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Anotace 

Práce se zabývá domácím textilem, nejčastěji používanými materiály a je tvořena 

teoretickou a praktickou částí. 

Rešeršní část práce je věnována bytovým textiliím, určeným přednostně pro 

privátní interiér. Dále se zabývá otázkou dekorativnosti, vkusu, nevkusu a v neposlední 

řadě také novými módními trendy pro období 2017/18 v oblasti bytového textilu na 

světových výstavách. 

Praktická část zahrnuje tvorbu vzorů tkaniny, a to od navržení vazeb, až po jejich 

zpracování na tkalcovském stroji. Dokumentuje průběh celého procesu a simulaci na 

nábytku a doplňcích. Součástí práce je i vzorník (katalog) obsahující všechny navržené a 

utkané dezény. Jako příloha bakalářské práce je připojena fotodokumentace a počítačové 

simulace zmíněných dezénů. 

Annotation 

This work deals with home textiles, the most frequently used materials and has a 

theoretical and practical part. 

The theoretical part is dedicated to home textiles designed primarily for private 

interiors. It also deals with the question of decorativity, taste, gaudiness and at last but not 

least, new fashion trends for the period 2017/18 in the area of home textiles at world 

exhibitions. 

The practical part involves the creation of fabric patterns, from the design of the 

bindings to their processing on the weaving machine. It documents the course of the whole 

process and simulation on furniture and accessories. Part of the work is a sampler (catalog) 

containing all designed and woven patterns. Attachment of the bachelor thesis is 

accompanied by photodocumentation and computer simulation of the above mentioned 

patterns. 
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Úvod 

Textilní tvorba je spojena nejen s uměním a dekorativností, ale v dnešní době 

především s užitností. Textil je dennodenně naším věrným společníkem v různé míře po 

celý život, od plenek a hraček až po funkční prádlo nebo společenský oděv. Využíváme 

ho ve zdravotnictví, stavitelství a třeba i v automobilovém průmyslu. Ne vždy si ale 

plně uvědomujeme, kolik textilních materiálů a výrobků je kolem nás a při tom 

zpříjemňují naše okolí. Jeho hlavní funkcí je hřát, krýt naše tělo a v neposlední řadě se 

jím člověk zdobí a rád se jím obklopuje, ať už se jedná o perský koberec, renesanční 

tapiserii nebo jen běžnou záclonu v okně. 

Jejich údržba a především výběr značně ovlivňují kvalitu interiéru a života 

celkově.  Zútulňují a usnadňují člověku bydlení od nepaměti, ať už myslíme 

primitivnější nebo moderní čalouněný nábytek. Jelikož jsou tyto výrobky často 

v přímém styku s lidskou pokožkou, musíme dbát i na jejich údržbu. Je nutné o textilii 

vhodně pečovat, abychom zamezili výskytu plísní, roztočů a jiných alergenů. 

Pod vlivem moderních trendů bývá textil z interiéru mnohdy vytlačován. Zda je 

to životním stylem, módou či omezením textilní výroby u nás, je otázkou. 

Tato práce se zabývá textiliemi, vyrobenými technikou tkaní. Inspirací pro 

navrhování bytových textilií nám je jak veletrh Heimtextil ve Frankfurtu nad Mohanem, 

tak některé nábytkářské firmy. 

Věnovat se budeme tkaní na vzorovacím listovém tkacím stroji CCI v 

laboratořích textilních fakulty v Liberci. Materiálem pro naši tkaninu budou příze ze 

směsi vlny, polyamidu a polyesteru (Traveltex a Polgarn), vyráběné firmou Schoeller 

Křešice s.r.o., která je tradičním výrobcem vlněných česaných přízí. 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké vzorovací možnosti nám tyto materiály 

nabízí v oblasti tkanin pro bytový textil. Výstupem bude soubor vzorků tkanin 

(katalog), v růžných vazbách a dezénech. 
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1. Rešerše 

Předmětem zájmu této bakalářské práce jsou tkané interiérové textilie, určené 

pro privátní interiér. 

Hlavním rozdílem mezi veřejným a privátním interiérem je v odlišném přístupu 

architekta, případně designéra, ke zpracování návrhu. Jelikož návrh interiéru je v prvé 

řadě vytvářen dle potřeb zákazníka, je důležité mít předem jasno v tom, k jakému účelu 

bude místnost sloužit. 

Bytový textil neodmyslitelně patří do každého interiéru a je součástí našich 

životů. 

1.1 Interiérový (bytový) textil 

Termíny bytový a interiérový textil de facto splývají. Oboje jsou to textilie 

využívané v privátních i veřejných prostorech. (Interiérovými můžeme myslet materiály 

jak do veřejných, tak do privátních prostor, ovšem bytovými obvykle myslíme výhradně 

textilie pro domácnost.) Zároveň oboje patří do kategorie technických textilií 

V následujících kapitolách se budeme zabývat otázkou rozdílu mezi bytovými a 

dekoračními textiliemi. Centra interiérového designu jsou vázána na místa pořádaných 

veletrhů bytového textilu a jsou situována v New Yorku, Londýně, Paříži, Miláně, 

Bruselu, Frankfurtu nad Mohanem a dalších. 

1.1.1 Bytový textil 

Bytové textilie lze definovat jako textilie využívané pro domácí vybavení. 

Spadají sem polštáře, ručníky, utěrky, přikrývky, koberce, tapety, čalounění nábytku a 

mnoho a mnoho dalšího. 

Značná část vybavení domácností se alespoň z části skládá z textilu. Vytváříme 

jím příjemné prostředí, kam se rádi vracíme. Zajímají nás jeho užitné a estetické 

vlastnosti, ale o tom v dalších kapitolách. 
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Mezi bytové textilie patří nepřeberné množství materiálů a jeho navrhováním se 

zabývají bytoví architekti, designéři a také my sami. Některé textilní interiérové prvky 

vydrží dlouho, jiné je nutno často měnit, ať už z estetických nebo hygienických důvodů, 

jako například ložní a stolní prádlo. 

Stejně jako odívání i interiérová tvorba podléhá módě. Mění se barvy, používané 

materiály a styly. Mezinárodní výstava HEIMTEXTIL, která se každoročně koná ve 

Frankfurtu nad Mohanem, tyto trendy sleduje a udává směr trendům novým. Zabývá se 

inovacemi materiálů a každý rok přiláká tisíce lidí. Probíhá po dobu čtyř dnů a slouží 

jako obchodní a informační platforma pro výrobce, obchodníky a designéry z celého 

světa [27], [30]. 

1.1.2 Dekorativnost a dekorační textilie 

Pokud se chceme zabývat dekoračními textiliemi, je nutné si napřed upřesnit 

některé pojmy. Co vlastně znamenají slova dekorativní a dekorativnost? 

Podle slovníku cizích slov je dekorativnost něco, co je krásné a ozdobné. Původ 

slova nacházíme v latině, kde latinský výraz „decorum“ bychom mohli přeložit jako 

„vhodnost“ nebo také „pěkný vzhled“. Dekorační pak znamená vhodný nebo pěkný. 

Musíme si ještě uvědomit, že slovo „dekorativní“ neodpovídá tak úplně slovu 

„dekorace“. Dekorativnost je vlastnost, která má hlubší smysl. „Dekorativnost působí 

více zevnitř navenek, dekorace působí z vnějšku dovnitř.“ [8] 

Nejsou to ovšem jen výtvory člověka, které nesou znaky dekorativnosti. 

Dekorativní rysy nacházíme mnohdy v přírodě a stávají se pak inspirací právě pro 

tvorbu designéra. Stačí zmínit vzory ze zvířecí a rostlinné říše, jako jsou ornamenty na 

motýlích křídlech, na krovkách brouků nebo na hadí kůži. Dekorační motivy mohou být 

jednoduché i složité. Člověk je při jejich tvorbě omezován jen vyspělostí technologie    

a svou vlastní fantazií. 

Když jsme si osvětlili význam některých pojmů, dostáváme se k další otázce. Co 

je tedy dekorační textilie?  Odpověď je jednoduchá, ale zároveň nejednoznačná. Téměř 

všechny druhy textilií lze použít jako dekorační.  Při jejich vybírání klademe důraz 

především na vzhled a originalitu. Můžeme vybírat z nejrůznějších druhů materiálů, od 
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běžných až po neobvyklé. Inspiraci můžeme hledat v moderních trendech, kterým je 

v této práci také věnována kapitola, nebo popustit uzdu fantazii a experimentovat. Ne 

každá textilie musí být dekorativní a ne každá dekorace je krásná a hodí se do interiéru. 

1.1.3 Vkus, nevkus a kýč 

Co je to kýč a kde je hranice vkusu a nevkusu? V interiéru a bytovém textilu 

hraje tato otázka důležitou úlohu. Slovník [10] definuje kýč jako „naoko líbivé, ale 

umělecky bezcenné dílo“. Poznáme ho zpravidla na první pohled, ovšem co se jednomu 

kýčovité zdá, druhému tak připadat nemusí, a je jedno, zda se jedná o obraz, nábytek 

nebo kus oblečení. Jeho podstatou je nedostatek pravého uměleckého zážitku, který do 

díla umělec vkládá.  

Pojmy vkus a nevkus pochází teprve ze sedmnáctého století, do té doby byly 

používány výrazy jako harmonie nebo půvab. Zástupci anglické vkusové školy 

(osmnácté století) považovali vkus za vnitřní smysl a domnívali se, že je naučitelný. 

Otázkami vkusu a nevkusu se zabývá filozofie celá staletí a zodpovězeny nebudou 

nejspíš nikdy. Ani pojem „vkus“ vlastně nemá přesně vymezené hranice. Stručný 

filozofický slovník [12] říká, že vkus je v podstatě totožný se smyslem pro krásu           

a splývá s pojmem estetická norma. 

Mnoha umělcům ke svému sebevyjádření nestačí pracovat s tím, co je vkusné    

a ve své tvorbě cíleně používají i kýč. Příkladem může být Andy Warhol, vůdčí 

osobnost amerického hnutí pop artu. Ale i dnes pracuje spousta designerů s kýčem. 

Často ho používají jako karikaturu a ironický komentář k dnešnímu světu. Kde se ale 

vzal? Nejspíš existoval odjakživa, ale až s rozšířením vývoje průmyslové výroby a 

masovou konzumací umění začal být problémem. 

„Kýč je umění ovládané duchem věčnosti.“ 

 (Václav Bělohradský, sociolog a filozof) 

Podle Umberta Eca funguje masová kultura jako jeden z nositelů kýče. Dále      

o něm ve své knize „Skeptikové a těšitelé“ mluví jako o nejjednodušší stravitelné formě 

umění. Jsme neustále zaplavováni kýčem a snad se mu ani vyhnout nedá. Kýč doma 

nenajdeme jen v podobě zahradního trpaslíka nebo porcelánového jelena, ale i bytový 
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textil je ho plný. Závěs se spoustou volánků a mašlí, polštáře s andělíčky, tapety 

s jelenem, ozdobné dečky viz Obr. 1, toho všeho jsou naše domovy plné. 

 
Obr. 1 Kýčovitá tapeta dle popelky. Cz 

1.2 Historie bytového textilu 

Bytové textilie jsou nejbližším okolím člověka a vyvíjely se po celá tisíciletí. 

Jejich vznik ovlivňovala během věků řada faktorů, jako je náboženství, klimatické 

podmínky, dostupnost textilních materiálů, ale i technická vyspělost společnosti            

a společenské postavení. Vývoj bytového textilu nebyl plynulý a v různých zemích 

probíhal jinak. 

Pro starověké národy a první kočovníky byly textilie víc, než jen součást 

pohodlného nábytku. Hrubé tkané nebo i vázané přikrývky sloužily jako základní 

zařízení jejich pohyblivých příbytků. Byl to stůl, postel, teplená izolace a výzdoba         

v jednom. 

S bytovými textiliemi, tak, jak je známe dnes, se setkáváme až v období baroka. 

Tedy zhruba od šestnáctého století se objevují koberce, čalouněná křesla a židle. V této 

době se také začíná výrazněji odlišovat oděvní textil od textilu bytového a stále více se 

používají záclony a závěsy, u kterých zaznamenáváme největší rozkvět v osmnáctém 

století, kdy si dovozem tylu, mušelínu a krajkovin našly cestu z Orientu do Evropy. 

 Zároveň se z textilie postupně stává základní dekorativní předmět interiéru. 

Představuje společenské postavení, bohatství a moc. 

Století devatenácté přineslo jednu zásadní změnu. Díky technickému pokroku 

došlo k nahrazování mechanického způsobu výroby textilií, a ty se staly cenově 
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dostupnější, čímž se změnil i způsob zařizování bytů. Výroba textilií už nebyla 

řemeslnou prací, kdy se řemeslník zabýval každým jednotlivým kouskem zvlášť a dal 

do něj část svého srdce a duše. Průmyslová výroba z nábytku i textilu udělala něco 

neosobního. U užitného předmětu najednou cíleně dochází ke snaze skloubit onu 

užitnost s krásou, která byla v rukou řemeslníka samozřejmostí. 

Dnešní styly navazují na tisíciletí vývoje a nikdy se nevyvíjely samy. Vždy 

závisely na konstrukci a druhu nábytku, dobové módě a řešení samotného interiéru. 

Další vývoj bytového textilu se bude odrážet v technickém a ekonomickém vývoji 

společnosti. [2] Stejně jako v odívání i v interiéru dochází k návratům osvědčených 

stylů, a to ve větších či menších obměnách. 

Textilní průmysl je jedním z nejdůležitějších průmyslů na světě. Největším 

výrobcem je Čína, hned za ní Indie. Spotřeba textilních vláken, chemických                    

i přírodních, je stále vyšší. Zejména roste poptávka po technických textiliích, ta se 

s rozvíjející se vyspělostí zemí stále zvětšuje. [23] 

Jak bylo řečeno, výroba textilií patří k nejstarším řemeslům vůbec, sahá tedy 

daleko do minulosti. Používání vřetene k výrobě hrubé příze bylo známo již 

v dávnověku. Díky technologickému pokroku se textilní řemeslo změnilo k nepoznání  

a většina dnešních textilií pochází už jen z hromadné průmyslové výroby. 

Historie výroby tkanin 

Nejstarší tkaniny na našem území, resp. jejich otisk v hlíně, se našly v oblasti 

Pavlova s Dolních Věstonic. Nejstarší tkaniny se vyráběly primitivním způsobem 

upnutím osnovy do rámu, čímž byl rozměr tkaniny omezen. Používaným materiálem 

byl len. [11] 

Důležitý krok kupředu učinili Egypťané tím, že začali používat horizontální stav 

s vodorovně uspořádanou osnovou. Princip tvorby tkanin používaný v Egyptě se 

opakuje i u dnešních tkacích strojů. Jde o cyklické opakování čtyř základních fází 

tkacího cyklu, známého téměř sedm tisíc let, tedy: 

1. Otevření prošlupu 
2. Zanesení útku 
3. Příraz útku 
4. Uzavření prošlupu 
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Tento princip se do poloviny osmnáctého století téměř nezměnil (jen poslední 

dvě fáze probíhají na moderních strojích současně). Teprve po průmyslové revoluci       

a vynálezu mechanického tkacího stavu se technologie posunula dál. Vynález tzv. 

létajícího člunku („fly shuttle“, 1733), dovršil vývoj ručních stavů. 

Roku 1784 přišel E. Catwright se svým mechanickým tkacím stavem a konečně 

vynález lyonského tkalce hedvábí J. M. znamenal přechod od ručního ke strojovému 

tkaní a usnadnil tak bohatší vzorování textilií. Člunkové stavy však nebyly schopny 

dostatečně rychlé výroby, a proto se hledalo řešení - vznikly bezčlunkové systémy 

(skřipcový, jehlový, tryskový). Dnes nejpoužívanější tkací stroje jsou jehlové a tryskové 

(vzduchové). [1] 

1.3 Význam materiálu a jeho vhodnost pro bytový textil 

Materiál pro bytový interiér úzce souvisí s architektonickým, případně 

designérským zpracováním návrhu. 

Ve světě bytového designu se s výraznými změnami většinou nesetkáváme. 

Ovšem současné trendy se od těch, které vládly docela nedávno, celkem výrazně 

odlišují. Luxusní dekorace a vzory v duchu „retra“ ustupují a móda se vrací zpět 

k přírodě. Stoupá zájem     o ekologické výrobky s minimálními dopady na životní 

prostředí. Což neznamená, že by výroba syntetických vláken stagnovala, ba právě 

naopak. Prací návrháře je sledovat vzhled přízí, jejich vlastnosti, ale také se podřídit 

módnímu diktátu. Následující vlákna představují nejčastěji používané textilní materiály 

pro bytové textilie. V následujícím textu jsou uvedena ta vlákna, která jsou v textilním 

průmyslu používána nejčastěji nebo se vyskytují v praktické části bakalářské práce. 

Textilní vlákna rozdělujeme: 

1. Přírodní 

2. Chemická (z přírodních, nebo syntetických polymerů) 
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1.3.1 Přírodní vlákna 

Jsou to vlákna z rostlin, živočichů a nerostů, vhodná pro textilní využití. Délka 

i tloušťka vláken je dána podmínkami růstu a člověkem je ovlivnitelná jen nepřímo. 

Druhy textilních vláken mají velký vliv na výsledný výrobek, především na jeho 

užitné a estetické vlastnosti. Z tohoto důvodu je volba vláken s vhodnými vlastnostmi 

velice důležitá. U bytových, ale i jiných textilií se proto zaměřujeme především na 

pevnost, pružnost, jemnost, hřejivost a navlhavost vlákna. 

Rostlinná 

Rostlinná vlákna jsou vlákna na bázi celulózy, tedy nejrozšířenější 

vysokomolekulární látky na zemi. Získáváme je ze semen (bavlna, kapok, kokos), 

z listů (sisal, aloe, agáve) a ze stonků rostlin (len, konopí, juta). 

Jejich výhodou je, že lidé na ně většinou nejsou alergičtí, jak tomu bývá             

u vláken živočišných. Textilní výrobky z rostlinných vláken se hojně využívají pro 

výrobu ložního a stolního prádla. Na rohože a koberce se svými vlastnostmi                   

a odolnostmi nejlépe hodí juta, sisal nebo kokos. 

BAVLNA A LEN 

Díky svým cenným vlastnostem, jako je délka staplu, pevnost, jemnost, barva     

a lesk, patří bavlna mezi nejběžnější a nejpoužívanější textilní suroviny. Je obsažena ve 

více než 50% všech dnes vyráběných textilií a při tom byla do pozdního středověku 

v Evropě neznámá. Její význam je sice do značné míry snížen výrobou vláken 

syntetických, ale své dominantní postavení na trhu si uchovává stále, jak uvádí zdroj 

[20]. 

Pro svou pevnost a odolnost oděru je vhodná hlavně pro výrobky, které jsou 

v tomto směru často namáhány a vyžadují časté praní. Bavlněné a lněné látky jsou 

jemné, savé, a to je hlavní důvod, proč se tak často využívají při výrobě lůžkovin           

a ručníků. Na druhou stranu má bavlna i mnohé nevýhody. Výrobky z ní se snadno 

mačkají, na méně kvalitních bavlněných tričkách brzy vznikají žmolky a jejich 

schopnost chránit před chladem je jen omezená.  V obchodech se setkáme s kombinací 

přírodní bavlny se syntetickými vlákny, nejčastěji polyesterovými. 
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Len je asi nejstarší druh vlákna používaného pro oděvní materiály, vynikající 

svou pevností. Příze jsou až o 30 % pevnější než bavlněné a za mokra zvýší svou 

pevnost až o dalších 30 %. Lněná tkanina je charakteristická svým povrchem, má 

chladivý a tvrdý omak, dobře odvádí teplo. Vyrábí se z ní prostěradla, ubrusy, utěrky    

a malířská plátna. [21] 

Živočišná 

Živočišná vlákna jsou vlákna na bázi bílkovin a získáváme je ze srsti zvířat, kde 

je hlavní složkou keratin (vlna ovčí, kašmírová, velbloudí…) nebo sekretu hmyzu, kde 

je hlavní složkou fibroin (přírodní, plané, pavoučí hedvábí). Výrobky z nich jsou hřejivé 

a příjemné na omak. 

S přírodním hedvábím, jako luxusnějším materiálem se setkáváme hlavně 

v oděvním odvětví, ovšem ani v interiéru nechybí. Vyrábí se z něj drahé hedvábné 

koberečky, tapety, polštářky a novým světovým trendem jsou i lampy, vyrobené 

z tohoto materiálu. 

VLNA 

Vlna je bezesporu nejdůležitějším vláknem z vláken živočišných ze srsti 

obratlovců. Patří mezi kvalitní textilní materiály a pro své užitné vlastnosti je velmi 

žádaná. Je to jedna z nejstarších textilních surovin, kterou jsme dokázali zpracovat.  

Kdy a jak přišel člověk na to, že ze srsti ovce může získat přízi a následně oděv, nikdo 

neví. 

Ovce domácí bývají nejčastěji rozdělovány do čtyř druhů: 

• Ovce merinové 

• Ovce anglické 

• Ovce nížinné 

• Ovce kříženecké 

Z Austrálie a Nového Zélandu pochází speciálně vyšlechtěné ovce pro vlnu 

merino. Ta je jemnější než tradiční vlna, má vyšší schopnost izolace, chrání před UV 

zářením, je prodyšnější a hřeje, i když je mokrá (až 30% vlhkosti dokáže vstřebat do 

vlákna). Zkrátka vlněná vlákna mají úžasné schopnosti, kterými se nemůže pochlubit 
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žádné jiné vlákno, které člověk vyrobil, jak potvrzuje i Příručka textilních vláken [13]. 

Je to dokonalý výsledek milionů let evoluce. 

Největšími producenty vlny jsou Austrálie, Nový Zéland a státy Latinské 

Ameriky. Vlivem industrializace, nedostatku pracovních sil, ale i náročné a drahé 

výroby, již dlouho klesá produkce kvalitní vlny. Ta je stále častěji nahrazována vlákny 

syntetickými. Proč jsme ale zanevřeli na vlnu? Je nutno přiznat, že u některých citlivých 

jedinců způsobuje alergické reakce, může „kousat“. Syntetická vlákna jsou oproti 

vlněným méně náročná na údržbu. 

V oblasti bytového textilu se používá hrubší novozélandská vlna mykaná. 

Vyrábí se z ní především potahové textilie a deky. Ovšem i zde se spíš setkáme se 

syntetickými náhražkami. Ideální poměr mezi vlnou a umělými vlákny záleží na tom, co 

od výsledného výrobku očekáváme. 

1.3.2 Vlákna chemická 

U chemických vláken je možné měnit nejenom tloušťku a délku, ale také tvar 

příčného řezu, což je velkou výhodou. Jejich modifikací jsme schopni výrazně ovlivnit 

jejich vlastnosti. 

Jedná se o vlákna, jejichž výroba je nesmírně důležitá a stále roste. Spotřeba 

syntetických vláken se ročně zvyšuje zhruba o 5-6%. U bytových textilií jsou syntetická 

vlákna nenahraditelná, oproti přírodním mají vyšší pevnost, tažnost a samozřejmě jsou  

i levnější. 

Chemických vláken je ohromné množství, proto jsou v následujících kapitolách 

vybrána jen ta vlákna, která mají význam v textilním průmyslu a hlavně pro tuto práci. 

VISKOZA  

Přírodní chemická vlákna jsou sice tvořena uměle, ale z přírodních polymerů, 

lépe řečeno modifikací přírodních polymerů. Mohou být na bázi celulózy nebo bílkovin. 

Patří sem například viskóza, vyráběná z regenerované celulózy. Má chladivý omak        

a vyšší sorpci než bavlna, proto se také často používá jako náhrada bavlny. Velmi často 

se směsuje s vlnou, polyesterem, polyamidem a dalšími vlákny. Mezi její nevýhody 
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patří zejména mačkavost. Za mokra drasticky ztrácí svou pevnost. Viskózové tkaniny    

a pleteniny se používají na bytové a dekorační textilie (polštáře, závěsy), svrchní 

ošacení i spodní prádlo. [31] 

POLYESTER 

První místo mezi syntetickými vlákny patří bezesporu polyesteru, který můžeme 

najít takřka ve všech textilních výrobcích (a také v praktické části). Jeho výroba tvoří 

47,5 % (2007) světové produkce. Polyesterová vlákna (PES) jsou syntetická vlákna 

vzniklá chemickou reakcí. Často se používají ve směsi s bavlnou, vlnou nebo 

viskózovou střiží do mykaných a česaných přízí. K jeho kladným vlastnostem patří 

různé možnosti provedení vlákna, snadná údržba, vysoká odolnost na světle i vůči 

mikroorganismům, tvarová stabilita, nízká navlhavost… Jeho nevýhodou je, že vlákna 

časem fibrilují a tvoří se na nich nevzhledné žmolky. Ani nízká navlhavost nemusí být 

vždy výhodou. Tím, že je vlákno prakticky bez sorpce, podléhá vzniku 

elektrostatického náboje, čímž vzrůstá jeho špinavost. Zlepšení užitných vlastností 

polyesteru lze dosáhnout jeho mísením s přírodními vlákny, například s již zmíněnou 

bavlnou nebo vlnou, jak je tomu v našem případě u Traveltexu. 

Díky speciálním zvlákňovacím tryskám mohou vznikat vlákna s různými 

profily, tím mohou napodobovat vlákna přírodní (svým leskem a omakem připomínají 

třeba hedvábí). Vytváří sametový až hedvábný omak. Používají se na svrchní oděvy, 

stejně tak jako membrány do nepromokavých oděvů a bot, imitace semišů na nábytkové 

potahy nebo kvalitní prachovky. 

V praxi se můžeme setkat s obchodními názvy jako TESIL (ČR), DARCON 

(USA), TREVIRA (SRN) a další. [14], [15] 

POLYAMIDOVÁ VLÁKNA 

Pro polyamidová vlákna se používá mezinárodní zkratka PA. Polyamidů se 

vyrábí mnoho druhů, avšak uplatnily se především tři, a to PA 6 (silon), PA 6.6 (nylon) 

a PA11. V zahraničí se můžeme setkat i s názvy jako Dederon nebo Chemlon. 

Velkou výhodou jsou jejich užitné vlastnosti, jako je tvarová stabilita, snadná 

údržba, vysoká odolnost oděru, vysoká pružnost atd. Tato vlákna mají široké využití 

v oděvním průmyslu, a to hlavně ve formě hedvábí. Při výrobě punčochových kalhot se 
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téměř výhradně používá polyamidové hedvábí. I v bytovém textilu nacházejí 

polyamidová vlákna široké uplatnění. Můžeme se s nimi setkat ve formě směsových 

přízí pletených výrobků a tkanin. Vyrábí se z nich přikrývky, záclony, všívané koberce, 

dekorační a potahové textilie, jak uvádí [16]. PA vlákna jsou společně s vlnou obsažena 

i v Polgarnu, dalším druhu materiálu, použitém v praktické části práce. 

Zajímavostí je, že opakovaným praním polyamidy neztrácejí pevnost, právě 

naopak. Časté praní je doporučováno zejména u polyamidu 6 – silonu. 

Do skupiny polyamidů patří aramidová vlákna, tedy aromatické polyamidy 

s cyklickým jádrem v řetězci. Známe je pod jejich obchodními názvy Nomex a Kevlar. 

Vykazují se vysokou pevností za tepla a používají se především pro speciální technické 

výrobky, například ochranné oděvy. [17] 

POLYAKRILONITRIL  

Pro polyakrylonitrilová vlákna se běžně používá mezinárodní zkratka PAN. Jde 

o materiál a vlastnostmi velmi podobný vlně a velmi často se s vlnou i mísí nebo vlnu 

úplně nahrazuje. Využívá se na výrobu pletařských přízí a výrobků z nich. Mezi jeho 

vlastnosti patří barevná stálost a odolnost proti světlu, povětrnostním podmínkám           

i mikroorganismům. PAN vlákna nejsou sice tak pevná jako jiná syntetická vlákna, májí 

však nižší sklon k vytváření žmolků. 

Polyakrylonitril je univerzálním materiálem pro svrchní ošacení, hlavně pro 

většinu pletených výrobků, a asi jen těžko bychom za něj hledali náhradu při výrobě 

levných přikrývek, imitací kožešin a potahů čalouněného nábytku. Často je využíván     

i pro venkovní textilie, jako jsou slunečníky, lehátka nebo markýzy, které musí odolat 

povětrnostním podmínkám a záření slunce. [17] 
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1.4 Význam textilu v bydlení 

Když se člověk rozhlédne po svém domě nebo bytě, rychle zjistí, že značná část 

interiéru je tvořena textilem. Jsou tu koberce, záclony, závěsy, potahy, přehozy, polštáře 

a mnoho a mnoho dalšího. To, jak jsme schopni textil využívat, patří ke znakům 

kulturní úrovně a souvisí s pokročilostí vědy a techniky. Požadavky na textil se týkají 

především účelnosti, módnosti, ale také hygieny. 

Soudobé módní trendy v odívání se odráží i v bytovém textilu, tam je ovšem 

nevnímáme tak výrazně. Dnes si každý může zařizovat byt či dům dle posledních 

trendů. Výrobci bytového textilu a doplňků nabízí rozmanitý výběr módních směrů 

a dokonce produkují vlastní módní kolekce textilií s originálními dezény pro každého 

konkrétního klienta. 

Vytvořit vkusný a moderní interiér není snadná věc, jak by se snad na první 

pohled mohlo zdát. Současný zákazník nebo desinatér je pod vlivem mnoha faktorů 

a vybrat správnou cestu, prokličkovat mezi množstvím nabídek a vším, co vidíme 

kolem sebe a sestavit interiér, který bude funkční i vkusný je takřka nadlidský výkon. 

Z hlediska významu textilu v bydlení by mohl někdo namítat, že textilní 

doplňky v interiéru jsou pouhými lapači prachu. Je pravda, že na vše, co se v místnosti 

nachází, nějaký ten prach spadne, ovšem textil má schopnost částečky prachu zachytit, 

čímž zamezuje jeho dalšímu zvíření a pronikání dál do místnosti. 

Návrháři současných interiérů přesto nejsou textilu příliš nakloněni. Jeho 

význam je však neopomenutelný. Pokud by byl člověk delší dobu v místnosti bez 

textilu, začal by brzy pociťovat, že mu něco schází, že se ztratil pocit útulna tepla 

a bezpečí. [9] 
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1.5 Rozdělení bytových textilií 

Textilie mají všeobecně široké možnosti využití. Od odívání, přes interiér, až po 

použití v lékařství a dalších oblastech. Pro vybavení našich domácností je rozdělujeme 

podle jejich účelu a funkčnosti do několika hlavních skupin. Podle literatury o bytových 

textiliích [3] to jsou: 

1. Textilní podlahové krytiny 
2. Záclony 
3. Závěsové a dekorační textilie 
4. Potahové textilie 
5. Užitkové textilie (stolní a ložní prádlo) 

Toto rozdělení představuje velmi širokou škálu textilií. Vše záleží na materiálu, 

ze kterého jsou vyrobeny. Odvíjí se od něj cena, účel, ale i vzhled výrobků. Používáme 

je ke zdobení našich domovů a prostorů, které obýváme. 

Za jistý dekorační prvek můžeme považovat takřka všechny textilie, liší se 

rozmanitými vzory, barvou a strukturou. Zajímá nás jeho design a materiál. Dekorační 

textil používáme na mnoho věcí, nejčastěji na závěsy, ale můžeme je vidět i jako 

záclony, potahové textilie nebo přikrývky atd. Často se při jejich výběru nebojíme 

barevnosti nebo průhlednosti. 

Jelikož se praktická část práce zabývá především dekoračními a potahovými 

tkaninami, bude největší pozornost věnována právě jim. 

1.5.1 Závěsové a dekorační textilie 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, člověk odedávna zakrýval vhled do 

svého obydlí různými způsoby, například kůží v neolitu. Počátek zastiňujících závěsů, 

které měly už i dekorativní charakter, bychom našli ve starém Egyptě, kde působily jako 

ochrana před přímým slunečním svitem. Římská kultura obohatila bytový textil o další 

dekorativní prvky, jako jsou střapce na dolním okraji závěsů a pelmetů. [25] 

Ve středověku byla okna zastírána pergamenem, rohoží nebo lněným plátnem. Jen 

majetnější vrstvy si mohly dovolit zakrývat a zdobit svá okna saténem a sametem. 
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Textilní závěsy a gobelíny se staly důležitým prvkem výzdoby chrámů, kostelů. 

Za nedlouho si našly cestu i do dalších obytných prostorů, kde se staly s čalouněným 

nábytkem dominantou interiéru. Baroko představuje pomyslný vrchol pompéznosti 

a zdobnosti interiéru. Bohaté a velkoplošné vzory, to vše nabízí baroko s rokokem. 

V pozdějších epochách si všímáme postupného zjednodušování vzorů. Koncem 

devatenáctého století se projevuje snaha o jednoduchost, účelnost a vhodnost. Samet, 

který je těžký a náročný na údržbu, je vystřídán jemnějšími a lehčími tkaninami. 

Moderní doba přináší nové materiály a náhledy na vzhled i funkci interiéru. 

Dnešní závěsové a dekorační tkaniny jsou, stejně jako oděvy, ovlivňovány moderními 

trendy (viz obrázek 2). Ovšem i tak si uchovávají některé typické prvky historicky 

národnostního charakteru. Vyráběny jsou tkaním, pletením, ale i netkaným způsobem. 

Dekorační textilie nejsou jen závěsy. Patří k nim i střapce, zdobené potahy, polštáře, 

stínítka lamp a mnoho dalšího… 

Při výběru vhodné závěsové nebo dekorační textilie, krademe důraz na funkční 

vlastnosti, související se splývavostí materiálu, zvukovou a tepelnou izolací, ochranou 

vůči slunečnímu záření, nehořlavostí, snadnou údržbou a v neposlední řadě i s ekologií. 

[2] Estetické vlastnosti textilních dekorací pak zahrnují navození příjemného prostředí, 

útulnosti a sjednocení interiéru. 

Textilní tapety jednoznačně do dekorativních textilií také patří a jsou to dokonce 

jedny z nejstarších druhů nástěnných dekorací. Jde o speciální tkaniny, které jsou 

spojením textilní části s papírovým nebo vliesovým podkladem. Jejich kvalita 

je ověřena staletími zkušeností. V Evropě se místo malby používaly už v sedmnáctém 

století a za tu dobu prošly mnoha změnami. Nejrozsáhlejší skupinou jsou tapety 

papírové, ty textilní jsou z hedvábí, lnu nebo sisalu. Vyrábí se tkaním, pletením 

i netkanými způsoby. Hodí se do společenských místností, ložnic i chodeb a na stěně 

působí příjemným a přirozeným dojmem. 

Tapiserie je speciální druh koberce, který, jak už název napovídá, není určený 

pro pokrytí podlah, ale k zavěšení na stěnu a proto ho řadíme do kapitoly o dekoračních 

tkaninách. Pojmy gobelín a tapiserie se často zaměňují a občas jsou považovány 

za synonyma. To ovšem není správně. Gobelín je název odvozený od francouzské, 

přesněji pařížské manufaktury patřící rodu Gobelinů, kterou zle dodnes najít v Paříži 
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na 42 avenue des Gobelins. Jedná se ovšem jen o místní název. Pojem „gobelín“ spadá 

pod pojem „tapiserie“. Tapiserie je tedy mnohem obecnější pojem a lze říci, že každý 

gobelín je tapiserie, ale ne každá tapiserie je gobelín. [5] 

Tak jako tak se jedná o umělecká díla, jejichž hlavním úkolem je dekorovat 

interiér. Jsou vyráběny různými technikami a z různých materiálů. Ať už jsou to ručně 

tkané gobelíny, textilní intarzie, vyšívané nebo malované textilie. 

Tkané dekorační tkaniny mohou být hladké jednobarevné, potištěné nebo se 

strukturálním efektem. Pro tisk se nejčastěji využívají tkaniny v plátnové vazbě. 

Povrchových efektů můžeme dosáhnout pomocí vazeb, jako je kepr pro šikmé 

řádkování, ryps kvůli svým vroubkům nebo panama pro své typické velké póry, které 

při průchodu světla tkaninou vypadají velmi efektně. Krepové tkaniny jsou 

charakteristické svým hrubým a zrnitým povrchem. Dle barevného provedení je zle 

rozdělit ještě na hladké (jednobarevné), pestře snované, pestře házené a pestře tkané. 

K vytváření velkoplošných motivů využíváme žakárských tkacích strojů. 

Bylo již uvedeno, že jako dekorační textilii můžeme brát jakoukoliv textilii. 

Mezi ty nejpoužívanější patří damašky, tkaniny s laserovým vzorem, sherli, tkaniny 

s vypalovaným vzorem, kreš, kloké, Lyonské hedvábí, plyš, samet, satén, žinylka 

a mnohé další. 

Pletené dekorační textilie se většinou vyrábějí na osnovních pletacích strojích. 

Výsledná pletenina bývá poloprůsvitná a řídká, což je výhoda oproti tkaninám, kde je 

vytvoření řídkého vzoru problematické [2]. 
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Obr. 2 Ukázky dekoračních textilií v galanterii 

1.5.2 Potahové textilie 

Potahové textilie se převážně používají pro čalounění nábytku, na kterém 

sedíme, ležíme, odpočíváme. Jako jsou křesla, gauče, stoličky, taburety a lenošky. 

Definujeme je jako plošné textilie, požívané při tvorbě čalouněného nábytku, a to jak 

v soukromém, tak ve veřejném interiéru. Většina z nich bývá tkaná, ale používají se 

i pleteniny, netkané textilie a usně. Pohodlné sezení a lenošení si bez nich už ani 

neumíme představit. Ne všechny potahové tkaniny jsou ale určené pouze do obytných 

částí. Patří sem i potahy aut a dalších dopravních prostředků. 

Právě z důvodů rozsáhlosti použití potahových textilií v jiných oblastech, než 

přímo bytových, se dříve používaný termín „nábytkové tkaniny“ pomalu vytratil 

a nahradil ho obecnější pojem „potahové textilie“. 

Potahování nábytku není novodobou rozmařilostí, naopak sahá hluboko do 

minulosti. Při jeho tvorbě splývají tvar, ergonomické prvky a dezén v jedno. Nemůžeme 

přesně říci, kdy se začaly části lavic a židlí halit do tkanin, ale předpokládáme, že první 

čalouněný nábytek měl svého předchůdce v kobercích, které dodnes používají kočovní 

pastevci – nomádi. Takové tkaniny mají i jiný účel než pouhé zakrývání podlah, byly 

a jsou něco jako židle, stůl a postel v jednom. 

Kdybychom se hlouběji zabývali historickým vývojem čalouněného nábytku, 

ohromilo by nás překypující bohatství vzorů a tvarů všech těch krásně zdobených 

lenošek, křesel a polstrovaných sedátek. Stačí vzpomenout na skvostné výrobky 
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barokních a rokokových řemeslníků. V sedmnáctém století dominovaly francouzskému 

trhu potahy z plyše a hedvábí. Odtud se výroba rozšířila dál do Evropy. 

Vývoj potahových textilií byl a je ovlivňován fantazií desinatéra, ale 

i konstrukcí nábytku a dobovou módou. Kladen je vysoký důraz na kvalitu. Vlastnosti, 

které od potahových textilií očekáváme, jsou odolnost oděru, nízká žmolkovitost, 

pevnost, pružnost, stálosti a odolnosti na světle a v potu. V neposlední řadě také 

prodyšnost, snadný způsob údržby a u některých i splývavost. [2], [3] 

Jedním z faktorů ovlivňujících tyto vlastnosti je i vazba tkaniny. Podle 

vazebního vzorování rozlišujeme tkaniny hladké, listové a žakárové. A nejčastěji 

používané typy vazeb jsou pak ony tři základní vazby: plátno, kepr, atlas. Ale můžeme 

se setkat i s volně sestavenými vazbami. [7] 

Pro vzorování se pak používají ještě barevné a plastické efekty. Díky novým 

technologiím a finálním úpravám jim lze dodávat další vlastnosti pro snadnou údržbu 

a větší stálosti. 

 
Obr. 3 Potahové textilie (vlevo: galanterie, vpravo: sedačka [18]) 
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1.5.3 Užitkové textilie (stolní a ložní prádlo) 

Do skupiny užitkových/užitných textilií, patří veškeré textilie, které mají 

v interiéru převážně hygienickou funkci. Řadíme sem všechny úklidové a technické 

textilie, sloužící k čistotě nebo komfortu. Považujeme za ně ložní a stolní prádlo, 

osušky, ručníky, utěrky, přikrývky a přehozy [2]. To vše patří do kategorie, kterou 

označujeme termínem „bílé zboží“. 

Tkaniny na stolní prádlo se vyrábí převážně ze lnu nebo bavlny, případně ze 

směsi chemických vláken. 

Námi navržené vzory a vazby by našly využití i zde, jako ozdoba na ubrouscích 

nebo dekoračním ubrusu. 

Nejvýraznější na stolech bývají ubrusy. Jde o dekorativní i hygienickou textilii, 

určenou ke zkrášlení i ochraně stolu. Existují různé druhy ubrusů, kromě běžných 

textilních i plastové nebo papírové jednorázové. K nejčastěji používaným vazbám patří 

damašek, veba a jiné. Zejména při slavnostních příležitostech se pod hlavní ubrus 

umisťuje melton (multon), jímž docílíme stabilizace prostírání, ubrus pak neklouže 

a zvuk při pokládání příborů a sklenek na stůl je tlumen. 

Neodmyslitelné místo na stole mají i ubrousky. Bývají čtvercového nebo 

obdélníkového tvaru a vyrobeny by měly být ze stejného materiálu, jako ubrus. 

Oblíbenou stolní soupravou je klasický ubrus s napronem. Napron je menší ubrus, 

kladený přes hlavní ubrus. Oba kusy by měly být ze stejného materiálu, ve stejném 

vazebném provedení, ovšem v rozdílné barvě. 

Textil má v ložnici jednoznačně dominantní postavení a je nedílnou součástí 

interiéru. Do lůžkovin patří veškeré textilie, které pokrývají postel, jako je prostěradlo, 

polštář, přikrývka…Mezi vlastnosti, které od ložního prádla očekáváme, patří savost, 

odolnost v oděru, stálobarevnost a módnost. Veškeré ložní prádlo by mělo být 

zdravotně nezávadné a snadno udržovatelné. Bavlněné povlečení pro ložní prádlo je 

nejvhodnější a nejpoužívanější. Má příjemný omak a dobrou savost. Další výhodou je, 

že nezpůsobuje alergické reakce. [12] Tuzemskou surovinou pro ložní prádlo je len, 

který má oproti bavlně chladivější omak. K oblíbeným typům tkanin patří saténové 

nebo krepové ložní prádlo, to je oblíbené zejména proto, že se nemusí žehlit. V zimním 
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období je vhodné hřejivé a hebké flanelové nebo mikroplyšové povlečení, které si mezi 

uživateli získává stále větší oblibu. Díky vlastnostem jako je savost, prodyšnost             

a příjemný omak se znovu hitem stává i damašek. 

 
Obr. 4 Ložní prádlo (časopis Domov [18]) 
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2. Trendy, inspirace, inovace 

Stejně jako v oděvní tvorbě, tak i v oblasti bytového textilu je důležitá osobitost, 

rukopis designéra a příběh. Nové trendy však nevytváří jen módní návrháři a bytoví 

designéři. Existují cílená trendová studia, která určují, co bude v následujících letech 

„in“. Jsou to tzv. Trend Office a nejvýznamnější se nachází v Paříži [30]. Vytváření 

módy je poměrně dlouhodobý proces a je potřeba umět plánovat hodně dopředu. Trendy 

se v pravidelných cyklech vrací, mění se většinou jen v drobnostech nebo použitých 

materiálech. [28] 

Nejvýznamnější událostí roku v oblasti bytového textilu a interiérových trendů 

je mezinárodní veletrh Heimtextil ve Frankfurtu nad Mohanem. Funguje jako hlavní 

ukazatel trendů a přehlídla vysoce kvalitního textilu, špičkového designu a inovativních 

materiálů.  I letos pokračoval veletrh s koncepcí „Theme Park“, kde byly vystaveny 

nejnovější trendy pro rok 2017/18. Mottem letošní výstavy bylo „Explorations“, tedy 

„Poznání“ nebo také „Objevy“, a tematické parky nesly názvy: Virtuální objevy, 

Kulturní objevy, Planetární objevy a Přírodní objevy. 

Virtuální objevy představují holografickou hru odstínů. Perleťový lesk navozuje 

pocit živosti a iluzi vodní hladiny či struktur buněčných organismů (Obr. 5). Trend 

přichází s extravagantními žakárskými vzory, výšivkami, krajkami a květinovými vzory 

a techno-organickými či zvířecími motivy. Využívá živé barvy. 

 
Obr. 5 Virtuální objevy, Zdroj Messe Frankfurt [30] 
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V Kulturních objevech (Obr. 6) se vyskytují výrazné etnické vzory. Jde 

o kombinaci různých kultur a tradičních technologií s moderním pojetím – řemesla 

v ultramoderním designu – nový městský multikulturalismus. Výsledkem jsou moderní 

a luxusní modifikace interiéru. 

 
Obr. 6 Kulturní objevy, Zdroj Messe Frankfurt [30] 

Planetární objevy (Obr. 7). V módě bude vzhled minerálů, lesk, efekt oděru či 

patiny a barevná paleta od jasně bílých po popelavě šedé tóny. Hitem se opět stává 

damaškové povlečení, tentokrát se vzory připomínajícími nerostné minerály, které se 

objevují i samostatně v interiéru. Nové jemné struktury připomínají kresbu na řezu 

nerostů. 

 
Obr. 7 Planetární objevy, Zdroj Messe Frankfurt [30] 



30 

Sezóna 2017/2018 nás zavede do přírody. Přírodní objevy představují 

geometrické prvky, přírodní barvy i struktury, jejichž pomocí materiály napodobují 

divokou rostlinnou a živočišnou říši. Hlavním tématem je pak úcta k naší planetě, 

symbióza interiéru s přírodou a životní cyklus. Trendy budou zemité barvy, mechově 

zelená a barva kůry stromů (Obr. 8). [26] 

 
Obr. 8 Přírodní objevy, Zdroj Messe Frankfurt [30] 

Bytovému designu budou tedy v nadcházejících letech vládnout zelené odstíny 

(barvy přírody). Dále modrá a minerální šedá (v kombinaci např. s pastelově růžovou). 

Z materiálů pro dekoraci stěn se vrací korek a terakota. 

Nadále jsou a budou v oblibě jemné květinové vzory. Že móda v odívání 

a v interiéru spolu souvisí, můžeme vidět v kolekcích světových návrhářů (např. Elie 

Saab) nebo na stránkách módních magazínů (Vogue). I zde lze najít podobné rysy – 

„in“ bude krajka, jemné odstíny růžové, zelené, ale především modré a šedé. 

S novými trendy je to vždy trochu složité a je občas obtížné přijít jim na chuť, 

ale módní diktát je neúprosný. Stále více se do módy v posledních letech dostávají 

i čalouněná čela postelí. „Ať už se rozhodnete pro klasický model v neutrální barvě 

s knoflíky, sametová nebo plyšový, čalouněná čela postelí jsou skvělý způsob, jak oživit 

a přidat lesk do vaší ložnice“, říká Emma Blomfield, stylistka bytových doplňků [29].  
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3. Praktická část 

V této části se budeme věnovat tkaní na listovém tkacím stroji CCI na katedře 

textilních technologií. Materiálem pro naše tkaní bude příze TRAVELTEX 

a POLGARN, darované firmou Schoeller Křešice. Před vlastním vzorováním bylo 

nutné si ujasnit účel použití tkanin, jejich vazební a barevné vzorování. Na základě této 

představy navrhnout vhodnou konstrukci tkaniny (plošná hmotnost)… 

3.1 Listové tkací stroje 

Listový stroj neboli listovka, je zařízení, jehož činnost je řízena kartovým 

pásem, mechanicky nebo v dnešní době stále častěji elektronicky (mikroprocesorem). 

První listovky se v Čechách vyráběly už od devadesátých let devatenáctého století, 

například v Žandově (firma Stäubli) a v Lomnici nad Popelkou, jak uvádí v Tkalcovské 

příručce Oldřich Talavášek [24]. Kartový pás obsahuje informaci pro zdvih listů 

(v každém listu mohou být stovky nitěnek, které jsou ovládány skupinově). Je sestaven 

z karet s dírkami    a plnými místy, rozmístěnými dle navržené vazby. Pracuje až se 

čtyřiadvaceti brdovými listy, to znamená, že je zde maximálně čtyřiadvacet různě 

provazujících nití. Počet útků ve vazbě je prakticky neomezený. Používá se pro malé 

i větší střídy. 

Brdo je součástí tkacího stroje a je tvořeno listy, ve kterých jsou nitěnky. 

Pomocí návodu do listů lze vytvořit další vazební efekty ve tkanině. Návod do listů 

nejčastěji bývá hladký, rozsazený, hrotový, lomený a dílový. 

Vzorovací stávek CCI 

Firma CCI vyrábí a po celém světě prodává vzorovací stávky pro kratší osnovy. 

Jedná se o elektronicky řízené tkací stavy pro vzorky do šíře 70 cm [19]. Lze na něm 

pro vzorování využívat až čtyřiadvacet listů. Ukázka vzorovacího stávku je na obrázku 

9. 
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Parametry stroje použité pro realizaci: 

• Počet listů: 16 + 2 na okraje 
• Číslo paprsku: 80 
• Návod do zubů: po dvou nitech 
• Celkový počet nití: 800 
• Dostava osnovy: 16 nt/cm 
• Dostava útku: 13 až 16 nt/cm (lišila se dle zadávané vazby) 

 
Obr. 9 Vzorovací stávek CCI 

3.1.1 Použité příze 

Firma Schoeller, která darovala materiál pro tuto práci, patří ke světové špičce 

výrobců česaných přízí a nabízí široké portfolio materiálů pro funkční prádlo, pletenou 

módu, ale také pro potahy sedaček v dopravních prostředcích. Mimo jiné patří mezi 

průkopníky návratu merino vlny mezi funkční materiály. [4] 

TRAVELTEX 

Materiál Traveltex je optimalizován pro potahové materiály v dopravních 

prostředcích, jako jsou autobusy, vlaky a lodě. Poskytuje vysoký komfort sezení 

a k jeho dalším výhodám patří vysoká odolnost proti oděru a otěru, snížená hořlavost, 

odolnost barvy vůči světlu. Je vhodný pro tkané, pletené i punčochové zboží. Skládá se 

ze sedmdesáti procent z polyesteru, zbylých třicet procent tvoří vlna. Mezi odběratele 

tohoto materiálu patří společnosti Mercedes, Man, Volvo, Berlínské dopravní podniky, 

Francouzské státní dráhy a další dopravní společnosti. 
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POLGARN 

Polgarn je příze, která byla vyvinuta pro čalounění sedadel v leteckém 

průmyslu, proto musí stejně jako Traveltex splňovat požadavky pro termoregulaci, 

dobré odvádění vlhkosti, nízkou hořlavost atd. Osmdesát procent Polgarnu tvoří vlna, 

zbylých dvacet je polyamid. Tento materiál využívají letecké společnosti jako je Airbus, 

Boeing, Emirates Airlines, Lufthansa,…[22] 

3.1.2 Přízová barevnice  

Použity byly dva výše zmíněné druhy materiálů (Traveltex a Polgarn) v celkem 

dvaadvaceti barvách, jak je vidět na barevnici (obrázek 10). Jsou to dvojmo skané příze 

s levým skacím zákrutem o výsledné jemnosti 91 tex. 

 
Obr. 10 Přízová barevnice 
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3.1.3 Snování a navádění 

Při vzorování můžeme pomocí několika barevných pruhů osnovních nití 

a barevných útků házením vytvořit širokou škálu barevných kombinací jednoho vzoru 

s obměnami vazeb. Následuje výběr nejzdařilejších námětů. 

Barevné snování využívá dva díly (pruhy) osnovy: 

Černá Lososová 

400 nití 400 nití 
Obr. 11 Barevné snování 

Osnova byla nasnována dvoubarevná – černý pruh o šíři padesát centimetrů 

a lososový pruh o stejné šíři. Snování osnovy na snovací buben je vidět na Obr. 12. 

 
Obr. 12 Snování dvoubarevné osnovy na snovacím bubnu 

Začátek příze jsme upevnili na snovacím bubnu pomocí papírové lepenky. 

Proces je řízen počítačem, ve kterém se připraví program pro snování. Nasnove se jedna 

barva, pak se stroj zastaví a ručně připevní začátek příze druhé barvy. Po upevnění se na 

buben nasnove i druhá barva (Obr. 12). Nakonec je potřeba všechny příze připevnit 

páskou v místě, kde se rozstřihnou. Páska pomáhá zajistit správné pořadí nití a s její 

pomocí je konec nití připevněn na snovací váleček. I navíjení nití na váleček je řízeno 

počítačem. Naše výsledná osnova má délku tři metry (obvod snovacího bubnu). 

Na obrázku 13 je proces navádění nití nejprve do nitěnek listového brda 

a následně po dvou do zubů paprsku. Důležité je dodržovat správné pořadí nití. 
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Obr. 13 Proces navádění osnovy do listů 

3.2 Tkaní vzorků 

Hotové brdo se založí do tkacího stroje. Nitě, které jsme nejprve navedli do 

nitěnek listového brda a do paprsku, bylo nutné přivázat k pomocné tkanině, která se 

protáhla odtahovacím zařízením a připevnila ke zbožovému válu (obrázek 14). Osnovu 

jsme zatkali plátnovou vazbou, tím se nitě dostaly do požadované polohy a byly vidět 

i případné chyby v navedení osnovy. 

Vazby vybrané pro realizaci 

Pro navrhování tkalcovských vazeb musíme znát konkrétní parametry tkacího 

stroje. (Parametry jsou uvedeny v kapitole 3.1 Listové tkací stroje.) Pro realizaci 

bakalářské práce bylo připraveno brdo se šestnácti vzorovacími listy a hladkým 

návodem do listů. Je to dostatečné množství listů pro navrhování nejrůznějších 

vazebních vzorů. 

Některé navržené vazby vycházejí z ověřených odvozenin plátnové, keprové 

nebo atlasové vazby, ale většina z nich je volně sestavená. Je třeba dbát na to, aby 

velikost střídy vazby ve směru osnovních nití korespondovala s počtem listů (aby se 

vazba správně opakovala po střídě). Ve směru útku návrhář toto omezení nemá, ale 

i v tomto případě musí sledovat, jak vazba navazuje po střídě. K tomu slouží 

zakreslování do vzornicového papíru (rastru). Z množství navržených vazeb bylo 

nakonec pro vlastní realizaci vybráno 16, všechny mají velikost střídy 16x16 nití. Pro 

lepší představu, jak budou vzory vypadat, posloužila simulace tkanin v programu 

DesignScope victor. Tento software vyvinutý společností EAT, slouží k navrhování 
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žakárských tkanin a pro designéra je velkým pomocníkem. Na základě těchto simulací 

byly některé z původních návrhů vyřazeny. 

Velmi důležitým hlediskem je výběr barevných odstínů přízí. V našem případě 

jsme vzorovali vazbou, kdy tkanina má odlišnou barvu jednobarevné osnovy 

od jednobarevného útku. Použití kontrastních barev osnovy a útku napomáhá ke 

zvýraznění vazebního efektu. Byla použita jiná barva osnovních než útkových nití, aby 

vynikl vzor vazby. 

Počítačový program pro vytváření a úpravu vazeb pro vzorovací stávek CCI 

(SEdit) umožňuje návrháři připravit všechny vazby ještě před samotným tkaním. Jde 

o strojová data, která doplňujeme údajem, který podavač pracuje a jaká je dostava útku. 

Stávek je vybavený elektronickým listovým strojem, který umožňuje vytvoření 

programu pro tkaní jednotlivých vzorků. Vazby, které jsme předem připravili 

v programu SEdit, byly utkány s dostavou osnovy 16 nt/cm a s dostavou útku, která se 

lišila v závislosti na druhu vazby. Během tkaní bylo na monitoru možné pozorovat 

jednotlivé fáze tkaní a počet zatkaných útků. Vazby, které mi přišly zajímavé, byly 

utkány vícekrát. 

Parametry stroje bylo třeba upravit pro zvolený materiál a druh vazby. 

 
Obr. 14 Pomocná tkanina s navázanou osnovou 

Z důvodů omezené délky osnovy a počátečním potížím se seřízením stroje pro 

materiál, byly utkány dva renže o délkách asi 2,1 a 2,4 metrů. Utkáno bylo celkem 18 

vazeb plus dalších 9, které byly zajímavé, a proto byly utkány dvakrát. První dvě vazby 

byly použity jako zkušební vzorky a do vzorníku tedy zařazeny nebyly. Průběh procesu 

na obrázku 15. 
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Obr. 15 Průběh tkaní na CCI 

Jak bylo výše zmíněno, realizaci doprovázely i počáteční potíže. Na obrázku 16 

je vidět chyba, kdy nedošlo ke správnému zanesení útku, a proto musela být vazba 

utkána znovu. 

 
Obr. 16 Chyba ve tkanině při zanášení útku 

Hustota tkaniny je ovlivněná jak dostavou osnovy a útku, tak i použitou vazbou. 

Hustší vazby vyžadují nižší dostavy a naopak. Které vazby jsou hustší a které volnější 

lze určit výpočtem stupně provázání tkaniny, dle vzorce: 

   [6] 
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Před tkaním každého vzorku bylo nutné rozhodnout, jakou dostavu útku na 

základě výpočtů zvolit (dostava osnovy byla neměnná). 

3.2.1 Utkané vzorky tkanin 

Následující kapitola obsahuje jádro praktické části této bakalářské práce. Na 

obrázku je vždy vybraná vazba nasimulovaná v rastru 16x16 vazních bodů v programu 

EAT, vedle je ukázka raportu v tomtéž programu, a nakonec fotografie reálné utkané 

vazby. Informace o vzorcích jsou doplněny o parametry tkaniny, jako je dostava osnovy 

a útku nebo její hustota vyjádřená stupněm provázání. 

VAZBA 01 

Vazba 01 je zesílený víceřádkový kepr, trochu připomíná vafli. Kvůli hustému 

provázání nití, bylo potřeba nastavit méně hustou dostavu útku (13 nt/cm). 

Do = 16 nt/cm fo = 2,13 f = 2,13 m = 0,39. 

Dú = 13 nt/cm fú = 2,13 f m = 2,13. 

 
Obr. 17 Vazba 01, raportovaná vazba, hotová tkanina 



39 

VAZBA 02 

Tato vazba je volně sestaveným motivem, tvoří kolečka. Základem je kepr. 

Do = 16 nt/cm fo = 3,05 f =3,05 m = 0,39. 

Dú = 13 nt/cm fú =3,05 f m = 1,54. 

 
Obr. 18 Vazba 02, raportovaná vazba, hotová tkanina 

VAZBA 03 

Vazba 03 je složená z hrotového zesíleného kepru a podélného rypsu. Připomíná 

indiánské vzory. 

Do = 16 nt/cm fo = 3,05 f =2,76 m = 0,39. 

Dú = 14 nt/cm fú =2,46 f m = 1,49. 

 
Obr. 19 Vazba 03, raportovaná vazba, hotová tkanina 
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VAZBA 04  

I tato vazba je tvořena zesíleným keprem, střed připomíná nepravidelnou 

panamu. 

Do = 16 nt/cm fo = 3,05 f =3,05 m = 0,39. 

Dú = 14 nt/cm fú =3,05 f m = 1,54. 

 
Obr. 20 Vazba 04, raportovaná vazba, hotová tkanina 

VAZBA 05 

Příkladem vlnitého kepru je vazba 05 a vznikla ze zesílených víceřádkových 

keprů. 

Do = 16 nt/cm fo = 4,0 f = 4,0 m = 0,39. 

Dú = 14 nt/cm fú = 4,0 f m = 1,18. 

 
Obr. 21 Vazba 05, raportovaná vazba, hotová tkanina 
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VAZBA 06 

Vazba 06 je zesílený lomený kepr. Vytváří ve tkanině zajímavý motiv, který 

přechází z osnovního do útkového efektu. 

Do = 16 nt/cm fo = 3,76 f = 3,76 m = 0,39. 

Dú = 16 nt/cm fú =3,76 f m = 1,68. 

 
Obr. 22 Vazba 06, raportovaná vazba, hotová tkanina 

VAZBA 07 

Vazba 07 se podobá vazbě 06 a jedná se také o zesílený lomený kepr. Obě 

vazby požadovaly kvůli svému řídkému provázání hustější dostavu. 

Do = 16 nt/cm fo = 2,78 f = 2,78 m = 0,39. 

Dú = 16 nt/cm fú = 2,78 f m = 1,49. 

 
Obr. 23 Vazba 07, raportovaná vazba, hotová tkanina 
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VAZBA 08  

Vazba 08 je také volně sestavenou, tvoří drobná kolečka. Základem je zesílený 

kepr. Dostava útku je 14 nití na centimetr, ale mohla by být i vyšší. 

Do = 16 nt/cm fo = 4,0 f = 4,0 m = 0,39. 

Dú = 14 nt/cm fú = 4,0 f m = 1,18. 

 
Obr. 24 Vazba 08, raportovaná vazba, hotová tkanina 

VAZBA 09 

Zde se jedná o vazbu odvozenou od plátnové. Je to nepravidelná panama a kvůli 

volným nitem (flotážím) bylo potřeba zvýšit dostavu útku. 

Do = 16 nt/cm fo = 4,0 f = 4,0 m = 0,45. 

Dú = 16 nt/cm fú = 4,0 f m = 1,87. 

 
Obr. 25 Vazba 09, raportovaná vazba, hotová tkanina 
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VAZBA 10 

Vazba 10 je zesílený víceřádkový kepr a hustým provázáním a proto řidší 

dostavou útku. 

Do = 16 nt/cm fo = 2,0 f = 2,0 m = 0,39. 

Dú = 13 nt/cm fú = 2,0 f m = 1,31. 

 
Obr. 26 Vazba 10, raportovaná vazba, hotová tkanina 

VAZBA 11 

Volně sestavený motiv, kombinace kepru a panamy. Nutná hustší dostava útku. 

Do = 16 nt/cm fo = 2,91 f = 4,12 m = 0,39. 

Dú = 16 nt/cm fú = 5,33 f m = 1,74. 

 
Obr. 27 Vazba 11, raportovaná vazba, hotová tkanina 



44 

VAZBA 12 

Vazba 12 je zesílený kepr pravého směru. Tvoří „šiškovitý“ vzor. 

Do = 16 nt/cm fo = 4,0 f = 4,0 m = 0,39. 

Dú = 16 nt/cm fú = 4,0 f m = 1,18. 

 
Obr. 28 Vazba 12, raportovaná vazba, hotová tkanina 

VAZBA 13 

Třináctá vazba složená, odvozená od kanavy. Vyžaduje hustou dostavu osnovy i 

útku. 

Do = 16 nt/cm fo = 4,0 f = 4,0 m = 0,42. 

Dú = 16 nt/cm fú = 4,0 f m = 1,79. 

 
Obr. 29 Vazba 13, raportovaná vazba, hotová tkanina 
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VAZBA 14 

U této vazby se jedná o kombinaci kepru a panamy, vazba tvoří jemné 

proužkování. 

Do = 16 nt/cm fo = 2,29 f = 2,29 m = 0,39. 

Dú = 14 nt/cm fú =2,29 f m = 1,38. 

 
Obr. 30 Vazba 14, raportovaná vazba, hotová tkanina 

VAZBA 15 

Vazba 15 je také tvořená kombinací zesíleného kepru a panamy. Na první 

pohled se podobá vazbě 10, všem vyžaduje trochu hustší dostavu útku. 

Do = 16 nt/cm fo = 2,56 f = 2,67 m = 0,39. 

Dú = 14 nt/cm fú = 2,78 f m = 1,47. 

 
Obr. 31 Vazba 15, raportovaná vazba, hotová tkanina 
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VAZBA 16 

I poslední utkaná vazba vznikla stejně jako dvě předchozí kombinací zesíleného 

kepru a panamy. Tvoří šestiúhelníky, připomínající včelí plástve. 

Do = 16 nt/cm fo = 2,91 f = 2,64 m = 0,39. 

Dú = 14 nt/cm fú = 2,37 f m = 1,46. 

 
Obr. 32 Vazba 16, raportovaná vazba, hotová tkanina 

 

3.2.2 Adjustace vzorků 

Každý vzorek je začištěn pomocí overlocku černou nití (Obr. 33) Po začištění 

okrajů je velkost vzorků zhruba 11,5 x 18 cm. 

 
Obr. 33 Ukázka začištěných vzorků 
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Dalším úkolem byl výběr karet (listů), na kterých jsou vzorky umístěny. 

Původní nápad s černým papírem musel být kvůli černé osnově změněn, vzorky na něm 

nevynikaly. Nakonec byl vybrán tvrdý nažloutlý křídový papír. 

Všechny realizované vazby jsou adjustované v katalogu (vzorníku), který patří 

k bakalářské práci. Katalog dále obsahuje i počítačové simulace vazeb (program EAT) 

v dalších barevných variantách, a simulace (v programu Adobe Photoshop) na nábytku 

a doplňcích IKEA. 
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Závěr 

Úkolem bakalářské práce bylo stručně charakterizovat bytový textil a jeho 

využití v interiéru. V práci jsou uvedeny některé druhy vláken, která se v interiéru 

používají. Dále se práce zabývá vývojem moderních trendů, jejichž hlavním ukazatelem 

je frankfurtský Heimtextil. Důležité bylo i vymezení pojmů bytový textil 

a dekorativnost. Jedná se o pojmy, které každý zná, běžně používá, ale většinou 

nedokáže předně definovat jejich význam, a právě o to se tato práce snaží. 

Naše doba klade důraz především na estetickou podstatu předmětu a jeho 

materiálové a technické vlastnosti bývají opomíjeny. Proto bylo cílem práce i dokázat, 

že bytové tkaniny dokáží být nejen hezké na pohled, ale při správně zvoleném materiálu 

i užitečné a praktické. 

V praktické části se práce věnuje svému hlavnímu úkolu, a tím bylo vytvoření 

vazeb a jejich následné tkaní na zadaném zařízení, kterým byl tkací stávek CCI 

v laboratořích technické univerzity. Nakonec byl vytvořen vzorník (katalog), obsahující 

všech šestnáct navržených a realizovaných vazeb. Během samotného tkaná nastala řada 

problémů, se kterými bylo třeba se vypořádat. Jedním z nich byla chlupatost zvolených 

přízí, které by za běžných podmínek bylo potřeba šlichtovat, ovšem díky nízké rychlosti 

stávku nedocházelo k zacuchávání přízí, jak bylo předpokládáno. 

V průběhu této práce bylo možné si na vlastní kůži vyzkoušet práci textilního 

designéra, a to od návrhů jednotlivých dezénů, přes zpracování v počítačových 

programech, přípravu materiálu ke tkaní, až po samotné tkaní a problémy s tím spojené. 

Příloha obsahuje zbytek fotodokumentace a simulací jednotlivých dezénů. 

  



49 

Seznam použité literatury 

[1] Tumajer Petr, Bílek Martin a Dvořák Josef. Základy tkaní a tkací stroje. 1. 

 Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-215-0. 

[2] Pařilová H. a Štočková H. Textilní zbožíznalství: učební texty pro bakalářská 

 studia. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 9788070839218. 

[3] Strecký J. a Kadlecová E. Bytové textílie. Bratislava: ERPO, 1987. 

[4] Schoeller - Wool. Schoeller: The spinning group [online]. 2017 [cit. 2017-

 04-02]. Dostupné z: http://www.schoeller-wool.com/home 

[5] Co jsou to gobelíny neboli tapiserie. Asociace starožitníků z.s. [online]. 2017 

 [cit. 2017-03-13]. Dostupné z: http://www.asociace.com/poradna/?id=5 

[6] Systém projektování textilních struktur: Č ást 2 „ p ř íze – tkanina“ [online]. 

 Liberec: Výzkum né centrum Textil, Fakulta tex tilní, 2004 [cit. 2017-04-20]. 

 Dostupné z: 

 http://centrum.tul.cz/centrum/centrum/1Projektovani/1.1_zaverecne_zpravy/[1.1.

 04].pdf 

[7] Tkaniny. Nábytkářský informační systém [online]. 2016 [cit. 2016-09-22]. 

 Dostupné z: http://www.n-i-s.cz/cz/tkaniny/page/455/ 

[8] Lewitzky H., Stapel G., Kybalová L. a Lapka K. Bytový textil. Praha: SNTL / 

 VEB Verlag Technik, 1960. 

[9] Textil v návrhu interiéru. Maxinterier cz a.s.: obchodní interiéry na klíč 

 [online]. 2017 [cit. 2017-01-06]. Dostupné z: 

 http://www.obchodniinteriery.cz/textil-v-navrhu-interieru/ 

[10] Kýč. ABZ.cz: Slovník cizích slov [online]. 2017 [cit. 2017-12-12]. Dostupné 

 z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kyc 

[11] Jiří A. Svoboda. Dolní Věstonice a Pavlov: 70 let archeologického 

 výzkumu. Vesmír [online]. 1994/3(73) [cit. 2017-01-13]. ISSN 1214-4029. 

 Dostupné z: http://casopis.vesmir.cz/clanek/dolni-vestonice-a-pavlov 

http://www.schoeller-wool.com/home
http://www.asociace.com/poradna/?id=5
http://centrum.tul.cz/centrum/centrum/1Projektovani/1.1_zaverecne_zpravy/%5b1.1
http://www.obchodniinteriery.cz/textil-v-navrhu-interieru/


50 

[12] Kol. autorů. Stručný filosofický slovník. Praha: Svoboda, 1966. 

[13] Cook J.G. Handbook of Textile Fibres: Volume 1: Natural Fibres. 

 Cambridge: Woodhead Publishing, 1984. ISBN 9781855734845. 

[14] Polyesterová vlákna. Škola textilu [online]. 2017 [cit. 2017-02-11]. 

 Dostupné z: http://www.skolatextilu.cz/elearning/467/textilni-terminologie-

 zboziznalstvi/vlakna-prize-a-nite/Polyesterova-vlakna.html 

[15] Polyesterová vlákna. Kamila Anýžová - Guffoo.cz [online]. 2017 [cit. 2017-

 02-11]. Dostupné z: http://www.guffoo.cz/textil-

 tul/index.php?nid=2634&lid=cs&oid=308591 

[16]  Polyamidová vlákna. Kamila Anýžová - Guffoo.cz [online]. 2017 [cit. 

 2017-02-11]. Dostupné z: http://www.guffoo.cz/textil-

 tul/index.php?nid=2634&lid=cs&oid=308534 

[17] Polyamidová vlákna. Wikipedia [online]. 2017 [cit. 2017-03-17]. Dostupné 

 z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyamidov%C3%A1_vl%C3%A1kna 

[18] Archiv. Časopis Domov 2/15 [online]. 2017 [cit. 2017-02-24]. Dostupné z: 

 http://www.casopisdomov.cz/index.php?cid=416 

[19] Textilní průmysl. Driga Group [online]. 2017 [cit. 2017-03-16]. Dostupné 

 z: http://www.drigagroup.cz/textilni.html 

[20] Bavlna. TexInfo [online]. 2017 [cit. 2017-02-24]. Dostupné z: 

 http://texinfo.lukasmada.cz/bavlna.htm 

[21] Len a lněná látka – materiál pro horké dny. Sekora Blog [online]. 2017 [cit. 

 2017-02-24]. Dostupné z: http://blog.sekora.cz/?p=3797 

[22] Bus and Train: Strong yarn for strong requirements…. Schoeller: the 

 spinning group [online]. 2017 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

 http://www.schoeller-wool.com/34688/Products/Travel-Tex-Yarns/Bus-and-[] 

 train/index_group.aspx 

http://www.skolatextilu.cz/elearning/467/textilni-terminologie-
http://www.skolatextilu.cz/elearning/467/textilni-terminologie-
http://www.guffoo.cz/textil-
http://www.guffoo.cz/textil-
http://www.guffoo.cz/textil-
http://www.guffoo.cz/textil-
http://www.drigagroup.cz/textilni.html
http://www.schoeller-wool.com/34688/Products/Travel-Tex-Yarns/Bus-and-


51 

[23] Prof. Ing. Jiří Militký CSc. EUR ING. TEXTILNÍ VLÁKNA: Klasická a 

 speciální [online]. TUL. Liberec, 2002 [cit. 2017-01-02]. ISBN 80-7083-644-X. 

 Dostupné z: http://www.kmi.tul.cz/studijni_materialy/data/2013-10-04/08-24-

 07.pdf 

[24] Talavášek O. Tkalcovská příručka. Praha: SNTL, 1980 

[25] Historie zastínění a látek. JKT Studio: REalizace textilních interiérů 

 [online]. 2017 [cit. 2017-02-09]. Dostupné z: http://www.studiojkt.cz/historie 

[26] Heimtextil přinese trendy nejen bytového textilu. Czech Design [online]. 

 2017 [cit. 2017-03-05]. Dostupné z: http://www.czechdesign.cz/temata-a-

 rubriky/heimtextil-prinese-trendy-nejen-bytoveho-textilu 

[27] Heimtextil 2017. Messe Frankfurt [online]. 2017 [cit. 2017-03-03]. 

 Dostupné z: http://www.messefrankfurt.cz/clanek/HEIMTEXTIL-2017 

[28] POSPÍŠILOVÁ, Vendula. Kdo určuje nové trendy v módě? Student Point 

 cz [online]. 2013, , 1 [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: 

 http://www.studentpoint.cz/2013/01/03/kdo-urcuje-nove-trendy-v-mode/ 

[29] The interior trends you’ll be loving in 2017. Domain [online]. 2017 [cit. 

 2017-01-05]. Dostupné z: http://www.domain.com.au/advice/the-interior-trends-

 youll-be-loving-in-2017-20160309-gnek90/ 

[30] POSPÍŠILOVÁ, Vendula. Kdo určuje nové trendy v módě? Student Point 

 cz [online]. 2013, , 1 [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: 

 http://www.studentpoint.cz/2013/01/03/kdo-urcuje-nove-trendy-v-mode/ 

[31] Chemická vlákna. Škola textilu [online]. 2017 [cit. 2017-02-12]. Dostupné 

 z: http://www.skolatextilu.cz/elearning/465/textilni-terminologie-

 zboziznalstvi/vlakna-prize-a-nite/Chemicka-vlakna.html 

  

http://www.kmi.tul.cz/studijni_materialy/data/2013-10-04/08-24-
http://www.kmi.tul.cz/studijni_materialy/data/2013-10-04/08-24-
http://www.czechdesign.cz/temata-a-
http://www.czechdesign.cz/temata-a-
http://www.domain.com.au/advice/the-interior-trends-
http://www.domain.com.au/advice/the-interior-trends-
http://www.studentpoint.cz/2013/01/03/kdo-urcuje-nove-trendy-v-mode/
http://www.skolatextilu.cz/elearning/465/textilni-terminologie-
http://www.skolatextilu.cz/elearning/465/textilni-terminologie-


52 

Seznam příloh 

Příloha A: Simulace vazby 07 na křesle 

Příloha B: Simulace vazby 06 na polštáři 

Příloha C: Simulace vazby 05 na polštáři 

Příloha D: Simulace vazby 16 na polštáři 

Příloha E: Simulace vazby 03 na stínítku lampy 

Příloha F: Simulace vazby 01 - 16 

Příloha G: Ukázka tkanina na stroji odváděné odtahovými válečky 

Příloha H: Vzorky v průběhu tkaní 

Příloha I: Ukázka utkaných vazeb po sejmutí ze stroje 

 

 



 

Příloha A: Simulace vazby 07 na křesle  

 
 
 
 
 
 
 

Příloha B: Simulace vazby 06 na polštáři 

 

  



 

Příloha C: Simulace vazby 05 na polštáři 

 
 
 
 
 

Příloha D: Simulace vazby 16 na polštáři 
 

 
  



 

 
 

Příloha E: Simulace vazby 03 na stínítku lampy 

  



 

Příloha F: Simulace vazby 01 - 16 

 
Simulace vazby 01 

 
Simulace vazby 02 

 
Simulace vazby 03 



 

Příloha F: Simulace vazby 01 - 16 

     
Simulace vazby 04 

 
Simulace vazby 05 

 
Simulace vazby 06 



 

Příloha F: Simulace vazby 01 - 16 

 
Simulace vazby 07 

 
Simulace vazby 08 

 
Simulace vazby 09 



 

Příloha F: Simulace vazby 01 - 16 

 
Simulace vazby 10 

 
Simulace vazby 11 

 
Simulace vazby 12 



 

Příloha F: Simulace vazby 01 - 16 

 
Simulace vazby 13 

 
Simulace vazby 14 

 
Simulace vazby 15 



 

Příloha F: Simulace vazby 01 - 16 

 
Simulace vazby 16 

  



 

Příloha G: Ukázka tkanina na stroji odváděné odtahovými válečky 

 

 

Příloha H: Vzorky v průběhu u tkaní 

   

 

 

 

 

 



 

Příloha I: Ukázka utkaných vazeb po sejmutí ze stroje 

 


	Pocová T. - Bytový textil pro privátní interiér1
	1
	Zadání Strana 1
	Zadání Strana 2
	naskenované_prhlášení,_STAG

	BP-upraveno-úplně posledni
	Seznam obrázků
	Úvod
	1. Rešerše
	1.1 Interiérový (bytový) textil
	1.1.1 Bytový textil
	1.1.2 Dekorativnost a dekorační textilie
	1.1.3 Vkus, nevkus a kýč
	1.2 Historie bytového textilu
	1.3 Význam materiálu a jeho vhodnost pro bytový textil
	1.3.1 Přírodní vlákna
	1.3.2 Vlákna chemická
	1.4 Význam textilu v bydlení
	1.5 Rozdělení bytových textilií
	1.5.1 Závěsové a dekorační textilie
	1.5.2 Potahové textilie
	1.5.3 Užitkové textilie (stolní a ložní prádlo)
	2. Trendy, inspirace, inovace
	3. Praktická část
	3.1 Listové tkací stroje
	3.1.1 Použité příze
	3.1.2 Přízová barevnice
	3.1.3 Snování a navádění
	3.2 Tkaní vzorků
	3.2.1 Utkané vzorky tkanin
	3.2.2 Adjustace vzorků
	Závěr




