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Úvod  

Osobní automobil lze vnímat z různých úhlů pohledu, záleţí na oboru, který má 

být zkoumán. 

V dnešní době jsou dopravní prostředky kaţdodenní součástí našeho ţivota. 

Vzhledem k tomu, ţe kaţdý den strávím čas v nějakém dopravním prostředku, ale 

zejména v osobním automobilu, začala jsem se o interiér vozu zajímat více.  

Od začátku hledání tématu své bakalářské práce jsem věděla, ţe bych se ráda 

spojila s nějakou firmou a mohla tak více proniknout do praxe a vyzkoušet si, jaké 

to je realizovat své návrhy v profesionálních podmínkách. Kdyţ se mi naskytla 

příleţitost spojit se s Adient Strakonice s.r.o., byla jsem velmi potěšena.  Firma je 

výhradním dodavatelem sedadel do vozů předních světových značek. Dostala 

jsem moţnost realizovat jeden projekt společnosti. Jedná se o kolekci ţakárských 

tkanin, které se budou následně testovat a bude se zjišťovat, jestli jsou vhodné do 

automobilů. Kolekce bude vyráběna ze směsové příze s podílem přírodních 

vláken, takţe inspirace přírodou je jednoznačnou volbou. Cílovou kategorií 

automobilů jsou luxusnější vozy, kde bych chtěla dokázat, ţe i tam má tkanina své 

místo.  

Zhotovení kolekce a její následné testování bude probíhat ve společnosti Adient 

Strakonice s.r.o..  
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A.  REŠERŠNÍ ČÁST  

1. Interiér osobního automobilu  

Osobní automobil a jeho výroba je především záleţitostí strojírenského průmyslu, 

avšak svou velmi důleţitou roli zde hraje i průmysl textilní. 

Především interiérová část osobního automobilu se z větší části skládá z různých 

textilních materiálů. Mezi hlavní, a běţným uţivatelem nejvíce viditelné, části 

patří: palubní deska, obloţení stropu, střešní sloupky (označovány A, B, C), 

výplně dveří, loketní opěrky a víka kufru a plata, sedačky, krytina 

podlahy a koberečky. Další, méně vnímaná, ale neméně podstatná, část interiéru 

představuje airbagy (boční a čelní), bezpečnostní pásy a manţetu řadicí 

páky a ruční brzdy. Sedadla, obloţení palubní desky a dveří nejčastěji spojuje 

pouţití jednoho typu materiálu, desénu a barevnosti.         

[1] 

Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, textil se nachází i v exteriéru 

automobilu, za zmínku stojí vzduchový filtr a kabinový filtr, vytlumení 

motorového prostoru a ostatních částí karoserie a textilní materiál se nachází 

dokonce i v běhounu pneumatiky (kordová tkanina).       [1, 2] 

 

Obr.1: Popis textilních částí automobilu [4] 
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2. Autosedadla  

Sedadlo je jednou z nejdůleţitějších částí automobilu. Jedná se o tu část, která je 

na první pohled viditelná po otevření dveří. Mělo by být tedy nejen funkční, 

ale  i poutavé, líbivé a nejlépe ladit i s exteriérem vozu.  

Za zmínku stojí celková konstrukce autosedadla, kdy její hlavní část tvoří kovový 

rám (vyroben z oceli, nebo z důvodu odlehčení konstrukce z hliníku), který je 

připevněn ke karoserii vozu. Rám sedáku je opatřen posuvným zařízením, které 

umoţňuje posun sedačky. Konstrukce rovněţ obsahuje prvky, které pomáhají 

absorbovat vibrace. Rám opěradla disponuje mechanismem s regulací sklonu 

zádové opěrky a otvory na uchycení hlavové opěrky.             [1, 2, 3]  

Nejdůleţitější částí je sedák a zádová opěrka, jeţ je vyrobena z polyuretanové 

pěny. Ta je vyráběna vstřikováním do tvarových forem. Pouţitý materiál musí 

splňovat mnoho kritérií a být velmi odolný a trvanlivý.  

Pěna je potaţena potahem vyrobeným z textilu, kůţe, nebo syntetické kůţe. Záda 

sedadla jsou tvořena plastovým výliskem anebo jsou pokryta autopotahem. Jedná 

se o kompozitní výrobek, který je tvořen z textilu, skleněných vláken, 

polyuretanové pěny a lepidla. Jednotlivé části je nezbytné spojit dohromady za 

pomoci laminace. Ta probíhá za působení vysokého tlaku a teploty. Výroba 

potahů sedadel je náročný proces, který je moţné rozdělit na stříhání a šití.  

Důleţité jsou i zvolené nitě, pouţité na zhotovení sedadel. Musí splňovat vysoké 

poţadavky, které jsou na ně kladeny. Mezi nejdůleţitější patří: pevnost, 

stálobarevnost, odolnost proti UV záření.          [1] 

Moderní sedadla disponují mnoha různými doplňkovými funkcemi, jako je 

výhřev, kromě nastavení sklonu zádové opěrky i moţnost regulace opory bederní 

části zad a délky sedáku. Dokonce je moţné se setkat v některých 

vozech i s masáţní funkcí sedadel.                   [1, 2, 3] 
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Obr.2: Moţnosti polohování sedadla [8] 

 

2.1 Poţadavky a vlastnosti autosedadel  

Textilní produkty v automobilu zajišťují především komfort (potahy, čalounění), 

izolaci (akustickou, tepelnou) a neméně důleţitou bezpečnost (airbagy, pásy, sítě). 

Autosedadla mají nezbytnou funkci, kdy tlumí nárazy a spolu s bezpečnostními 

pásy drţí pasaţéry na místě. Zde je důraz kladen na pevnost sedadla a kvalitu 

pevnosti opěrek hlavy, které mají za úkol chránit krční páteř.           [5] 

Kaţdá firma, která se zabývá výrobou sedadel do aut, řeší mnoho atributů, které 

by kaţdé správné sedadlo mělo splňovat. Jedná se o bezpečnost, ergonomii, 
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design, tlumení otřesů a lidské zdraví. Všechny tyto aspekty jsou obsaţeny 

v evropských projektech OEM, které sdruţují výrobce sedadel, producenty 

látek a univerzity.  

Velmi důleţitá je ergonomie, která spočívá ve správném sezení ve 

voze a dovednosti si vhodně sedadlo nastavit. Je velmi podstatná, jelikoţ 

umoţňuje správné a rychlé ovládání vozu a v případě nehody se díky správnému 

sezení dá předejít zranění. Podstatný je i samotný tvar sedačky, který by měl být 

především pohodlný a dobře tvarovaný.                [1, 6, 7] 

2.1.1 Poţadavky a vlastnosti autopotahů  

Řidič tvoří jakousi spojnici mezi volantem a sedadlem vozu a tudíţ je přímo 

ovlivněn jeho řidičský záţitek tím, jaké vlastnosti a komfort sedadlo poskytuje. 

Vzhledem k faktu, ţe sedadlo ve voze je nejvíce namáháno ze všech textilních 

částí interiéru, je nezbytné, aby pouţitý materiál splňoval mnoho kritérií pro 

poskytnutí komfortu řidiče a dalších pasaţérů.  

Podstatná je i trvanlivost autopotahů, kdy jsou kaţdý den namáhány po celou 

dobu fungování vozu. Důleţitým faktorem při výběru materiálu je u tkaných 

potahů především kvalita příze. Ovlivňující vlastnost je její pevnost. Materiál 

pouţitý na výrobu autopotahů musí mít schopnost dobře odvádět vlhkost. [1, 6, 7] 

Údrţba autosedadel je nevyhnutelná, proto je třeba, aby byl pouţitý materiál 

odolný a snadno udrţovatelný.  

Vzhled textilie je důleţitý a patrně viditelný na první pohled, avšak neméně 

důleţitá je hořlavost, odolnost; v oděru a otěru, pevnost švů, prodyšnost, 

ţmolkovitost, zašpinění a čištění, odolnost vůči tepelnému stárnutí, mačkavost, 

sráţlivost a stálobarevnost. Tato kritéria jsou řízena přísnými normami.     [1, 6, 7] 
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2.2 Vzhled (estetika) 

Textil je nejuţívanější materiál při potahování sedadel a ostatních částí vozu. 

Je moţné se setkat s tkaninami, pleteninami nebo netkanými textiliemi. Často 

pouţívaným materiálem jsou i usně, ať uţ přírodní, nebo syntetické.         [1] 

 

Obr. 3: Sedadlo z vozu značky Subaru [9]  

Nejvíce rozšířené jsou autopotahy tkané. Tkanina je plošný nebo prostorový 

textilní výrobek zhotovený ze dvou soustav nití. Obě soustavy jsou na sebe 

navzájem kolmé a jsou provázány v určité vazbě, čímţ tvoří tkaninu (obecně tzv. 

plošnou textilii). Podélná soustava nití je nazývána osnova a příčná soustava útek. 

Tkaniny pouţívané na autosedadla bývají vyráběny na tkacích strojích 

s ţakárskými nebo listovými zařízeními. Pro vazební vzorování se pouţívají 

vazba plátnová, keprová, atlasová a jejich odvozeniny. Velikost střídy, která 

znázorňuje minimální velikost daného vzoru, závisí právě na pouţitém 

prošlupním zařízení.              [10] 

Další moţností vzorování na autopotazích je digitální velkoplošný tisk, který 

otvírá další obzory v pouţitých motivech. Například je moţné pouţít fotografii 

jako vzor pro potah sedadla. 

V případě pouţití pletenin, je moţné se setkat s pleteninami 

zátaţnými a osnovními. Pletenina je plošná textilie vznikající provlékáním kliček 
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a oček. Lze ji vyrobit z jedné soustavy nití (např. i z jedné cívky) na rozdíl od 

tkaniny. Základní vazební prvek je očko, které vzniká protaţením kličky 

předchozím vazebním prvkem. Při pouţití pletenin se liší lícní a rubní strana 

textilie, nelze zhotovit očko, jeţ by vypadalo z obou stran stejně.        [11] 

3. Trendy a budoucnost v automobilovém průmyslu 

Vzhled sedadel podléhá nejnovějším trendům, ať uţ se jedná o vzory nebo 

pouţitou barevnost. Jednotlivé kategorie vozů, značky a typy určují, jaké budou 

při výrobě sedadel pouţity materiály, střihy a technologie. Neméně důleţitým 

vodítkem při tvorbě desénu jsou trendy, které se prolínají napříč nejrůznějšími 

obory, například oděvním nebo nábytkářským průmyslem. Zákazníci při nákupu 

nového vozu bývají konzervativnější, co se týče výběru barev, neţ bývají při 

nákupech v jiných odvětvích, například v oděvním průmyslu, kde se trendy 

mění i několikrát do roka. Automobil je většinou pořizován na několik let a je 

důleţité, aby se majiteli neokoukal po krátké době. Coţ je samozřejmě 

rozhodující při volbě barvy karoserie, ale i interiér, a především sedačky, by měly 

být zároveň moderní a také svým způsobem nadčasové. Společnost PPG je 

globálním dodavatelem barev, laků, optických produktů, speciálních materiálů, 

chemikálií, skla a skelných vláken. Dále se zabývá výzkumy oblíbenosti barev, 

jelikoţ je důleţité odhadnout poptávku na několik let dopředu. Co se barevnosti 

karoserií týče, liší se trendy rok od roku, avšak na vedoucích příčkách 

(dle statistického průzkumu z roku 2016 - Global Color Popularity – viz příloha 1) 

se v poslední době drţí bílá (38%) a černá (16%), další pozice zaujímají barvy 

jako je stříbrná (12%), nebo například červená (8%). Oblíbenost barev ovlivňují 

faktory jako je velikost, případně typ vozu, bezpečnost automobilu nebo 

kontinent, pro který je automobil vyráběn.                [12, 13] 

3.1 Budoucnost  

Automobilový průmysl se stále velmi rozvíjí, je ovlivňován novými 

technologiemi, mění se samotná výroba automobilů, více se zaměřuje na ekologii 

a v neposlední řadě i na bezpečnostní opatření.  Trend posledních let je vyuţití 

alternativních pohonů, zejména elektřiny.  
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Alternativní pohon elektrickým proudem zjevně ovlivňuje i celkový design 

automobilu. Jiţ při vzniku konceptu vozu je kladen důraz na minimální odpor 

vzduchu (zaoblování a spojování jednotlivých částí karoserie), na první pohled 

jsou markantně větší a uţší kola (BMW i8). V minulosti byla benzínová a naftová 

auta zcela běţná, ale v současné době se více začalo dbát na ekologii. Tím pádem 

se rozrůstá síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Současně se stále zvyšuje 

kapacita baterií a tím se navyšuje dojezd automobilu, který se jiţ téměř vyrovná 

kapacitě nádrţe benzínového auta.       [16,17] 

Dále se propojují automobily s chytrými telefony a vyuţívá se nejrůznějších 

aplikací. Ty se mohou postarat například o nastartování vozu, odemknutí, 

lokalizaci a další.  

 

Obr. 4: Koncept automobilu budoucnosti [14] 

 

Snaha je i zautomatizovat za pomoci robotů továrny a umoţnit zákazníkovi si přes 

internet sestavit vůz podle svých představ. Další novinkou je takzvaný carsharing, 

to v praxi znamená sdílení aut. Avšak automobilový průmysl se nemusí obávat, ţe 

by lidé přestali touţit po vlastním voze, umoţňující majiteli nezávislost a pocit 

svobody.                   [16, 17]  
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3.2 Barevnost a materiály 

Průzkumy se zabývají především barevností karoserie, ten se však více a více 

prolíná i se vzhledem vnitřní části vozu. Co se týče barevnosti, byly společností 

PPG Automotive, zabývající se výrobou a analýzou barev v automobilovém 

průmyslu, představen vzorník barev Pendulum, který je rozdělen na čtyři části pro 

sezónu 2018 - 2019.                   [12, 13] 

V první části je inspirace čerpána z historických luxusních vozů, objevují se 

temné odstíny červené, prošívané akcenty, vzor rybí kosti, struktura dřeva nebo 

pouţití semiše. Druhá kategorie zahrnuje intenzivní barvy, které nejsou ani příliš 

tmavé, ani zářivé a jsou ideální pro sportovní typy automobilů. Třetí kategorie 

zahrnuje sportovní vozy, rodinné vozy a crossovery a hledá mezi nimi společné 

prvky. Poslední skupina barev inspirovaná budoucností a vyznačuje se především 

prostorným, otevřeným a světlým interiérem s futuristickými prvky. Skupina 

vychází z futuristického designu, ale kombinuje ho s přírodními 

odstíny a strukturami.             [13] 

 
Obr. 5: Ukázka prezentace barevnosti karoserií sportovních vozů [15]  
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3.3 Smart technologie 

Kromě barev je téměř jistou budoucností rozvoje autosedadel vyuţití smart 

textilií. Jedná se o textilii citlivou na vnější podněty. Smart textilie se v posledních 

letech vyvíjí a postupně se propojují s různými obory. Bez nových 

materiálů a znalostí se vývoj smart vlastností neobejde. Nyní se pouţívají senzory 

na bázi textilních vláken. Jedná se o tenké kovové drátky nebo vodivé polymery. 

Takzvané chytré textilie mohou výrazně ovlivnit i vlastnosti textilií pouţívaných 

v interiéru automobilu. Fungují na principu podnětu a reakce, to znamená, ţe na 

základě podnětu (elektromagnetické energie, chemická energie, nebo mechanická 

energie) dojde ke změně (reakci) tvaru (bobtnání, sráţení), barvy (odstín, 

intenzita) nebo elektrické vodivosti (změna fáze).              [19, 21] 

Uplatnění chytrých textilií se nachází například i při osvětlení interiéru. Je moţné 

do sedačky vetkat tenká skleněná vlákna od firmy Corning, místo jiţ rozšířených 

a známých LED technologií svíditel. 

 

Obr. 6: Corning - Osvětlení autosedadla pomocí skleněných vláken [18] 
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Další důleţitou technologií budoucnosti je i rozšíření takzvaného autonomního 

řízení automobilu, které si ţádá úpravu interiéru. Interiér bude moţné vyuţívat 

spíše jako pojízdnou kancelář. Jako první přišla s vozy vybavenými autonomním 

řízením společnost Tesla. Nyní se nová technologie rozvíjí jiţ v mnoha světových 

automobilových závodech. Masovému rozšíření brání především legislativa, 

především to, kdo ponese vinu za případnou nehodu, i kdyţ by se měla díky 

tomuto systému nehodovost sníţit. Dále samozřejmě cena, jelikoţ vývoj je velmi 

nákladný. Jedinný pouţitelný segment autonomního řízení je pouze automatické 

parkování, které patří mezi běţnou příplatkovou výbavu současných vozů.   

               [19, 20, 21] 
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4. Příze pro tkaní autopotahů 

Základem pro výrobu jakékoliv textilie, v tomto případě tkaniny, je výběr vhodné 

příze. Důleţité je znát odvětví, kde bude tkanina pouţita. Na uplatnění 

v automobilovém průmyslu, konkrétně na autopotazích bude potřeba především 

odolná a pevná příze.  

Příze se vyjadřuje ve speciálních textilních jednotkách - jemnosti, coţ je délková 

hmotnost. Nejčastěji je udávána v jednotkách zvaných tex. Dalšími jednotkami 

pro označení jemnosti příze jsou číslo anglické nebo titr denier. Mezi další 

veličiny patří zákrut, zákrutové koeficienty, hmotná nestejnoměrnost délkových 

textilií, čistota příze nebo chlupatost.          [1] 

Příze jsou děleny podle jejich materiálového sloţení a podle toho jsou označovány 

i přádelny, jedná se o bavlnářské, vlnařské, hedvábnické a lnářské přádelny. 

Dalším rozdělením je i technologie, kterou jsou zpracovány, rozlišovány jsou 

příze mykané, česané, poločesané, rotorové, odpadové a další. Příze se vyznačuje 

tím, ţe je zpevněná zakroucením při předení. Typy přízí jsou jednoduchá, druţená, 

skaná, jádrová a objemovaná.  

V automobilovém průmyslu se nejčastěji pouţívají příze polyesterové 

(mezinárodní označení PES), v dnešní době se zabývá vývoj i ekologickými 

aspekty - recyklovaným PES, kombinacemi s přírodními materiály vlnou, 

bambusem, lnem a dalšími moţnostmi, které by nahradily materiály vyráběné 

z ropy. Pro autopotahy je důleţité pouţít vysoce kvalitní příze, které odpovídají 

nárokům kladeným na jejich poţadavky pro pouţití v automobilu.      [1] 
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5. Ţakárská tkanina 

Stroje pouţívané k výrobě ţakárských tkanin mohou být mechanické nebo 

elektronické.  

Hlavní výhodou ţakárských strojů je výroba tkanin s velkým počtem různě 

vázajících nití ve střídě vazby. Velikost vzoru je limitována počtem platin, které 

zaokrouhlené na celé stovky udávají velikost ţakárského stroje.  

Platiny ovládají nitěnky, které jsou zavěšeny na zdviţných šňůrách. Další 

důleţitou součástí mechanismu jsou noţové skříně a noţe. Elektronické stroje 

jsou navíc vybaveny elektromagnety, jeţ zprostředkovávají napětí a kladkou, 

která usnadňuje pohyb nitěnek. Další součástí je řadnice, která je určena k vedení 

zdviţných šňůr v určitém pořadí.             [1]  

Mezi výrobce tkacích strojů patří například německá firma Dornier nebo italská 

Itema (Somet). Ţakárské stroje vyrábí firmy Stäubli, Grosse-Jac nebo Bonas.  

 

 

Obr. 7: Jehlový tkací stroj Dornier se ţakářským prošlupním zařízením [22] 
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Samotné realizaci tkaniny předchází zpracování desénu. Předlohou můţe být 

ručně vytvořený návrh nebo například fotografie. Posléze je návrh převeden do 

programu (například EAT DesignScope victor) a dále je upravován. Dochází zde 

ke vybrání rozměrů tkaniny, korekci barev, zjednodušení a úpravě vzoru, 

raportování, úpravě flotáţe, převedení barvy na vazbu. Neţ dojde k samotnému 

tkaní, je moţné si tkaninu prohlédnout na vizualizaci.  

 

5.1 Základní parametry tkaniny  

Mezi základní parametry tkaniny patří tloušťka, plošná měrná hmotnost, 

objemová měrná hmotnost, materiálové sloţení, pórovitost, dostava osnovy i útku, 

setkání osnovy i útku, stupeň setkání osnovy i útku a vazby tkanin.  
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6. Testování textilií 

Testování je důleţitou součástí výroby textilií. Určuje kvalitu výrobku, pokud 

splňuje dohodnuté poţadavky nebo normy. Jedná se o měření vlastností textilií, 

u kterých se hodnotí fyzikální, chemické a technické vlastnosti. Tyto vlastnosti 

jsou objektivně měřitelné. Jednotlivé zkoušky závisí na klimatických podmínkách, 

rychlosti, opakování testování, teplotě, některé zkoušky je moţné provádět za 

mokra nebo za sucha.             [1] 

6.1. Fyzikální, chemické a technické vlastnosti  

Mezi fyzikální vlastnosti patří geometrické, mechanické, sorpční a termické 

vlastnosti.  

Nejčastěji se zkouší pevnost v tahu, ostatní druhy namáhání se vyskytují 

v kombinaci. Během zkoušení dochází ke změně tvaru - deformaci v textilii. 

K testování dochází na přístroji zvaném dynamometr (trhací stroj). Mezi 

ultimativní charakteristiky patří jiţ zmíněná pevnost v tahu, dále napětí do 

přetrhu, taţnost, relativní pevnost a trţná délka.  

Chemické vlastnosti vyjadřují vztah textilie a chemického působení. 

Jako technické vlastnosti jsou označovány zákruty, dostava osnovy a útku, nebo 

například tloušťka textilie.              [1] 

6.2 Testování dalších vlastností textilie 

Velmi důleţité jsou i fyziologické vlastnosti - komfort, odolnosti, 

údrţba a v posledních letech stále více zohledňovaná ekologie.  

Testuje se stálost tvaru (sráţivost), mačkavost, stlačitelnost, stálost vybarvení 

nebo otěr.  Dalším neméně důleţitým faktorem je odolnost textílií. Měřena je také 

odolnost v oděru, ţmolkovitost, velmi důleţitá odolnost proti hoření, prodyšnost, 

propustnost vodních par a vody.  

Mezi důleţité vlastnosti textilií a především autopotahů, protoţe podléhají velké 

námaze při kaţdodenním pouţívání, je pevnost švů a také posun nití ve švu.      [1] 
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6.3 Abrazivní testování v automobilovém průmyslu 

Nejčastěji vyuţívaným testováním materiálů je pomocí abraze materiálu, coţ 

znamená jeho postupným oděrem o jiný materiál. Testuje se tak jeho opotřebení. 

Poţadavky na provádění jednotlivých testů podléhají kritériům uvedených 

v normách. V případě testování vzorků zhotovených v Adientu se vyuţilo testu 

metodou Martindale a zkouškou suchého zipu. 

6.3.1 Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale -

 zjišťování poškození vzorku (ČSN EN ISO 12947-2) 

Podstatou zkoušky je odírání kruhového vzorku upnutého v drţáku vzorků. 

Vzorek je vystaven stanovenému přítlaku a odírán pomocí oděracího prostředku 

(upnutá normovaná tkanina) postupným pohybem. Drţák je také otočný, to závisí 

na druhu zkušební metody. Odolnost v oděru je zjištěna pohybováním obou částí 

za postupného zvyšování otáček aţ do dosaţení poškození vzorků. Je potřebné při 

testování dodrţet tzv. normální zkušební ovzduší pro klimatizaci a zkoušení 

textilií (teplota 20°C ± 2°C a relativní vlhkost vzduchu 65 ± 5%). Vyhodnocení 

probíhá pomocí porovnání testovaného vzorku s etalony. Hodnotí se 

rozvláknění a ţmolkovitost. 

6.3.2 Zkouška suchého zipu – Velcro (VDA 230-210) 

Pouţívá se k testování citlivosti textilií čalounického materiálu vůči 

opotřebení a vytrhávání způsobeném suchými zipy. Za vyuţití přístroje na 

zkoušky oděru Martindale je textilie napnuta na přístroj a suchý zip se upne do 

svorek určených pro drţení vzorků. V závislosti na zkoušce jsou dle normy 

vyţadovány k testování minimálně 3 vzorky. Testování probíhá opět pomocí 

oděracích otáček. Otestované vzorky jsou hodnoceny vizuálně a oznámkovány 

známkami 5 (nejlepší - povrch beze změny) aţ 1 (nejhorší - poškozený povrch, 

struktura jiţ není rozpoznatelná).  
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B. REALIZAČNÍ ČÁST 

7. Spolupráce se společností Adient Strakonice s.r.o. 

Přední světový dodavatel autosedadel je společnost Adient Strakonice s.r.o. Firma 

se mimo výrobu a distribuci potahů sedadel zabývá také výrobou potahů 

hlavových a loketních opěrek, gumotextilních koberečků a dalších textilních dílů 

pro automobilový průmysl. Vznikají zde produkty od prvotních návrhů aţ po 

realizaci. Společnost se sídlem ve Strakonicích má dlouhou historii, kdy zde 

původně sídlila výrobna světoznámých fezů. Později byla několik let vlastněna 

francouzskou společností Michel Thierry Group, později spadala pod americkou 

společnost Johnson Controls.             [23] 

Nyní je to americká společnost Adient zabývající se vývojem a výrobou textilií 

pro automobilový průmysl. Ve Strakonicích se nachází také vývojové centrum. 

Hlavními zákazníky strakonické společnosti jsou automobilky Škoda, Ford, 

Daimler, Opel, Volvo aj., pro které jsou zde realizovány textilie na sedadla, dveřní 

výplně, stropy a zadní plata. Společnost má po České republice více poboček 

zaměřujících se na různé průmyslové odvětví. Kromě jiţ zmiňovaných Strakonic 

se nacházejí další pobočky i v Mladé Boleslavi, České Lípě, Solnici, Boru, nebo 

Roudnici nad Labem. 

Moţnost spolupráce firem se studenty na bakalářské práci je vţdy 

zajímavou a přínosnou zkušeností. Uţ při výběru témat prací nám byla tato 

moţnost doporučována. Mnoho firem a jejich zaměstnanců je velmi ochotno se 

studenty spolupracovat, pomoci jim s realizací a předáním zkušeností z chodu 

provozu. 

Po navázání kontaktu, domluvení se na tématu, je často dalším krokem exkurze do 

samotné firmy. Velmi přínosné je provedení po celém areálu, moţnost vidět 

jednotlivé kroky od prvotního nápadu aţ k realizaci. 
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8. Inspirace a návrhy 

Prvním krokem při tvorbě bakalářské práce bylo hledání inspirace, potřeba si 

ujasnit, jakým směrem se vydám, aby výsledná kolekce několika vzorů působila 

jednotně a uceleně. Zároveň jsem chtěla, aby kaţdý ze vzorů byl jiný, a já jsem 

pak mohla porovnat, který by se na autopotahy nejvíce hodil.  

Pouţití neobvyklé příze s příměsí přírodních vláken (vlny) je inovace, kterou by 

mohl být stávající vyráběný a osvědčený sortiment obnovován. Pokud se tento 

způsob osvědčí a bude splňovat poţadavky na kvalitu a projde testováním 

s dobrým výsledkem, můţe být dále nabízen zákazníkům. Moţností inovací je 

více, ať uţ se můţe jednat o vzory, pouţitou technologii nebo změnu 

materiálového sloţení textilie. Ve většině jsou potahy pouţívané běţně 

v automobilech ze syntetických materiálů.  

Při představě přírodních materiálů byla má první asociace příroda. V případě 

moţností z přízí, které byly na výběr ve skladu přízí v Adientu jsem měla na výběr 

ze směsové příze s příměsí vlny a lnu (viz kap. 10). V dnešní uspěchané době plné 

moderních technologií je návrat k přírodě velmi oblíbený a v marketingu často 

pouţíváným lákadlem na zákazníky. V posledních letech je velmi moderní myslet 

ekologicky. Vše, co je bio, eko, nebo organic je pro zákazníky velmi lákavé.  

Označení bio produktů doprovázejí jednak velmi přísné certifikáty a také loga, 

která na první pohled symbolizují, ţe produkt byl vyroben s ohledem na naši 

planetu a její přirozené koloběhy. 

  

Obr. 8: Loga ekologie [24] 
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8.1 Listy stromů jako inspirace 

Jasnými symboly tohoto směru je motiv listu, stromu a také zelená barva. To pro 

mě byl jasný signál, ţe návrhy by mohly vycházet z motivu listů. Nechtěla jsem 

ale jen jednoduchý tvar listu, proto jsem si vybrala tři stromy, které patří mezi mé 

oblíbené svým vzhledem nebo plodem.  

Jedním byl jinan dvoulaločný, moţná více známý pod latinským názvem ginkgo 

biloba. Ten byl původně rozšířený po celé severní polokouli, ale nyní je rozšířen 

především po Asii. Roste také v České republice. Má velké vyuţití ve 

farmaceutickém průmyslu pro jeho blahodárně účinky na cévní a nervovou 

soustavu. Také je to symbol japonského města Tokia.  

Další jsem vybrala kokosovník ořechoplodý (Cocos nucifera), coţ je palma, která 

plodí všem velmi dobře známé plody (semena) kokosové ořechy. Roste 

v tropickém podnebí nejčastěji na krajích řek a moří. Vyuţití nachází především 

v potravinářství a také v textilním průmyslu. Vláknitá vrstva oplodí je pouţívána 

k výrobě pytlů, rohoţí a motouzů. 

Třetí jsem zvolila trochu odlišný motiv, a to strukturu listu pod mikroskopem. 

Inspirací mi byl list břízy bělokoré, velmi rozšířeného a uţitečného stromu nejen 

na území naší země. Zaujalo mě, jaké krásné motivy tvoří síťovitá ţilnatina 

listů a vzniká tak mozaika.  

 

  

Obr. 9: Ukázka fotografií listů vybraných stromů [25, 26, 27] 
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8.2 Tvorba návrhů a následná stylizace 

Začala jsem jednoduchými náčrty listů a postupně se je snaţila propojovat, otáčet 

a hrála si s jejich tvary. Zkoušela jsem také vyuţít jiné druhy listů, ale výsledné tři 

motivy se zdály být nejvhodnější. U zvolených návrhů jsem se snaţila jasně 

čitelné obrázky listů více stylizovat a udělat z nich více abstraktní motivy, které 

bude moţné pouţít na autopotahy. Důleţitým parametrem byl fakt, ţe motiv na 

sebe musí nejlépe navazovat a vypadat dobře při opakování. Také to, ţe 

z poměrně velkých motivů se zmenší, protoţe pro pouţití na autosedadle vypadá 

lépe.  

Návrhy jsem dělala ručně, pomocí kresby tuţkou a akvarelovými pastelkami a pro 

některé návrhy jsem zvolila malbu temperovými barvami, preferovala jsem to 

před tvorbou návrhů v počítači. Jiţ z předešlých let se mně osobně tento postup 

osvědčil. Hotové návrhy jsem naskenovala do počítače a pomocí programu 

Adobe Photoshop jsem je lehce upravila, aby se s nimi dále dobře pracovalo 

v programu pro tkaní.  

U návrhů jsem se záměrně snaţila pouţít různé druhy stylů, geometrické 

motivy a naopak oblé linie, mozaikový motiv, který na sebe navazuje a proti němu 

zase motiv, který se opakuje v pruzích nebo diagonále.  

Názvy vzorů je dobré zvolit krátké a jasné, z důvodu jasného označení při 

konzultaci se zaměstnanci v Adientu, ale i pro snadné označení při výrobě. 

Zvítězily tak jednoslovné názvy anglické a latinské. Konkrétně se jedná o názvy 

COCOS, GINKGO a CELLS. Tkanina jednobarevná, která by slouţila jako 

doplňující ke tkaninám vzorovaným je nazývána UNI. 
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Obr. 10: Připravený návrh pro úpravu - GINKGO 1 

 

 

 

Obr. 11: Připravený návrh pro úpravu CELLS 1 
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Obr. 12: Připravený návrh pro úpravu COCOS 1 
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9. Program EAT Design Scope victor Premium 

Program Design Scope victor Premium byl vyvinut v Německu ve firmě 

EAT a zabývá se vytvářením softwarů pro textilní vzorování 

tkalcovské i pletařské. Společnost vytvářející a spravující aplikace, ve kterých je 

moţné tvořit textilní vzory v počítači a také připraví textilní výrobní data pro 

tkalcovské stroje. Historie společnosti sahá aţ do roku 1983, kdy prvním krokem 

bylo vyvinutí systému pro zjednodušení některých kroků v textilním průmyslu. To 

bylo velké zjednodušení, protoţe dokázali nahradit manuální kreslení na 

zornicový papír za digitální zpracování desénů pomocí počítače, coţ ušetří 

návrhářům spoustu času. S dnešní verzí se však ta první nedá vůbec porovnávat, 

protoţe umoţňuje také nejrůznější simulace, které desinatérům velmi usnadňují 

práci. Program je jedním z předních softwarů CAD/CAM pro textilní průmysl.  

9.1 Práce v programu DesignScope victor 

Program DesignScope victor je na textilní fakultě dostupný na vybraných 

počítačích a běţně se vyuţívá například při tvorbě semestrálních prací studentů. 

Při realizaci bakalářské práce jsem se však v jeho uţívání zdokonalila a objevila 

širokou nabídku funkcí, které mi velmi pomohly jak v přípravě vzorů, tak při 

představě, jak bude finální materiál vypadat.  

Nejprve je nezbytné digitalizovat návrh pomocí skeneru nebo fotoaparátu a poté 

je moţné ho v programu Adobe Illustrator nebo Adobe Photoshop upravovat. To 

usnadní následující kroky práce v programu EAT DesignScope victor .  

Následuje první krok v programu DesignScope victor a to velmi důleţité 

nastavení konstrukce tkaniny, daných parametrů, dostavy a velikosti ţakárského 

stroje. U některých vzorů je moţné velikost upravovat ještě později, avšak je 

nutné ohlídat, aby nedošlo k deformaci vzoru. Raportování je další krok, který 

nabízí moţnost opakování, posunutí a převracení vzoru. Důleţité je sledovat 

rozměry vzoru, které se mohou při raportu změnit. Tím je dána velikost raportu. 

Program DesignScope victor automaticky vygeneruje 255 odstínů. Kaţdá barva je 

následně nahrazena vazbou (hovoříme o technických barvách). Následně je 

potřeba zredukovat pouţité barvy. Ideální je méně neţ 10 barev, jejich počet závisí 
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na pouţitém desénu. Jeden vzor jsem zredukovala pouze na dvě barvy, které se 

později nahradí stejným počtem vazeb, další na tři a poslední na čtyři. 

Po raportování a úpravě barev přichází na řadu asi časově nejnáročnější krok, a to 

tzv. vyčištění vzoru. Pomocí nabídky funkcí je nutné odstranit osamocené vazné 

body, upravit kontury. Vhodné jsou co nejhladší kontury. Funkce malování 

umoţňuje i úpravu vzoru, dokreslení nebo naopak umazání některých detailů. Je 

dobré si vytvořit různé varianty, z kterých je posléze moţné vybírat ty nejlepší pro 

výslednou realizaci.  

Důkladné vyčistění vzorů a úprava kontur byly posledním krokem před výběrem 

vhodných vazeb. Vzhledem k dané konstrukci tkaniny mi bylo doporučeno, ţe 

není vhodné na tkaniny autopotahů pouţívat více neţ čtyřvazné vazby, došlo by 

tak ke vzniku nevzhledných flotáţí. Ty by pak mohly ovlivnit vlastnosti a kvalitu 

tkaniny. Zásadní byla také volba vazeb, kde mi byly doporučeny kepry, atlasy, 

plátno, panama a ryps. Dále jsem se měla vyhnout příliš tenkým liniím 

v konturách, protoţe mohou zaniknout, ale také zbytečně širokým. Vazby 

v raportu musí být v raportu obsaţeny beze zbytku (v tomto případě dělitené pěti, 

nebo čtyřmi).  

Další moţnost velké nabídky funkcí programu je moţnost 3D vizualizace (viz. 

Obr. 16), kde je nutné zvolit vhodnou přízi a vyzkoušet si, jak bude tkanina 

vypadat po utkání v různých barevných provedeních. Tuto funkci jsem velmi 

ocenila, jelikoţ výběr barev přízí na skladu v Adientu byl omezený.  
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9.2 Vazby 

Po upravení návrhů v programu DesignScope victor následovalo vybrání 

vhodných typů vazeb. To v praxi znamenalo upřednostnit vazby se střídou menší 

neţ pět a tak byl výběr vhodných vazeb omezený. Zvolila jsem tedy plátno, dále 

pak kepry a atlasy. Bylo mi doporučeno upřednostnit spíše útkové vazby. Při 

pouţití světlé příze v útku a útkových vazeb tak jeho barva více vynikne a ovlivní 

více vzhled tkaniny neţ barva pouţitá v osnově. Finální výběr byl přizpůsoben 

především vzhledu, aby jednotlivé přechody mezi vazbami ve vzoru byly co 

nejvíce vzhledné. 

Pro jednobarevnou tkaninu UNI na boky autosedadla byl po konzultaci zvolen 

čtyřvazný útkový kepr pravého směru 1/3 v černé barvě.  

 

 

Obr.13: Vazby pro vzor CELLS   

 

Obr. 14: Vazby pro vzor COCOS  

 

Obr. 15: Vazby pro vzor GINKGO  
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Obr. 16: Vizualizace tkaniny v DesignScope victor 

 

9.3 DesignScope victor a Pointcarré 

Ve firmě Adient byl v dřívějších letech vyuţíván také program firmy EAT, avšak 

v současné době je pouţíván francouzský program Pointcarré. Z tohoto důvodu 

nelze digitálně zpracované návrhy v programu DesignScope victor pouţít pro 

realizaci, protoţe nejsou kompatibilní s ţakárskými stroji. Musí se převést do 

programu Pointcarré. Pokud by tato funkce nebyla moţná, bylo by nutné 

zpracovat desény přímo v programu Pointcarré ve Strakonicích. 

 

Desény jsem mohla zpracovat aţ do stadia vazební vzornice (bitmapy) 

v programu DesignScope victor, který je dostupný na Fakultě textilní (obr. 11, 12, 

13). Převod a finální přípravu vazebních vzornic pro samotné tkaní dokončili 

zaměstnanci firmy.  
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Obr. 17: Vazební zpracování vzoru COCOS  
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Obr. 18: Vazební zpracování vzoru CELLS  
 

 

 

Obr. 19: Vazební zpracování vzoru GINKGO 
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10. Pouţitý materiál a barevnost 

Nejčastěji je volena jiţ osvědčená polyesterová příze. Dostala jsem tedy moţnost 

podílet se inovaci, která, kdyţ bude úspěšná, se můţe nabízet konkrétním 

zákazníkům a poté zařadit do výroby. Takto se běţně postupuje ve 

vývojových a inovačních centrech.  

V dnešní době hraje významnou roli i marketing a to především dokázat zaujmout 

cílového zákazníka. Přírodní sloţka ve sloţení textilie můţe být velkým lákadlem.  

Nabízí se celá řada moţností poměru nebo jemnosti sloţení. Finální výběr 

ovlivnila momentální nabídka příze na skladu v Adientu. Vţdy je jedná o směsové 

příze, kde 50% roli hraje ve všech případech jiţ zmiňovaný a osvědčený polyester 

a k němu pak 50% vlny, nebo 40% vlny a 10% lnu (viz příloha tabulka 1). Mezi 

výhody této směsové příze patří prodyšnost a lepší transport vlhkosti.  

Zvolená příze je tedy ve sloţení v poměru 50% polyester a 50% vlna. Jemnost 

skané příze je 28/2 Nm, to odpovídá 71,4 tex x 2. Jedná se o přízi staplovou, 

kroucenou a česanou. Barvení materiálu v tomto případě probíhalo ve vločce a ve 

hmotě, ještě před samotným předením.  

Barevnost vychází z trendů nebo poptávky zákazníků, ale většinou převládají 

tlumené barvy a tmavší odstíny. Asi nejoblíbenější variantou je černá, dále 

nejrůznější škála odstínů šedé a béţové. V mém případě byla do osnovy zvolena 

černá a do útku šedočerná (steingrau) a béţová (macchiato beige). Vzorované 

části sedadla by byly pouţity pouze na středové části sedáku a opěradla. Na boční 

díly sedadla by se vzorovaná tkanina nahradila jednoduchou a jednobarevnou 

tkaninou bez vzoru, pouze s jednou vazbou. V osnově i útku byla pouţita černá 

barva.  
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11. Vlastní tkaní 

Tkaní proběhlo v podmínkách strakonické společnosti Adient. Tkala se ve všech 

případech jednoduchá ţakárská tkanina, to znamená, ţe je sloţená z jedné 

soustavy nití v osnově i útku.  

Samotnému tkaní přechází příprava osnovy, která zahrnuje některé důleţité 

operací. Řadíme sem soukání, snování, šlichtování, navádění nebo navazování. 

Snování probíhalo na stroji Karl Mayer Rot-O-Matic. Neméně důleţitá je 

příprava útku, který se přesoukává na kříţové cívky.  

Tkalcovna je vybavena poloautomatickými jehlovými tkacími stroji německé 

značky Dornier, které mohou být opatřeny ţakárským zařízením Bonas, nebo 

Grosse. Typ paprsku se rozděluje na single, nebo double pro husté osnovy. (Pro 

danou konstrukci tkaniny byl poţit paprsek single.) 

Parametry tkaniny:  dostava osnovy: 32 nití / 1 cm 

    dostava útku: 15 nití / 1 cm  

    raport: 1320 vzorových platin (1320 osnovních nití) 

    šíře raportu ve směru x: 41,25 cm 

    délka raportu ve směru y: různá (závisí na desénu) 

    šíře tkaniny: 165 cm (bez krajů) 

Vzory se utkaly kaţdý ve dvou barevných provedeních, s výjimkou vzoru 

CELLS, který byl navíc utkán i ve variantě s pouţitím černé barvy v útku. Vzor 

UNI je pouze v jedné variantě v černé barvě. 

Mnoţství zhotoveného materiálu se odvíjelo podle dalšího vyuţití tkanin. V tomto 

případě znamenalo pouţití materiálu na zrealizování vzorníku a další materiál byl 

potřeba pro testování v laboratoři. Utkalo se celkem 1,75 metru od kaţdého vzoru. 

Na vzorník jsem měla od kaţdého desénu jeden metr tkaniny (šíře 171 cm včetně 

krajů), s výjimkou tkaniny UNI, které bylo utkáno jen 0,5 metru. Z většího 

mnoţství materiálu bylo třeba vybrat vhodný úsek bez výrobních vad.  
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Obr. 20: Hotová tkanina vzor CELLLS 

 

 
Obr. 21: Hotová tkanina vzor COCOS 
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Obr. 22: Hotová tkanina vzor GINKGO 

 

Desény jsou všechny umístěny ve vzorníku. Velikost vzorníku je 30x40 cm a jsou 

v něm svázány všechny varianty desénů i tkanina UNI. Detailnější fotografie 

vzorů jsou v příloze 2.  
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12. Finální úpravy a laminace materiálu 

Po utkání materiálu následuje ještě několik důleţitých kroků, které mají velký vliv 

na vzhled textilie a ovlivňují také její odolnost. U různých materiálů se mohou 

finální úpravy lišit. V případě pouţití směsové příze polyester/vlna mezi ně patří 

praní, fixace, paření a dekatura.  

Nejprve se materiál pere, k tomuto procesu se pouţívá stroj pro konečnou úpravu 

textilií značky Erbatech. Následuje fixace, která poskytuje lepší uţitné vlastnosti 

textilie, zamezuje vzniku lomů, sráţení a změny tvaru. Textilie se fixuje na lince 

sušení a fixace od německé firmy Brückner. Při finální úpravě textilie následuje 

paření, které opět zlepšuje vlastnosti materiálu. Paření probíhá na stroji značky 

Ehremann. Posledním krokem úpravy je dekatura. Jejím cílem je zvýšení lesku, 

lepšího omaku a zajištění rozměrů proti sráţení. Docílí se tak pomocí páry na 

stroji od firmy Textima. 

Důleţitý je také fakt, ţe úpravou dojde k vysráţení materiálu. V tomto případě 

tak, ţe ze šíře 165 cm se tkanina srazí na 158 cm. To není příliš, ale je potřeba na 

to myslet především u komplikovanějšího vzoru z důvodu deformace, nebo 

ovlivnění velikosti.  

Po finální úpravě materiálu následovala ještě laminace (obr. 23 a 24). Jedná se 

o běţnou úpravu u většiny textilií pouţitých na autopotahy. Zjednodušeně jde 

o spojení utkaného materiálu s vrstvou pěny za pomoci tepla. Zde byla pouţita 

prášková laminace na stroji Meyer, za uţití rouna PES 230 g/m
2
 a prášku Co/PES 

(recyklovatelný materiál – dříve uţíván na pojení PUR). Jedná se o bilaminát, 

který obsahuje pouze dvě vrstvy. Důleţitými parametry jsou vzdálenost mezi 

laminačními pásy, rychlost stroje, teplota horního a dolního pásu a tlak mezi 

přítlačnými válci. Rychlost stoje je aţ 8 metrů za minutu. Laminace probíhala také 

v podmínkách firmy Adient.  
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Obr. 23: Rub nalaminované tkaniny  

 

 
Obr. 24: Řez laminové tkaniny  
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13. Zhodnocení tkanin a jejich testování v laboratoři 

Z důvodu realizace tkanin v podmínkách firmy Adient se i testování uskutečnilo 

ve firemní laboratoři. Výsledky testování jsou uvedeny v tabulce 2 v příloze. 

Testovaly se jednotlivé desény ve všech vyhotovených barevných variantách. 

Testování se realizovalo dle normy automobilky Mercedes.  

Abrazivní zkoušky (viz. Kapitola 6.3.1 a 6.3.1) tedy zjišťování odolnosti plošných 

textilií v oděru metodou Martindale – zjišťování poškození vzorku a zkouška 

suchého zipu – Velcro patří mezi prvotní testy, jejichţ kladný výsledek je 

podmínkou pro další testování. Dalším krokem je test hořlavosti. Ostatní testy 

závisí na poţadavcích automobilky. Pokud testy nevychází dobře, je nutné hledat 

řešení, které by posunula vývoj k poţadovaným hodnotám při testování.  

U zkoušky suchého zipu byl poţadavek hodnoty nad 3,5 včetně (dle 

stupnice) a prošel pouze první desén. Dále se testovalo poškození vzorků za 

pouţití 50 000 cyklů (u vzoru UNI 60 000) a tam prošly 4 vzorky, další 4 byly 

poškozeny. Poslední hodnocení dopadlo nejlépe ze všech. Všechny vzorky splnily 

poţadovanou hodnotu vyšší neţ 3 (dle stupice).  

V současné době je jiţ standartně pouţíváno materiálové sloţení 70% 

polyester a 30% vlna. Materiál v poměru 50:50, který jsem realizovala, je nyní ve 

vývoji pro konkrétní automobilku.  
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14. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnutí kolekce vlastních desénů na autopotahy, 

jejich zrealizování a následné otestování pro ověření moţného pouţití 

v automobilech. Realizace probíhala ve spolupráci se společností Adient. Podílela 

jsem se tak na inovaci, která spočívá v uţití materiálu, který dosud není na 

autopotahy běţně vyuţíván.  

Tvorba a úprava návrhů probíhala bez větších problémů a jejich příprava mi přišla 

jako hezká a kreativní práce. Při tvorbě návrhů jsem se inspirovala přírodou, 

přesněji listy a jejich rozličnými tvary a strukturami. Výsledkem jsou tři desény. 

Barevnost byla ovlivněna nabídkou přízí ve firmě Adient, avšak i v limitovaném 

výběru jsem nakonec s barevností spokojená. 

Celou spolupráci s firmou Adient bych ohodnotila velmi kladně, kdy mi vţdy 

pracovníci ochotně pomohli, věnovali spoustu času a dovolili nahlédnout, jak to 

ve firmě při výrobě probíhá. Bylo mi umoţněno vidět celý provoz v Adientu, a to 

byla velmi cenná a zajímavá zkušenost. Jedinou nevýhodou byla velká vzdálenost 

mezi mým bydlištěm a firmou, z toho důvodu komunikace probíhala většinou přes 

email. Samotné tkaní a testování probíhalo z objektivních důvodů bez mé 

přítomnosti. 

Po úpravě tkanin včetně laminace proběhlo zkušebnictví. Výsledky jsou v lehce 

nadprůměrných hodnotách, ale je nutné ještě dále pokračovat ve vývoji, neţ bude 

moţné tkaniny s materiálovým sloţením s 50 % podílem vlny běţně uţívat na 

autopotahy. Dle mého názoru má tento typ tkanin v budoucnosti šanci na své 

uplatnění ve vybraných typech automobilů.  

Domnívám se, ţe je šírší pole moţností, pro další inovaci zlepšení vlastností 

materiálu pro zhotovení potahů. Například je moţné upravení procentuálního 

podílu polyesteru a vlny; přidání jiného materiálu, například lnu; volba jiné 

jemnosti příze; pouţití jiné finální úpravy nebo volba jiných vazebních prvků. To 

by mohlo být předmětem dalšího vývoje. 

Tkaniny po vizuální stránce dopadly pěkně. Vzory i pouţitá barevnost jsou 

vhodné na autopotahy. Na omak je materiál příjemný. 
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Přílohou bakalářské práce je vzorník. Rozměry jsou formátu A3 

(29,7 cm x 41,7 cm). Všechny vzorky mají stejnou velikost a jsou umístěny 

v abecedním pořadí dle jejich názvů a dohromady svázány. Na konci vzorníku je 

tabulka s popisem jednotlivých vzorů, materiálovým sloţením a parametry. 

Fotografie tkanin jsou v příloze, barevnost fotografií se lehce liší od skutečnosti.  

Dalším krokem by mohly být další barevné varianty, jiné vzory, ladící s exteriéry 

automobilů, eventuálně zdokonalení po technologické stránce, jako je podrobnější 

testování, či srovnání s jiţ pouţívanými tkaninami. To uţ by se řídilo poţadavky 

konkrétního trhu.  
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Příloha 1  

 

 
Obr. 25: Barevnost automobilů - průzkum PPG [28] 
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Tabulka 1:  Materiálové sloţení přízí 

 

Poměr materiálu Jemnost  

50% polyester/50% vlna 28/2 Nm = (142,9 tex)  Pouţito 

50% polyester /50% vlna  28/2 Nm (u polyesteru) 

WOOL 22,5 Micron (jednotka 

jemnosti vlněných vláken)  

 

50% polyester /40% vlna /10%lenI  28/2 Nm  

 

 

 

 

Tabulka 2: Výsledky testování 

 

 Vazba 

Popis a 

poţadavek 

100 CELLLS 101 COCOS 102 GINKGO 001 UNI 

a) b) c) a) b) a) b) a) 

Martindale  

≥ 50 000 

otáček 

OK NOK OK NOK NOK OK OK  

Martindale 

≥ 60 000 

otáček 

       NOK 

Martindale – 

zjišťování 

poškození 

vzorku 

≥ 3,5 

OK 

4,5 

OK 

4,5 

OK 

4 

OK 

4,5 

OK 

4,5 

OK 

4,5 

OK 

4,5 

OK 

4 

Zkouška 

suchého zipu 

≥ 3 

NOK 

3 

NOK 

3 

NOK 

3 

OK 

3,5 

NOK 

3 

NOK 

3 

NOK 

3 

NOK 

3 

Legenda: OK – vyhovuje 

     NOK – nevyhovuje 
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Tabulka 3: Popis vzorníku 

 

Název 100 CELLS 101 COCOS 102 GINKGO 001 UNI 

Barevnost a) Béţová 

(Macchiato beige) 

b) Šedá (Steingrau) 

c) Černá (Schwarz) 

a) Béţová 

b) Šedá 

a) Béţová 

b) Šedá 

a) Černá 

Sloţení 50 % polyester 50% vlna 

Jemnost 142,9 tex 

Parametry 

tkaniny 

dostava osnovy: 32 nití / 1 cm 

dostava útku: 15 nití / 1 cm 

raport: 1320 vzorových platin (1320 osnovních nití) 

šíře raportu ve směru x: 41,25 cm 

délka raportu ve směru y: různá (závisí na desénu) 

šíře tkaniny: 165 cm (bez krajů) 
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Příloha 2  
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