Pánské kalhoty: 

Vychystáme si všechny potřebné díly ke zhotovení pánských kalhot. Podlepíme pasový 

límec, líštu, nákryt rozparku na zdrhovadlo, výpustku, krajovou podsádku. 

Obnitkujeme, lištu, výpustkovou podsádku a podkladovou podsádku. 

Zhotovíme klínové kapsy s rovným  průhmatem. Přiložíme líc kapesního váčku na líc 

dílu, šijeme v místě průhmatu, švovou záložku sestřihneme. Obrátíme na líc, vymneme 

výpustku a zažehlíme, prošijeme ozdobně z líce. Přiložíme spodní kapesní váček dílu a 

sešijeme kapesní váčky (čtyřnitným obnitkovacím stehem).  

Zhotovíme výpustkovou kapsu na zadním díle. Odšijeme záševky a sežehlíme. 

Vyztužíme umístění kapsy. Na rubovou stranu přiložíme vrchní kapesní váček. Na líc 

dílu ke spodní části průhmatu přiložíme připravenou výpustkovou podsádku. K horní 

části průhmatu přiložíme podkladovou podsádku a prošijeme v šířce průhmatu. 

Prostřihneme otvor kapsy, rovně a do růžků. Protáhneme výpustkovou a podkladovou 

podsádku do rubu. Výpustku zažehlíme, prošijeme dolní průhmat s odklopením zadního 

dílu. Kraj výpustkové podsádky našijeme na vrchní kapesní váček a podkladovou 

podsádku přišijeme na spodní kapesní váček. Přiložíme kapesní váčky lícem na líc a 

sešijeme (čtyřnitným obnitkovacím stehem). Prošijeme horní kraj kapsy s odklopením 

zadního dílu. Vytvoříme uzávěrky. 

Přiložíme zadní a přední díl kalhot lícem na líc a sešijeme krokový a boční šev 

(čtyřnitným obnitkovacím stehem). Švy sežehlíme do zadního dílu. Obnitkujeme 

sedový šev pravé a levé nohavice. Přiložíme nohavice lícem na líc a sešijeme sedový 

šev od vrcholu rozparku na zdrhovadlo 

Zhotovíme podkryt rozparku na zdrhovadlo (pravá strana). Přiložíme lícem na líc 

tkanici zdrhovadla s lištou na díl, s posunem švové záložky. Prošijeme do vrcholu 

rozparku. Zažehlíme nákryt rozparku (levá strana). Přišijeme tkanici zdrhovadla 

k podsádce nákrytu. Rozparek prošijeme ozdobně z líce a vytvoříme uzávěrku.  

Všijeme pasový límec z líce rubu, dle naznačení k zadnímu středovému švu s vložením 

poutek. Sešijeme na zadním středovém švu. Prošijeme vyskládaný límec viditelně 

z lícní strany.  Přišijeme poutka pomocí uzávěrek. Zapravíme dolní kraj nohavic 

podehnutím krajové záložky a prošitím. Vyžehlíme kalhoty, naznačíme umístění 

knoflíkové dírky a umístění knoflíku. Vyšijeme knoflíkovou dírku a našijeme knoflík.
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Použité materiály 

Košile  

Složení: bavlna 100% 

Vazba: speciální žakárová 

 

 

 

 

 

 

 

Kalhoty 

Složení: bavlna100% 

Vazba: keprová   
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Model 3, fakulta tělesné výchovy 
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Technický nákres 
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Technický popis: 

 Pánská košile: 

 Klasická pánská košile, rovného střihu s dvoudílným košilovým límcem. 

Přední díl je členěný sedly, která jsou ozdobně prošitá v šíři 0,5 cm. Přední kraj je 

zapraven přinechanou vyztuženou légou v šíři 3 cm, která je zapínána na 6 knoflíků. 

Dolní kraj pánské košile je rovný a ozdobně prošití v šířce 0,5 cm. 

Zadní díl je členěn sedlem, které je ozdobně prošité v šířce 0,5 cm. 

Límec dvoudílný košilový je vyztužený s přepnutím, zapíná se na jeden knoflík. 

Ozdobné prošití na převěsu i stojáčku. Všívaný z rubu do líce. Jednodílný dlouhý 

hlavicový rukáv s košilovým rozparkem, zapravený manžetou. Manžeta o šířce 6 cm  je 

vyztužená, má přepnutí 2 cm, zapíná se na 2 knoflíky. Manžeta je všitá z rubu do líce. 

Pánské kalhoty:  

Vycházkové pánské kalhoty se zkrácenou délkou ke kolenům, rovného střihu se 

sníženým pasem o 3 cm. 

Přední díl kalhot je hladký s klínovými kapsami a  tvarovaným průhmatem. Kapesní 

váčky zhotoveny z kapsoviny. Průhmat je prošitý ozdobně z lícové strany. Na předním 

středu je rozparek na zdrhovadlo s lištou. 

Zadní díl kalhot je členěn sedlem, pod kterým jsou umístěny nakládané kapsy.  

Pasový límec vyztužený, všitý z rubu do líce společně s poutky. Dolní kraj je podehnutý 

a prošitý. 

Soupis operací: 

Pánská košile: 

Vychystáme si všechny potřebné díly ke zhotovení pánské košile. Podlepíme vrchní 

převěs, vrchní stojáček, manžety, légu předního dílu a légu pro košilový rozparek.  

Zhotovíme dvoudílný košilový límec. Položíme si lícem na líc převěs a prošijeme 

v naznačené švové záložce. Sestřihneme švovou záložku, sestřihneme rohy, otočíme 

převěs na líc, vymneme výpustku z vrchového převěsu, zažehlíme a prošijeme po okraji 
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v šíři 0,5 cm. Zažehlíme švovou záložku vrhového stojáčku do rubu a prošijeme v šířce 

0,5 cm. Všijeme převěs do stojáčku lícem vrchového stojáčku na líc spodního převěsu a 

prošijeme v naznačené švové záložce. Sestřihneme švovou záložku, otočíme stojáček na 

líc, vymneme výpustku z vrchového stojáčku a přežehlíme. 

Zhotovíme manžety, zažehlíme švovou záložku spodní manžety a prošijeme v šíři 0,5 

cm. Přiložíme manžety lícem na líc a prošijeme v naznačené švové záložce. Švovou 

záložku nastřihneme v rozích, otočíme na lícovou stranu, vymneme výpustku a 

zažehlíme. 

Zhotovíme základní košilový rozparek na rukávech. Zhotovíme podkryt rozparku, 

přiložíme lemovací proužek lícem na rub rukávu a předšijeme v délce rozparku. 

Rozstřihneme rozparek do vrcholu a nastřihneme švovou záložku k šití. Zhotovíme 

nákryt, zažehlíme nákrytovou podsádku, přiložíme nákrytovou podsádku lícem na rub 

rukávu, prošijeme v místě naznačení do vrcholu rozparku. Nastřihneme švovou záložku 

ve vrcholu rozparku. Zažehlíme lemovací proužek, podehneme a prošijeme v kraji 

viditelně z lícové strany. Sežehlíme švovou záložku nákrytu  do rozparku. Podehneme 

švovou záložku, ve vrcholu rozparku vyskládáme podsádku do roviny a prošijeme. 

Prošíváme úhlopříčně 0,7 cm pod vrcholem.  

Zhotovíme přední díly, na nákrytový díl našijeme předšitou légu z rubu do líce a 

prošijeme z vnější a vnitřní strany. Podkryt zhotovíme stejným způsobem. Sešijeme 

sedlo s předními díly, položením líc vrchního sedla na líc dílů a prošijeme, švové sedlo 

sežehlíme a prošijeme ozdobně z lícní strany. Zhotovíme zadní díl, přiložíme sedlo 

lícem na líc s vložením zadního dílu, prošijeme, sežehlíme a prošijeme ozdobně. 

Montáž dílů, všijeme límec do průkrčníku z rubu do líce. Všijeme rukávy do otevřeného 

průramku (čtyřnitným obnitkovácím stehem). Sešijeme rukávový šev společně s bočním 

švem (čtyřnitným obnitkovacím stehem). Všijeme manžety z rubu do líce 

s vyskládáním záhybů. Sežehlíme švové záložky do manžety a prošijeme viditelně 

z lícové strany. Zapravíme dolní kraj podehnutím švové záložky a prošijeme. 

Naznačíme umístění knoflíkových dírek a knoflíků. Našijeme knoflíky a vyšijeme 

knoflíkové dírky (průmyslový stoj na knoflíkové dírky, Minerva). Košili vyžehlíme. 
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Pánské kraťasy: 

Vychystáme si všechny potřebné díly ke zhotovení pánských kraťasů. Podlepíme 

pasový límec, líštu, nákryt rozparku na zdrhovadlo, podkladovou podsádku, krajovou 

podsádku a průhmat nakládaných kapes. Obnitkujeme podkladové podsádky, krajové 

podsádky, lištu a nakládané kapsy. 

Zhotovíme nakládané kapsy, odšijeme podsádku přiložením líce na líc, švovou záložku 

nastřihneme. Podsádku otočíme na lícovou stranu a zažehlíme požadovaný tvar, 

prošijeme několika ozdobnými stehy.  

Zadní díly sešijeme s členícím sedlem, sešíváme (čtyřnitným obnitkovacím stehem). 

Švovou záložku sežehlíme a přišijeme. Našijeme připravené nakládané kapsy v místě 

naznačení. 

Zhotovíme klínové kapsy s tvarovaným průhmatem. Našijeme krajovou podsádku na 

vrchní kapesní váček, šijeme v místě obnitky. Našijeme podkladovou podsádku na 

spodní kapesní váček. Přiložíme líc kapesního váčku na líc dílu, šijeme v místě 

průhmatu, švovou záložku sestřihneme a nastřihneme k šití. Obrátíme na líc, vymneme 

výpustku a zažehlíme, prošijeme ozdobně z líce. Přiložíme spodní kapesní váček lícem 

na líc vrchního kapesního váčku a sešijeme je (čtyřnitným obnitkovacím stehem).  

Přiložíme zadní a přední díl kalhot lícem na líc a sešijeme krokový a boční šev 

(čtyřnitným obnitkovacím stehem). Švy sežehlíme do zadního dílu. Obnitkujeme 

sedový šev pravé a levé nohavice. Přiložíme nohavice lícem na líc a sešijeme sedový 

šev od vrcholu rozparku na zdrhovadlo 

Zhotovíme podkryt rozparku na zdrhovadlo (pravá strana). Přiložíme lícem na líc 

tkanici zdrhovadla s lištou na díl, s posunem švové záložky. Prošijeme do vrcholu 

rozparku. Zažehlíme nákryt rozparku (levá strana). Přišijeme tkanici zdrhovadla 

k podsádce nákrytu. Rozparek prošijeme ozdobně z líce a vytvoříme uzávěrku.  

Všijeme pasový límec z líce do rubu, dle naznačení k zadnímu středovému švu 

s vložením poutek. Pasový límec sešijeme na zadním středovém švu. Zažehlíme švovou 

záložku pasového límce. Prošijeme vyskládaný límec viditelně z lícní strany.  Přišijeme 

poutka pomocí uzávěrek. Zapravíme dolní kraj nohavic podehnutím krajové záložky a 
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prošitím. Vyžehlíme kalhoty, naznačíme umístění knoflíkové dírky a umístění knoflíku. 

Vyšijeme knoflíkovou dírku a našijeme knoflík. 

Použité materiály 

Košile 

Složené: bavlna 100% 

Vazba: speciální žakárová 

 

 

 

 

 

 

 

Kalhoty 

Složení:bavlna 100% 

Vazba: keprová 
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Model 4, fakulta strojní 
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Technický nákres 
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Technický popis: 

 

Pánská košile:  

Klasická pánská košile, rovného střihu s dvoudílným košilovým límcem. 

Přední díl je členěný sedly, která jsou ozdobně prošitá v šíři 0,5 cm. Přední kraj je 

zapraven přinechanou vyztuženou légou v šíři 3 cm, která je zapínána na 6 knoflíků. 

Dolní kraj pánské košile je rovný a ozdobně prošití v šířce 0,5 cm. 

Zadní díl je členěn sedlem, které je ozdobně prošité v šířce 0,5 cm. 

Límec dvoudílný košilový je vyztužený s přepnutím, zapíná se na jeden knoflík. 

Ozdobné prošití na převěsu i stojáčku. Všívaný z rubu do líce. Jednodílný dlouhý 

hlavicový rukáv s košilovým rozparkem, zapravený manžetou. Manžeta o šířce 6 cm  je 

vyztužená, má přepnutí 2 cm, zapíná se na 2 knoflíky. Manžeta je všitá z rubu do líce. 

Pánské sako: 

Separátní pánské sako, polopřiléhavého střihu s fazónovým límcem, které je 

celopodšité. Tvořeno z předního dílu, bočního dílu a zadního dílu. 

Přední díl tvarován odšitými výběry. Na předním díle jsou zhotoveny jednovýpustkové 

kapsy s patkou. Zadní díl tvarovaný odšitými výběry. Klopa na pánském díle je hladká a 

neprošitá. 
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Pánské kalhoty: 

Vycházkové pánské kalhoty se zkrácenou délkou ke kolenům, kapesní váčky 

z vrchového materiálu, rovného střihu se sníženým pasem o 3 cm. 

Přední díl kalhot je hladký s klínovými kapsami s rovným průhmatem. Průhmat je 

prošitý ozdobně z lícové strany. Na předním středu je rozparek na zdrhovadla s lištou. 

Zadní díl kalhot má odšité pasové výběry a na pravé straně je jednovýpustková kapsa.  

Pasový límec je vyztužený a všitý z rubu do líce společně s poutky. Dolní kraj je 

podehnutý a prošitý. 

Soupis operací:  

Pánská košile: 

Vychystáme si všechny potřebné díly ke zhotovení pánské košile. Podlepíme vrchní 

převěs, vrchní stojáček, manžety, légu předního dílu a légu pro košilový rozparek.  

Zhotovíme dvoudílný košilový límec. Položíme si lícem na líc převěs a prošijeme 

v naznačené švové záložce. Sestřihneme švovou záložku, sestřihneme rohy, otočíme 

převěs na líc, vymneme výpustku z vrchového převěsu, zažehlíme a prošijeme po okraji 

v šíři 0,5 cm. Zažehlíme švovou záložku vrhového stojáčku do rubu a prošijeme v šířce 

0,5 cm. Všijeme převěs do stojáčku lícem vrchového stojáčku na líc spodního převěsu a 

prošijeme v naznačené švové záložce. Sestřihneme švovou záložku, otočíme stojáček na 

líc, vymneme výpustku z vrchového stojáčku a přežehlíme. 

Zhotovíme manžety, zažehlíme švovou záložku spodní manžety a prošijeme v šíři 

0,5cm. Přiložíme manžety lícem na líc a prošijeme v naznačené švové záložce. Švovou 

záložku nastřihneme v rozích, otočíme na lícovou stranu, vymneme výpustku a 

zažehlíme. 

Zhotovíme základní košilový rozparek na rukávech. Zhotovíme podkryt rozparku, 

přiložíme lemovací proužek lícem na rub rukávu a předšijeme v délce rozparku. 

Rozstřihneme rozparek do vrcholu a nastřihneme švovou záložku k šití. Zhotovíme 

nákryt, zažehlíme nákrytovou podsádku, přiložíme nákrytovou podsádku lícem na rub 

rukávu, prošijeme v místě naznačení do vrcholu rozparku. Nastřihneme švovou záložku 

ve vrcholu rozparku. Zažehlíme lemovací proužek, podehneme a prošijeme v kraji 
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viditelně z lícové strany. Sežehlíme švovou záložku nákrytu  do rozparku. Podehneme 

švovou záložku, ve vrcholu rozparku vyskládáme podsádku do špičky a prošijeme. 

Prošíváme úhlopříčně 0,7 cm pod vrcholem.  

Zhotovíme přední díly, na nákrytový díl našijeme předšitou légu z rubu do líce a 

prošijeme z vnější a vnitřní strany. Podkryt zhotovíme stejným způsobem. Sešijeme 

sedlo s předními díly, položením líc vrchního sedla na líc dílů a prošijeme, švové sedlo 

sežehlíme a prošijeme ozdobně z lícní strany. Zhotovíme zadní díl, přiložíme sedlo 

lícem na líc s vložením zadního dílu, prošijeme, sežehlíme a prošijeme ozdobně. 

Montáž dílů, všijeme límec do průkrčníku z rubu do líce. Všijeme rukávy do otevřeného 

průramku (čtyřnitným obnitkovácím stehem). Sešijeme rukávový šev společně s bočním 

švem (čtyřnitným obnitkovacím stehem). Všijeme manžety z rubu do líce 

s vyskládáním záhybů. Sežehlíme švové záložky do manžety a prošijeme viditelně 

z lícové strany. Zapravíme dolní kraj podehnutím švové záložky a prošijeme. 

Naznačíme umístění knoflíkových dírek a knoflíků. Našijeme knoflíky a vyšijeme 

knoflíkové dírky (průmyslový stroj na knoflíkové dírky, Minerva). Košili vyžehlíme. 

Pánské kalhoty: 

Vychystáme si všechny potřebné díly ke zhotovení pánských kalhot. Podlepíme pasový 

límec, líštu, nákryt rozparku na zdrhovadlo, výpustku a krajovou podsádku. 

Obnitkujeme podkladové podsádky, krajové podsádky, lištu a výpustkovou podsádku. 

Zhotovíme klínové kapsy s tvarovaným průhmatem. Našijeme krajovou podsádku na 

vrchní kapesní váček, šijeme v místě obnitky. Našijeme podkladovou podsádku na 

spodní kapesní váček. Přiložíme líc kapesního váčku na líc dílu, šijeme v místě 

průhmatu, švovou záložku sestřihneme a nastřihneme k šití. Obrátíme na líc, vymneme 

výpustku a zažehlíme, prošijeme ozdobně z líce. Přiložíme spodní kapesní váček lícem 

na líc vrchního kapesního váčku a sešijeme (čtyřnitným obnitkovacím stehem).  

Zhotovíme výpustkovou kapsu na na zadním díle. Odšijeme záševky a sežehlíme. 

Vyztužíme umístění kapsy. Na rubovou stranu přiložíme vrchní kapesní váček. Na líc 

dílu ke spodní části průhmatu přiložíme připravenou výpustkovou podsádku. K horní 

části průhmatu přiložíme podkladovou podsádku a prošijeme v šířce průhmatu. 

Prostřihneme otvor kapsy, rovně a do růžků. Protáhneme výpustkovou a podkladovou 

podsádku do rubu. Výpustku zažehlíme, prošijeme dolní průhmat s odklopením zadního 



48 
 

dílu. Kraj výpustkové podsádky našijeme na vrchní kapesní váček a podkladovou 

podsádku přišijeme na spodní kapesní váček. Přiložíme kapesní váčky lícem na líc a 

sešijeme (čtyřnitným obnitkovacím stehem). Prošijeme horní kraj kapsy s odklopením 

zadního dílu. Vytvoříme uzávěrky. 

Přiložíme zadní a přední díl kalhot lícem na líc a sešijeme krokový a boční šev 

(čtyřnitným obnitkovacím stehem). Švy sežehlíme do zadního dílu. Obnitkujeme 

sedový šev pravé a levé nohavice. Přiložíme nohavice lícem na líc a sešijeme sedový 

šev od vrcholu rozparku na zdrhovadlo 

Zhotovíme podkryt rozparku na zdrhovadlo (pravá strana). Přiložíme lícem na líc 

tkanici zdrhovadla s lištou na díl s posunem švové záložky. Prošijeme do vrcholu 

rozparku. Zažehlíme nákryt rozparku (levá strana). Přišijeme tkanici zdrhovadla 

k podsádce nákrytu. Rozparek prošijeme ozdobně z líce a vytvoříme uzávěrku.  

Všijeme pasový límec z líce do rubu, dle naznačení k zadnímu středovému švu 

s vložením poutek. Pasový límec sešijeme na zadním středovém švu. Zažehlíme švovou 

záložku pasového límce. Prošijeme vyskládaný límec viditelně z lícní strany.  Přišijeme 

poutka pomocí uzávěrek. Zapravíme dolní kraj nohavic podehnutím krajové záložky a 

prošitím. Vyžehlíme kalhoty, naznačíme umístění knoflíkové dírky a umístění knoflíku. 

Vyšijeme knoflíkovou dírku a našijeme knoflík. 

Pánské sako: 

Vychystáme díly pro zhotovení pánského saka. Podlepíme krajovou podsádku, 

podsádku průkrčníku, límec, patku a umístění průhmatu. 

Zhotovíme límec, přiložíme díly lícem na líc a předšijeme v naznačené švové záložce. 

Švovou záložku nastřihneme a límec otočíme do líce a zažehlíme.  

Zhotovíme přední díly, odšijeme pasové do rubu a prošijeme průhmat s odklopením 

předního dílu. Podehneme švovou záložku horního průhmatu do rubu. Našijeme 

výpustkovou podsádku na vrchní kapesní váček. Našijeme podkladovou podsádku na 

spodní kapesní váček. Sešijeme kapesní váčky a prošijeme horní okraj průhmatu 

s odklopením předního dílu. 

Zhotovíme dvoudílný rukáv, přiložíme díly lícem na líc a prošijeme. Švy rozžehlíme a 

obrátíme na líc.Montáž dílů, přiložíme zadní díly lícem na líc a prošijeme zadní 
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středový šev a rozžehlíme jej. Přiložíme zadní díl k přednímu dílu lícem na líc a 

prošijeme v místě členění a v náramenici, švy rozžehlíme. K přednímu dílu přiložíme 

vyztužené podsádky a předšijeme v kraji. Průkrčník předšíváme s hotovým límcem, 

v rohu nastřihneme pro lepší manipulaci. 

Přiložíme líc vrchového dílu rukávu na líc podšívkového dílů a prošijeme v dolním 

kraji. Připravenou a sešitou podšívkovinu přiložíme na líc vrchového dílu a šijeme 

v místě naznačení dolního kraje saka, podsádek předního dílu a podsádky průkrčníku. 

Sešijeme průramky podšívkového dílu a otočíme celé sako otvorem v pravém rukávu. 

Sešijeme otvor v rukávu. 

Sako vyžehlíme, naznačíme umístění knoflíkové dírky a knoflíku. Vyšijeme dírku a 

přišijeme knoflík  

výběry a rozžehlíme. Přiložíme boční členící díly lícem na líc předního dílu a prošijeme. 

Rozžehlíme šev a vyztužíme průhmat. 

Zhotovíme jednovýpustkovou kapsu s patkou. Zhotovíme patku, přiložíme díly lícem na 

líc a prošijeme. Zastřihneme švovou záložku, obrátíme patku na lícovou stranu, 

vymneme šev a prošijeme. Nažehlíme krajinku na výpustkovou podsádku. Do rubu 

přiložíme horní kapesní váček. Na přední díl přiložíme k hornímu části průhmatu patku 

a ke spodní části průhmatu přiložíme výpustkovou podsádku. Průhmat předšijeme podle 

naznačení, prostřihneme otvor (rovně a do růžků). Protáhneme výpustkovou podsádku  
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Použité materiály 

Košile 

Složení: bavlna 100% 

Vazba: speciální žakárová  

 

 

 

 

 

 

Sako 

Složení: polyester 60%, bavlna 22%, vizkóza 18% 

Vazba: ryps 

 

 

 

 

 

 

Kalhoty 

Složení: polyester 75%, bavlna 25% 

Vazba: keprová  
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Model 5, fakulta medicíny 
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Technický nákres  

 

 

 



53 
 

Technický popis: 

Pánská košile: 

 Klasická pánská košile, rovného střihu s dvoudílným košilovým límcem. 

Přední díl je členěný sedly, která jsou ozdobně prošitá v šíři 0,5 cm. Přední kraj je 

zapraven přinechanou vyztuženou légou v šíři 3cm, která je zapínána na 6 knoflíků. 

Dolní kraj pánské košile je rovný a ozdobně prošití v šířce 0,5 cm. 

Zadní díl je členěn sedlem, které je ozdobně prošité v šířce 0,5 cm. 

Límec dvoudílný košilový je vyztužený s přepnutím, zapíná se na jeden knoflík. 

Ozdobné prošití na převěsu i stojáčku. Všívaný z rubu do líce. Jednodílný dlouhý 

hlavicový rukáv s košilovým rozparkem, zapravený manžetou. Manžeta o šířce 6 cm  je 

vyztužená, má přepnutí 2 cm, zapíná se na 2 knoflíky. Tvarovaná manžeta je všitá 

z rubu do líce. 

Pánské kalhoty:  

Vycházkové pánské kalhoty, rovného střihu se sníženým pasem o 3 cm. 

Přední díl kalhot je hladký s klínovými kapsami s tvarovaným průhmatem. Kapesní 

váčky zhotoveny z kapsoviny. Průhmat je prošitý ozdobně z lícové strany. Na předním 

středu je rozparek na zdrhovadlo s lištou. 

Zadní díl kalhot je členěn sedlem, pod kterým jsou umístěny nakládané kapsy.  

Pasový límec vyztužený a všitý z rubu do líce společně s poutky. Dolní kraj je 

podehnutý a prošitý. 

Soupis operací:  

Pánská košile: 

Vychystáme si všechny potřebné díly ke zhotovení pánské košile. Podlepíme vrchní 

převěs, vrchní stojáček, manžety, légu předního dílu a légu pro košilový rozparek.  

Zhotovíme dvoudílný košilový límec. Položíme si lícem na líc převěs a prošijeme 

v naznačené švové záložce. Sestřihneme švovou záložku, sestřihneme rohy, otočíme 

převěs na líc, vymneme výpustku z vrchového převěsu, zažehlíme a prošijeme po okraji 
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v šíři 0,5cm. Zažehlíme švovou záložku vrhového stojáčku do rubu a prošijeme v šířce 

0,5cm. Všijeme převěs do stojáčku lícem vrchového stojáčku na líc spodního převěsu a 

prošijeme v naznačené švové záložce. Sestřihneme švovou záložku, otočíme stojáček na 

líc, vymneme výpustku z vrchového stojáčku a přežehlíme. 

Zhotovíme manžety, zažehlíme švovou záložku spodní manžety a prošijeme v šíři 

0,5cm. Přiložíme manžety lícem na líc a prošijeme v naznačené švové záložce. Švovou 

záložku nastřihneme v rozích, otočíme na lícovou stranu, vymneme výpustku a 

zažehlíme. 

Zhotovíme základní košilový rozparek na rukávech. Zhotovíme podkryt rozparku, 

přiložíme lemovací proužek lícem na rub rukávu a předšijeme v délce rozparku. 

Rozstřihneme rozparek do vrcholu a nastřihneme švovou záložku k šití. Zhotovíme 

nákryt, zažehlíme nákrytovou podsádku, přiložíme nákrytovou podsádku lícem na rub 

rukávu, prošijeme v místě naznačení do vrcholu rozparku. Nastřihneme švovou záložku 

ve vrcholu rozparku. Zažehlíme lemovací proužek, podehneme a prošijeme v kraji 

viditelně z lícové strany. Sežehlíme švovou záložku nákrytu  do rozparku. Podehneme 

švovou záložku, ve vrcholu rozparku vyskládáme podsádku do špičky a prošijeme. 

Prošíváme úhlopříčně  0,7cm pod vrcholem.  

Zhotovíme přední díly, na nákrytový díl našijeme předšitou légu z rubu do líce a 

prošijeme z vnější a vnitřní strany. Podkryt zhotovíme stejným způsobem. Sešijeme 

sedlo s předními díly, položíme líc vrchního sedla na líc dílů a prošijeme, švové sedlo 

sežehlíme a prošijeme ozdobně z lícní strany. Zhotovíme zadní díl, přiložíme sedlo 

lícem na líc s vložením zadního dílu, prošijeme, sežehlíme a prošijeme ozdobně. 

Montáž dílů, všijeme límec do průkrčníku z rubu do líce. Všijeme rukávy do otevřeného 

průramku (čtyřnitným obnitkovacím stehem). Sešijeme rukávový šev společně s bočním 

švem (čtyřnitným obnitkovacím stehem). Všijeme manžety z rubu do líce 

s vyskládáním záhybů. Sežehlíme švové záložky do manžety a prošijeme viditelně 

z lícové strany. Zapravíme dolní kraj podehnutím švové záložky a prošijeme. 

Naznačíme umístění knoflíkových dírek a knoflíků. Našijeme knoflíky a vyšijeme 

knoflíkové dírky (průmyslový stroj na knoflíkové dírky, Minerva). Košili vyžehlíme. 
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Pánské kalhoty: 

Vychystáme si všechny potřebné díly ke zhotovení pánských kalhot. Podlepíme pasový 

límec, líštu, nákryt rozparku na zdrhovadlo, průhmat nakládané kapsy a krajovou 

podsádku. Obnitkujeme podkladové podsádky, krajové podsádky, lištu a nakládanou 

kapsu 

Zhotovíme nakládanou kapsu, přeložíme podsádku lícem na líc dílu a odšijeme 

podsádku, švovou záložku nastřihneme a otočíme na lícovou stranu. Kapsu zažehlíme 

do požadovaného tvaru a prošijeme ozdobně. 

Zhotovíme zadní díl, který přišijeme s členícím sedlem. Švové záložky sežehlíme a 

prošijeme. Našijeme nakládané kapsy v místě naznačení. 

Zhotovíme klínové kapsy s tvarovaným průhmatem. Našijeme krajovou podsádku na 

vrchní kapesní váček, šijeme v místě obnitky. Našijeme podkladovou podsádku na 

spodní kapesní váček. Přiložíme líc kapesního váčku na líc dílu, šijeme v místě 

průhmatu, švovou záložku sestřihneme a nastřihneme k šití. Obrátíme na líc, vymneme 

výpustku a zažehlíme, prošijeme ozdobně z líce. Přiložíme spodní kapesní váček lícem 

na líc spodního kapesního váčku a sešijeme (čtyřnitným obnitkovacím stehem).  

Přiložíme zadní a přední díl kalhot lícem na líc a sešijeme krokový a boční šev 

(čtyřnitným obnitkovacím stehem). Švy sežehlíme do zadního dílu. Obnitkujeme 

sedový šev pravé a levé nohavice. Přiložíme nohavice lícem na líc a sešijeme sedový 

šev od vrcholu rozparku na zdrhovadlo 

Zhotovíme podkryt rozparku na zdrhovadlo (pravá strana). Přiložíme lícem na líc 

tkanici zdrhovadla s lištou na díl s posunem švové záložky. Prošijeme do vrcholu 

rozparku. Zažehlíme nákryt rozparku (levá strana). Přišijeme tkanici zdrhovadla 

k podsádce nákrytu. Rozparek prošijeme ozdobně z líce a vytvoříme uzávěrku.  

Všijeme pasový límec z líce do rubu, dle naznačení k zadnímu středovému švu 

s vložením poutek. Pasový límec sešijeme na zadním středovém švu. Zažehlíme švovou 

záložku pasového límce. Prošijeme vyskládaný límec viditelně z lícní strany.  Přišijeme 

poutka pomocí uzávěrek. Zapravíme dolní kraj nohavic podehnutím krajové záložky a 

prošitím. Vyžehlíme kalhoty, naznačíme umístění knoflíkové dírky a umístění knoflíku. 

Vyšijeme knoflíkovou dírku a našijeme knoflík. 
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Použité materiály 

Košile 

Složení: bavlna 100% 

Vazba: speciální žakárová vazba 

 

 

 

 

 

 

 

Kalhoty 

Složení: bavlna 100% 

Vazba: keprová   
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit pánskou kolekci inspirovanou Preppy stylem. 

Vycházela jsem z klasických střihů a postupů, inspirovala jsem se u již zavedených 

návrhářů a značek věnujících se tomuto stylu. Snažila jsem se přiblížit klasickou 

mladou elegantní módu současné generaci. Spojením nestárnoucích prvků s výraznými 

barvami jsem docílila nadčasového efektu, který může kladně zaujmout i běžného 

uživatele. 

Věřím, že moje kolekce může do ulic navrátit mužům pomalu se vytrácející důstojnost, 

eleganci a šarm. Zároveň může u mladších ročníků zvýšit zájem o mladou módu, 

nasměrovat tyto jedince od sportovních či užitkových outfitů k vážnějším a 

elegantnějším kusům oděvů. Kolekce tak ovlivní nejen estetickou stránku, zároveň 

působí pozitivně i v oblasti sociální. Na ulici tak přibude džentlmenů, kteří budou 

pozitivně ovlivněni svým vzhledem, jejich celkový projev se stane kultivovanějším. 

Zároveň se má práce může stát podkladem pro případné návrhy skutečných uniformních 

oděvů. Především by zde mohly najít inspiraci soukromé vysoké školy, které si 

zakládají obzvláště na prestiži. Vhodný oděv by však mohl pomalu proniknout i do 

poslucháren státních vysokých škol, kde se společenské oděvy nosí převážně jen na 

výjimečné události, jako jsou důležité zkoušky či ceremoniály. V této práci se nachází 

ideální kompromis mezi společenskou a volnočasovou módou na akademické půdě. 

Během práce jsem využila vědomosti a zkušenosti nabyté studiem na Technické 

univerzitě v Liberci, dále jsem vycházela ze studia Střední průmyslové školy textilní, se 

kterou jsem spolupracovala i během realizace. 
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Praze. -- Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii. -- ISBN : 80-7033-017-1 (váz.) 

: Kč 499.00. 
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