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Anotace 

Cílem této práce bylo vypracování rešerše o textiliích v interiéru ložnice, zpracování ná-

vrhů a jejich zkoušek tisku na vhodný materiál. Následná realizace vybraného finálního 

vzoru na ložní prádlo ve firmě Matějovský. Návrhy byly prvně zpracovávány ručně, poté 

digitálně v počítačových programech. Provedeny byly zkoušky stálobarevnosti a odol-

nosti potisknuté textilie, která je použita na povlečení. Součástí jsou grafické vizualizace 

vybraného finálního vzoru i vzorů ostatních. Výsledkem je vzorník s návrhy zpracova-

nými sublimační technikou tisku a povlečení ve velikosti klasického jednolůžka zhoto-

vené ve firmě Matějovský. 
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The Annotation 

The aim of this work was to elaborate research about textiles in the interior of a bedroom, 

processing designs and test print them for suitable material. Implementing the selected 

final pattern for duvet cover in Matějovský. Designs were first processed manually then 

digitally in computer programs. Tests of the color fastness and durability of the printed 

fabric that is use for the bedding were carried out. Work include graphic visualizations of 

selected final designs and others designs. The result is a sampler with designs template 

with designs created a sublimation printing technique and a bed linen in the size of a 

classic single bed manufactured by Matějovský. 
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Úvod 

Po bytovém textilu je veliká poptávka, trendy se každým rokem mění, materiály a barvy 

se obměňují a ovlivňují prostředí i naši náladu, avšak není nutné se řídit vždy dle daných 

trendů. Každý vzor má jistě své využití, jelikož interiéry mohou být sladěny do různých 

odstínů a stylů. V teoretické části jsou tedy zmíněny nejenom trendy bytových textilií, ale 

i zajímavé informace o spánku, bytových textiliích, ložním prádle a tisku. 

V této práci vznikla kolekce vzorů na bytové textilie, konkrétně ložní povlečení. K tvorbě 

vzorů pramenila inspirace především z přírody, která se řadí do trendů již několik let. Při 

té příležitosti byla oslovena firma Matějovský - Ložní povlečení ze Semil, která dala 

možnost vybraný vzor použít k realizaci digitálním potiskem na ložní povlečení vyrobe-

ného z bavlněného saténu. Ředitelka této společnosti Ing. Alena Samková jako konzul-

tantka vypomohla v práci, co se týče již zmíněného tisku, výběru vzorů a dále. 

Cílem praktické části bylo zhotovit nejenom konečný vzor, který je příjemný na pohled, 

s přírodním podnětem a hodící se na povlečení. Ve vytvořeném vzorníku je možné vidět 

další různé kompozice a barevnosti návrhů. Vizualizace je pro představu umístění vzorů 

v interiéru ať už na zmiňovaném ložním povlečení nebo například závěsech.  

Pro ložní prádlo je velice podstatná volba vhodného materiálu, který má být příjemný na 

dotek, jelikož naše tělo je s ním ve styku několik hodin. Mimo to je důležitá také stáloba-

revnost, proto byly provedeny zkoušky stálobarevnosti v otěru, domácím praní, odolnosti 

vůči slinám a potu.  
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1 Interiérové textilie 

1.1 Historie 

Bytové textilie se vyvíjí po celá tisíciletí. Již v dávných dobách si člověk kolem sebe 

vytvářel příjemné životní prostředí s funkcí ochrany proti přírodním vlivům, proti nebez-

pečí a také ke zkrášlení obydlených prostor. Výrobu interiérových textilií ovlivňuje způ-

sob života, technologie, materiály, klimatické podmínky a náboženství. Nejrozšířenější 

ochranou před zimou v příbytku byly dříve kůže a kožešiny. Od té doby, co se lovci měnili 

v pastevce, snažili se tyto výrobky nahrazovat něčím jiným. První kočovníci využívali 

hrubé tkaniny nebo i vázané přikrývky ke své ochraně i jako základní prvky zařízení 

svého příbytku.  

Vázané koberce mají původ z Orientu. Od Turecka až po Dálný Východ znamenaly jedi-

nou ozdobu interiéru. Sloužily nejen jako pokrývka podlah, ale i jako přikrývky, dekorace 

nebo závěs. Vyráběny byly z hedvábí, které bylo zpracovávané v Číně. Teprve v 16. sto-

letí se začínají tyto koberce napodobovat zprvu v Anglii a později i ve Francii.  

 

V románském období byly základem dlouhé textilní pásy, které byly zavěšeny na stěnách. 

Tkaniny byly většinou hladké, bez vzoru. Bytové textilie podobné dnešním se objevují v 

baroku a používají se zde i první krajkové záclony a čalounění nábytku z brokátu, saténu 

či sametu. Renesance se nesla stále ve znamení antiky, na podlahách se objevují koberce. 

Interiér v Evropě 19. století se zařizuje bytovými textiliemi odlišnými od předchozích 

zejména svým způsobem výroby. Technický pokrok a strojní výroba umožnily, že ručně 

vyšívané brokáty, vázané koberce a vyšívané gobelíny byly nahrazovány mechanicky 

tvořenými výrobky. S rozšířením a se zlevněním výroby se bytové textilie staly dostup-

nými všem vrstvám obyvatel v průmyslově vyspělých zemích. Další vývoj textilií závisí 

na ekonomickém a technickém vývoji výroby. 

Obrázek 1 Turecký a perský uzel pro vázání koberců (zleva) [1] 
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1.2 Současnost 

Bytový textil slouží nejen jako funkční prvek k ochraně před povětrnostními podmín-

kami, zvukem a světlem, ale i jako prvek estetický. Vytváří atmosféru v našich bytech, 

domech, chalupách ale i na pracovištích, kde je také důležité cítit se dobře. Styly a trendy 

se zabývají nejen bytoví architekti, designéři, ale v podstatě každý z nás může příbytek 

zařídit podle svého gusta a potřeb.  

Dnešní doba přináší mnoho různých barevných i vzorových variant, nových technologií 

a materiálů. Technologie zpracování textilií dnes nabízejí nehořlavé, olejofobní a hydro-

fobní materiály. Jsou to převážně tkaniny bavlněné nebo polyesterové, které jsou pokryty 

akrylátovým zátěrem. Uplatňuje se nekomplikovaná aplikace a obměna. Dekorační tex-

tilie je možné pouze zavěsit na jednoduché konzole, nebo závěsné tyče, čímž se umožní 

spontánní změna vzhledu v interiéru. [2] 

 

1.3 Trendy 

Styl bydlení a v něm i bytové textilie podléhají trendům. Materiály, barvy a vzory se mění 

každým rokem. Takovéto změny můžeme sledovat na veletrzích po celém světě, kde se 

představují nejnovější trendy v oblasti textilního designu pro nadcházející období. Nej-

větším a nejvýznamnějším veletrhem interiérového textilu je Heimtextil. Ten se každo-

ročně koná ve Frankfurtu nad Mohanem.  

Obrázek 2 Nehořlavý materiál Trevíra CS [3] 
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V následujících kapitolách jsou zmíněny trendy z předešlých let, některé můžeme vidět i 

do dnes. Není však nutné trendy dodržovat, lze se pouze inspirovat či aplikovat pouze 

části, které se nám líbí. Konec konců, kdyby se návrháři řídili pouze danými trendy, byl 

by sortiment velice podobný. Pantone Color Institute každým rokem vyhlašují jednu 

barvu roku, pouze v roce 2016 to byly netypicky barvy dvě. Nejsou však jedinou společ-

ností, která vyhlašuje každým rokem trendy barvu. Dále to jsou výrobci barev PPG Porter 

Paints, Dulux, Sherwin-Williams a Dutch Boys Paints.  

 

1.3.1 Trendy 2014 

Rok 2014 se nesl ve znamení jasných a živých barev. Konkrétně zářivá orchidejová (fia-

lovo-růžová) a zelenomodrá. Mezi čtyři základní trendy styly patřila flóra, retro, 3D a 

geometrie. Květinové vzory a flóra obecně byly velmi populární a zpracovávaly se v růz-

ných podobách i velikostech. Do tohoto roku se vrátil i retro styl, který se používal napří-

klad na tapety. V roce 2013 byl populární 3D design a udržel se i v následujícím roce. 

Objevovaly se zde tedy i geometrické tvary, optické klamy a 3D textury. [5] 

Obrázek 3 Barvy roku 2010-2017 zvolené společností Pantone [4] 

Obrázek 4 Geometrické tvary a retro styl v ložnici [5] 
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1.3.2 Trendy 2015 

Barvou pro tento rok se stala tak zvaná Marsala, zemitá vínově červená. Ovšem pastelové 

barvy jako žlutá, modrá a růžová s kombinací šedé se v tomto roce také neztratí. Ve vzo-

rech opět nalezneme geometrické tvary a květiny, které se objevují především na ložním 

prádle. Přichází zde návrat k přírodě, co se především materiálů týče. Dřevo zde můžeme 

zkombinovat s exotickými a etno vzory potisknuté na textiliích. [6] 

 

1.3.3 Trendy 2016 

Vláda geometrických vzorů nepřestává a objevují se zde kruhy, kosočtverce i jednoduché 

linie. Barvami roku jsou pudrová růžová a světle modrá. Vhodnou kombinací je jemná 

bílá či béžová a přidán může být akcent tmavě červené či modré. Velký návrat zažívají 

mramorové vzory a používáno je samozřejmě dřevo, měď a kovové detaily. Jako textilní 

materiál je velmi módní damašek, samet a satén. Vládnoucí surovinou pro zpracování 

textilií je bavlna. V ložnicích jsou trendy proužky o různých šířích v jemných odstínech 

šedé, béžové či smetanové barvě. Proužky mohou být doplněny kvítím, které stále vede 

v trendech. [8] 

 

 

 

Obrázek 5 Trendy pro rok 2015 v ložnici [7] 
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1.3.4 Trendy 2017 

Na rok 2017 jsme se nechali inspirovat zejména přírodou a jejími barvami. Trendy barvou 

vyhlášenou Společností Pantone je svěží zelená. Objevuje se i žlutá, tmavě modrá či še-

divá a metalické odlesky. Zelená odpovídá barvám lesu, listí či oliv. Zatímco v posledních 

letech byla hlavním požadavkem v ložnici praktičnost, v roce 2017 se opět vrací kromě 

pohodlí také design a elegance. Módní jsou velké postele s čalouněnými čely. Designéři 

nezapomněli ani na polštáře a peřiny, hitem jsou lůžkoviny z klasického kachního či hu-

sího peří. A jako trendy materiál jsme přivítali opět samet. [9] 

Obrázek 7 Trendy pro rok 2017 v ložnici [10] 

Obrázek 6 Interiér zařízen v trendech 2016 [27] 
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1.3.5 Trendy 2018 

Společnost Pantone pro tento rok vyhlásila fialovou barvu Ultra Violet. Vzhledem 

k tomu, že svět se stává více hektičtější a lidé jsou často obklopeni betonovými budovami, 

silnicemi a elektronikou, příroda se v interiérech zobrazuje čím dál více. Rostliny v lož-

nicích uvítáme nejen v květináčích ale i ve vzorech pro klidný spánek. Exotické vzory 

tkané, vyšívané i tištěné mohou zdobit povlečení, závěsy, dekorační polštáře a další tex-

tilie ve výrazných barvách i kombinaci černobílé. Objeví se i motivy z mořského světa. 

Jednoduchost ve skandinávském stylu se zde neztratí a dřevo a kovové doplňky jsou opět 

důležitým prvkem. Všechny trendy pro tento rok však budeme znát až po proběhnutí 

všech veletrhů. [10][11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Barva pro rok 2018 Ultra Violet [12] 
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2 Ložní prádlo 

 Ložní prádlo je nedílnou součástí bytového interiéru. Při výběru jsou důležité některé 

užitkové vlastnosti. Kromě funkčnosti ložního prádla jsou kladeny požadavky i na este-

tický vzhled, který se odráží ve vzorování a barevnosti. Ložní a stolní prádlo můžeme 

označovat také jako „bílé zboží“ z důvodu, že se tento sortiment vyráběl převážně v bílé 

barvě a z přírodních surovin jako je bavlna a len. Dnes se používá kromě přírodních ma-

teriálů i chemická vlákna. Převážná většina tkanin pro ložní prádlo se ale vyrábí ze 100% 

bavlny. Z chemických vláken se používá polyamid, polyester a viskóza. Každá z těchto 

surovin má specifické vlastnosti, které se projevují při zpracování, v hotovém výrobku 

i při jeho užívání. Ložní prádlo je převážně tkané. Vyrábí se ve vazbách plátnových, at-

lasových i vaflových, méně ve vazbách keprových a krepových. 

V České republice je nejpoužívanější standardní velikost soupravy na jednolůžko složené 

z polštáře o velikosti 90 x 70 cm a přikrývky 200 x 140 cm, přikrývka může být prodlou-

žena na 220 cm. Kromě klasických velikostí je i francouzská, která se skládá ze dvou 

polštářů o velikosti 90x70 cm (50x60 cm) a povlaku na přikrývku 200x200 cm. Můžeme 

se ale setkat i s velikostí povlaku na peřinu 200x210 cm, 220x210 cm a 240x210 cm. 

Povlečení do dětské postýlky má nejčastěji velikost přikrývky 90x130 cm, a polštář 

40x60 cm. Při výběru povlečení narazíme i na různá zapínání, jako zapínání na obou-

stranné či klasické knoflíky, zip, stužky nebo tak zvané hotelové zapínání. 

K ložnímu prádlu patří také prostěradla. Ta by měla být příjemná na omak a kvalitní, 

jelikož s ním přicházíme do kontaktu velice často, stejně jako s povlečením. Za druh pro-

stěradla můžeme zmínit plátěná, froté, jersey a flanelová. Všechna se vyrábí ze 100% 

bavlny. Co se týče materiálu, je zde i méně obvyklá varianta a to bambusové povle-

čení/prostěradlo. „Bambusová vlákna výborně absorbují a odvádějí vlhkost a jsou velmi 

příjemná na dotek. Vyznačují se antibakteriálními účinky a jsou velmi vhodná pro aler-

giky.“[12] Rozdělit prostěradla můžeme i podle jejich uchycení – s gumou (napínací) a bez 

gumy. I zde je velikost důležitá. Do standartních rozměrů na jednolůžko patří velikost 

90x200 cm, na dvoulůžko 180x200 cm a do dětské postýlky 60x120 cm, 70x140 cm nebo 

70x160 cm. 
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2.1 Historie 

Zpočátku sloužily lidem k přikrývání pouze kůže z ulovených zvířat. V prvních vytvoře-

ných příbytcích si lidé stavěli dřevěná lůžka, která se pokrývala kožešinami a místo mat-

race se pokládala sláma, seno či palmové listy. Pro lepší izolaci od země se tato lůžka 

stavěla vyvýšeně. V období starověkého Řecka se na dřevěných postelích objevovaly 

stále potahy ze zvířecí kůže a později i bavlny a lnu. 

Při objevu bavlny se rozšířil sortiment v interiéru a bydlení se stávalo útulnějším. Lůžka 

se překrývala přehozy a tím byla měkčí a komfortnější pro spánek. V pozdějších dobách 

se rozdělení obyvatel dle společenských vrstev lišilo i v použitém ložním prádle. Poddaní 

měli lněné či bavlněné povlečení plněné peřím. Ve vyšších vrstvách volili dražší materi-

ály jako satén a hedvábí. Ke královským ložím patřila samozřejmě i nebesa. 

Postupem doby a zdokonalováním výroby vznikaly nové a lepší materiály s velkým vý-

běrem vzorů a barev. [13] 

 

2.2 Vlastnosti 

Vlastnosti dělíme na estetické a funkční. Estetické můžeme jednoduše popsat jako vzhled. 

Ten je u bytových textilií obzvlášť důležitý, jelikož by měl vypadat uceleně, aby se od 

tohoto odrazilo správné působení na člověka, který v tomto prostředí žije či tráví nějaký 

čas svého života. Estetické vlastnosti ložního prádla ovlivňují nejen celkový vzhled míst-

nosti, ale i náš spánek. Lze sem zahrnout druh materiálu, tvar, barvy, vzory a celkové 

sladění. 

Do funkčních vlastností textilií můžeme zahrnout především savost, odolnost v oděru, 

stálobarevnost v otěru, v praní, odolnost vůči potu a slinám, požadavek na rychlou, snad-

nou údržbu, omak a další. Tyto zkoušky se provádí na strojích k tomu určených a s po-

třebnými pomůckami. Co se týče ložního prádla, zákazníci žádají spíše méně mačkavé 

materiály, které se snadněji žehlí nebo se nemusí žehlit vůbec a možnost praní při vyšších 

teplotách – 60°C. Asi nejvíce žádaný je omak, tedy zda je materiál příjemný na dotek. 
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2.3 Materiál 

Materiálem lze chápat surovinu či plošnou textilii. Materiál jako surovina, která je použita 

na výrobu textilií, se dělí na přírodní (rostlinný, živočišný a minerální) a na chemický 

neboli syntetický. Nejvíce využívaným materiálem na ložní prádlo je bavlna. Saje vlh-

kost, je velmi příjemná na omak, pevná v tahu, odolává oděru a na dotek je hřejivá. Ne-

gativem je tvarová nestálost, tudíž po čase se tvar mění.  

Z chemických vláken se používá především polyamid, polyester a viskóza. Polyamid je 

velmi pružné syntetické vlákno a má vysokou odolnost vůči oděru. Vlhkost přijímá jen 

minimálně. Materiály z polyesteru nesají vlhkost a rychle uschnou. Jemné polyesterové 

mikrovlákno je výrazně jemnější než bavlna a často se přidává k přírodním vláknům. 

Viskózová vlákna nahrazují hedvábí a jsou levnější. Výrobky mají lesklý vzhled, jsou 

příjemné na omak a mají dobrou savost. [2] 

Materiál-plošná textilie je určena již k ušití ložního povlečení. Pro výrobu ložního prádla 

se využívají tkané, netkané a jednoduché pletené textilie. Je používáno několik textilních 

materiálů, které jsou zajímavé svou vazbou či konečnou úpravou.  

 

2.4 Ložní textilie 

Řadíme zde textilie používané na ložní povlečení a prostěradla. Dalšími využívanými 

materiály než níže zmíněné jsou například veba (v plátnové vazbě, méně lesklá, hladký 

povrch je docílen škrobením a kalandrováním), kanafas (původně v plátnové vazbě z ba-

vlněných nebo lněných přízí, s podélnými barevnými pruhy, dnes vynikají drobným ká-

rovaným vzorem), atlasgrádl (podélné pruhy s odlišným leskem, z bavlněných nebo 

lněných přízí v atlasových vazbách), jednorázové netkané textilie, či vyrobené z Trevíry 

CS (nehořlavé). Důležitou částí při výrobě těchto textilií jsou konečné úpravy, které do-

dávají většinu zmíněných vlastností. 
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 Damašek  

Damašek je obchodní název pro atlasové osnovní a útkové vazební střídání. Je utkáván 

na tkacích strojích vybavených žakárským prošlupním zařízením. Jeho kouzlo spočívá ve 

střídání osnovních a útkových vazeb, které tvoří jemné vzory a obměnu lesklé a matné 

plochy. Často vidíme damašek utkán z jednotné barvy osnovy i útku, změna barvy útku 

se však také používá. Původně se vyráběl z hedvábných nebo lněných přízí, dnes se pou-

žívá většinou bavlna. Bavlněné damašky jsou upravovány mercerací a kalandrováním, 

čímž získávají charakteristický lesk a jemný omak. 

 

 Jersey 

Jemná splývavá pletenina, která se méně mačká a je měkká na omak. Rozdělit jej lze jako 

jednoduchý (single) a dvojitý (double). Single Jersey (také Žerzej) je obchodní označení 

pro zátažné pleteniny v jednolícní vazbě. Jsou méně roztažné, mimo ložní prádlo najde 

využití na spodní prádlo, a lehké svrchní ošacení. Double jersey je zátažná pletenina, jejíž 

základem je oboulícní nebo interloková vazba. 

Obrázek 9 Damašek 

Obrázek 10 Jersey
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 Flanel 

Flanel je v plátnové nebo keprové vazbě, upraven počesáváním z jedné strany či obou. 

Tento materiál je hřejivý, měkký a příjemný na omak. Rozlišují se dvě varianty podle 

použité suroviny (vlna, bavlna). Při použití vlny bývá zpravidla v melanžových šedých 

odstínech. Použití bavlněného flanelu mimo ložní prádlo a interiérový textil je často na 

košile a noční prádlo. Vlněný flanel můžeme vidět na pánských zimních oblecích a kalho-

tách.        

 

 Satén 

Tkanina v atlasové vazbě s vysokým leskem na lícní straně, kde převažují osnovní nitě. 

Je vyráběn z vláken přírodního hedvábí, viskózy, polyesteru a polyamidu. Materiál je 

chladivý a kluzký. Proto není pro ložní prádlo příliš vhodný. Velice známé jsou i bavlněné 

satény, které se od syntetického saténu liší nejenom materiálem ale i právě svým vysokým 

leskem a chladivostí. 

 

Obrázek 11 Flanel 

Obrázek 12 Satén
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlasov%C3%A1_vazba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nit
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 Krep  

Tkanina s plastickým a matným povrchem.  Je nemačkavý a není nutné žehlit. Dělíme 

více druhů – vzniklé vazbou, přízí a speciální úpravou. Krepová vazba vzniká z plátnové 

či keprové vazbě přidáváním nebo ubíráním vazných bodů tak, aby nevznikal žádný vzor. 

Dále může být použita krepová příze, ta má vysoký počet zákrutů a je vyráběna při pře-

dení nebo skaní. Do speciální úpravy patří krep louhový v plátnové vazbě, při kterém 

vzniká krepový efekt díky smrštění míst potištěných hydroxidem sodným, v dnešní době 

je tato varianta nejpoužívanější. Za speciální úpravu lze považovat například gaufrování.  

 

 

 Froté 

Froté tvoří smyčky z osnovních nití na povrchu, ty zajištují velkou hřejivost a savost. 

Zhotovují se na speciálních strojích, kde se osnova podává nejméně z dvou válů. Smyčky 

se tedy tvoří nedoražením paprsku při tkaní, k plnému dorazu dochází nejprve po druhém 

až sedmém zanesení útku. Požívané je v lůžkovinách pouze jako prostěradlo a v interiéru 

jej můžeme spatřit například na ručnících. [2] 

Obrázek 13 Krep 

Obrázek 14 Froté 
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3 Spánek 

3.1 Definice 

Spánek je útlumově-relaxační fáze organismu, při níž dochází ke změně činnosti mozku 

doprovázené ztrátou vědomí a podstatně sníženou citlivostí na vnější podněty, dále mimo 

jiné dochází k uvolnění svalstva, po většinu doby jeho trvání je snížena tělesná teplota, 

dýchání se zpomaluje a krevní tlak se snižuje. Během spánku se lidem zdají sny, a to, jak 

se zjistilo cíleným buzením při výzkumu, i tehdy, když si po probuzení žádný sen nevy-

bavují. Spánek nám zabere přibližně třetinu života. Obecně se pro dospělé osoby uvádí 

7–8 hodin, ale někteří jedinci mají potřebu spánku odlišnou.  

Spánek může být definován behaviorálně (studium lidského chování), polysomnogra-

ficky (přístrojové vyšetření spánku) a neurofyziologicky (studium fyzikálních a chemic-

kých procesů v nervové soustavě živočichů a člověka). Behaviorálně je definován jako 

stav klidu s minimální pohybovou aktivitou, s omezeným vnímání okolního prostředí a s 

mentální činností mozku zcela odlišnou od bdělého stavu. Polysomnograficky jsou defi-

nována jednotlivá stádia spánku. Neurofyziologicky jsou dokonale popsány pochody, na 

kterých bdělost, spánek a jeho stádia. 

Bdělost je stav připravenosti a pohotovosti organismu k reagování na podněty. Jde o ne-

zbytný předpoklad vědomí, protikladem bdělosti jsou stavy nevědomí, např. umělý spá-

nek nebo kóma. Spánek je funkční stav organismu stejně jako bdělost avšak řízení funkcí 

je rozdílné. I stádia spánku NREM a REM se v řízení organismu liší. Rozlišujeme proto 

3 základní funkční stavy organismu a to bdělost, REM spánek a NREM spánek. 

 

3.2 Fáze a složení spánku 

Rozlišujeme spánek REM a NREM. NREM spánek rozdělujeme dále do 4 stádií. U člo-

věka můžeme pozorovat aktivitu bradových svalů i v hlubokém spánku NREM. U jiných 

savců se podobný režim svalstva nachází většinou v šíjových svalech. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sval
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Blesn%C3%A1_teplota
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDch%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_tlak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdom%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3ma


 

24 
 

 Bdělost 

Oční bulvy - rychlé sledovací pohyby nebo setrvalý pohled jedním směrem. 

Svaly brady - trvalá aktivita a kolísavé aktivace mimických svalů. 

 1 NREM spánek 

Oční bulvy - Pomalé pohyby očních bulev. 

Svaly brady - trvalá aktivita nižší intenzity než při bdělosti. 

Chování - stav usínání, člověk je schopen udržet se například v sedě, je schopen zpoma-

leně a opožděně reagovat na silnější zvukové podněty. Oči se zavírají (může však probí-

hat i při otevřených očích). 

Snová aktivita - změny vnímání, změny tvarů pozorovaných při usínání atd. 

 2 NREM spánek 

Oční bulvy - bez pohybu.  

Svaly brady -  mírná aktivita.  

Chování - klidný spánek bez pohybových projevů, stabilní poloha, reaktivita na vnější 

podněty je snížena.  

Snová aktivita - hojná, konkrétní, například vzpomínka na činnost přes den, bez emocí. 

 3 a 4 NREM spánek 

Oční bulvy - žádný pohyb. 

Svaly brady - velmi nízká aktivita. 

Chování - klidný spánek bez pohybových projevů, pravidelné dýchání, nejvyšší práh 

probuditelnosti. 

Snová aktivita - nebývá. 

 REM spánek 

Oční bulvy - nepravidelné, rychlé pohyby. 

Svaly brady - žádná aktivita, nepravidelné krátké záškuby. 

Chování - klid vleže, nepravidelné záškuby v obličeji a končetinách, dech a srdeční 

frekvence nepravidelný. 

Snová aktivita - činná, emotivní a nekonkrétní sny, neovlivnitelnost snu. 
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Správný noční spánek by měl mít přiměřené rozložení podílů jednotlivých stádií. NREM 

spánek asi 74% a REM spánek 25%, na bdělost by nemělo uprostřed spánku připadat více 

jak 1% z doby spánku. Střídání stádií se opakuje v cyklech. Cyklus začíná stádiem 1 

NREM, 2 NREM, 3 a 4 NREM dále se krátce objeví 2 NREM (popřípadě 1 NREM či 

bělost), následuje krátký REM spánek. Po skončení REM spánku začíná další cyklus s 

kratšími NREM spánky a delšími REM spánky. [14]  

 

3.3 Vliv interiéru na kvalitu spánku 

Do ložnice se nejvíce hodí zemité barvy, které působí neutrálně. V místnosti s tmavými 

barvami se lépe usíná, ale mohou mít negativní vliv na psychiku člověka. Světlá naopak 

navozuje klid, ale je-li v ní příliš světla, je nutné ji doplnit kvalitními závěsy. Vhodné je 

tedy tyto barvy kombinovat. Studené barvy výmalby, například šedomodrá, prostor 

ochladí. Na rozdíl teplá žlutooranžová ložnici prohřeje. Rozdíl ve vnímání skutečné tep-

loty může být díky použitým barvám až 7°C. Je také doporučeno vymalovat ložnici ori-

entovanou na sever žlutě, je-li orientována na jih, použijí se spíše studenější barvy – 

modrou, zelenomodrou a podobné chladivé tóny. Nejlepší umístění pro postel je daleko 

od dveří a hlavou směřující na sever. 

Základními barvami je modrá, červená, žlutá a doplňuje je bílá a černá. Každá barva pů-

sobí na různé lidi rozdílně. Průzkum ukázal, že barva stěn a nábytku má na mozek vliv 

předtím než zavřeme oči. V očích na sítnici máme receptory, které jsou nejcitlivější právě 

na modrou barvu. Odsud se dostávají informace do části mozku, která je zodpovědná za 

náš čtyřiadvaceti hodinový rytmus a ovlivňuje to, jak budeme přes den výkonní. Modrá 

barva snižuje počet tepů za minutu i srdeční tlak. Je to světlo o krátké vlnové délce a  na-

jdeme jej v slunečních paprscích. Našemu mozku zabraňuje tvořit melatonin a cítit se 

ospale. Naopak s přibývajícím denním časem intenzita tohoto světla klesá a cítíme se být 

ospalý. Problémem se proto stává elektronika používaná před spaním, která modré světlo 

vyzařuje a náš organismus blokuje tvorbu melaninu. Proto se nedoporučuje před spaním 

sledovat mobilní a počítačová zařízení. [15] 
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4 Tisk textilií 

Technika tisku spočívá v lokálním obarvení textilie a řadíme ji do procesu zušlechťování 

textilií. Barvivo se nanáší na materiál různými tiskařskými technikami. Tisknout lze jak 

kusový materiál i metráž. Za techniku, ze které se vyvinul textilní tisk, lze považovat 

batiku. Spočívá v zakrytí míst, které nechceme obarvit. Lze ji vytvořit například pomocí 

kolíčků, provázků, vosku, prošívání a tak dále.   

Tisk vznikl z touhy člověka zdobit textilie. Prvotními způsoby bylo malování či máčení 

textilie v barvivu. K barvení se používaly rostliny či různobarevné hlíny a písky. Batika 

zpočátku vznikla díky chybám, kdy se textilie neobarvila na místech, kde byl například 

tuk, vosk nebo lepidlo. Tento způsob pochází pravděpodobně z Asie (Indie) z počátku 

našeho století. Do Evropy potiskování přišlo až o něco déle asi v 10. století a to ve formě 

ručního tisku dřevěnými formami. Roku 1770 byl v Anglii zkonstruován první válcový 

stroj k potiskování textilií. První česká tiskárna byla založena už roku 1763 u České Lípy. 

Tak zvaný sítotisk (filmový tisk) pravděpodobně začal vznikat v Číně a Japonsku a v 19. 

století ve Francii vytvořili téměř dnešní vzhled a způsob tohoto tisku, kdy byla barva 

protlačována přes šablonu na tkaninu. V České republice byl vyvinut stroj s rotačními 

šablonami podobně jako u tisku z rytých válců. Koncem 90. let došlo k používání trysko-

vého tisku. 

 

4.1 Chemické potiskování 

 Tisk přímý 

Tento způsob je nejjednodušší a tedy nejrozšířenější. Pasta se tiskne v místě potřeby 

pouze na bílý nebo světlý materiál a napařením či usušením se zafixuje.  

 Tisk leptem 

Tato technika se provádí na již obarvený materiál. Leptací činidlo se nanese na textilii a 

při horkém vzduchu nebo paření barvivo rozloží. Zbytek rozrušeného barviva se při praní 

odstraní. Vytvořit lze zmíněný lept bílý i pestrý. 
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 Tisk rezervou 

Na textilii je tištěna pasta obsahující chemikálie, které zabraňují obarvení textilie. Pestrá 

rezerva vznikne přidáním barviva do rezervující látky. 

 

4.2 Mechanické potiskování 

 Ruční tisk 

Ruční tisk se provádí dřevěnými formami s vyrývaným vzorem na tiskařském stole. Tento 

způsob se v dnešní době používá velice zřídka. Populární může být ve školách, kdy si děti 

vyřežou do libovolného materiálu vzor, který natřou barvou a obtisknou na papír či tex-

tilii. 

 Strojní válcový tisk 

Nejzásadnější částí pro strojní válcový tisk jsou měděné válce s vyřezaným vzorem. Počet 

válců se odvíjí od počtu barev, každá barva má tedy svůj válec. Tiskací pasta se nanáší 

z barevníku na válec, přebytečná pasta se stírá ocelovou stěrkou a při rotování se natiskne 

vzor na textilii. Výroba těchto válců je velmi náročná a nákladná, proto tato technika 

upadá. 

 Filmový tisk 

 Jak již bylo zmíněno, tato technika se v Evropě ujala v 19. století a lze ji provádět ručně 

i strojově. K ruční variantě je zapotřebí šablona, ta je tvořena z rámu a síta. Rám slouží 

především jako konstrukce, která drží tvar šablony. Síto tvoří podklad pro nános vrstvy 

laku v místech, kde tiskařská pasta nemá prostoupit na textilii. Tato síta jsou většinou 

vyrobena z polyesterových nebo polyamidových vláken. Jako poslední je zapotřebí 

stěrka, kterou se protlačí pasta přes síto. Této technice říkáme sítotisk.  

U strojového tisku je princip podobný, vše ale probíhá elektronicky, tudíž produktivita je 

vyšší. Tiskař pouze dolévá tiskací pastu, dohlíží na chod strojů a kvalitu tisku. [16] 
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 Speciální druhy tisku 

Je zde zařazen především tisk digitální, v dnešní době velice známý a používaný. Digi-

tální technologie můžeme dělit do dvou skupin. První z nich je sublimační (přenosový) 

tisk a druhou skupinou je přímý injektový tisk.  

Technologie digitálního sublimačního tisku vznikla ve Spojených státech. Spočívá 

v první řadě v potisknutí speciálními barvivy nosič (papír), poté se papír přiloží k textilii 

a za současného působení tepla a tlaku dochází k přesublimování barviva na textil. Tep-

lota činí od 160° do 220° a čas tohoto procesu je přibližně 1 minuta, mění se však s pou-

žitou teplotou. Dochází zde k fyzikálnímu jevu, kdy se sublimační inkoust (barvivo) mění 

ze skupenství pevného na plynné a díky zahřátí materiálu se otevře struktura mikropórů, 

po ochlazení se zafixuje. Nejlépe barva chytá na polyester, je však možné využít i jiné 

materiály jako jsou polyakrylát, triacetát apod. Sublimačním tiskem ale není možné po-

tiskovat bavlněné tkaniny, jelikož disperzní barviva, která se pro sublimační tisk použí-

vají, se dostatečně nenapojí na tato vlákna. Musela by proběhnout úprava, aby celulózová 

vlákna byla schopna tato barviva přijmout, například úpravou pryskyřicemi.  

 Přímý digitální injektový tisk je technologie, která se v současnosti v potisku textilních 

materiálů prosazuje nejvýrazněji. Princip injektového tisku je známý už relativně dlouhou 

dobu a přizpůsobení této technologie k potisku textilních materiálů záleželo zejména na 

vyvinutí tiskových inkoustů, kterými by bylo možné takový tisk bezproblémově realizo-

vat. Hlavní předností přímého injektového potisku je především rychlost, jak z hlediska 

předtiskové přípravy, tak i vlastního tisku, možnost variability a vysoká kvalita potisku. 

Nejlepším textilním materiálem je čistá bavlna, na textiliích jiného složení je tisk méně 

výrazný. [17] 

Dále tisk vločkový, který vzniká použitím pryskyřicového pojiva místo tiskařské pasty. 

Do tohoto pojiva se pomocí elektrostatického pole kolmo a hustě vedle sebe nanáší krátká 

vlákénka. 
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5 Spolupráce s firmou 

5.1  Firma Matějovský 

Firma Matějovský se zabývá výrobou ložního povlečení vyšší kvality od roku 1990. Ro-

dinná společnost Matějovský nejprve prodávala pouze ložní povlečení jen v blízkém 

okolí a po prvním úspěšném kontraktu se začala rychle rozvíjet. Dnes se jedná o stabilní 

firmu s tradicí, bohatým sortimentem a významným postavením nejen v České republice. 

„Při výrobě klademe důraz na ochranu životního prostředí a využití přírodních surovin. 

To nám umožňují nejnovější výrobní postupy a technologické vybavení. Všechny naše vý-

robky podléhají přísnému dozoru a kontrolám Textilního zkušebního ústavu, proto u nás 

máte záruku kvality, spolehlivosti a zdravotní nezávadnosti.“ [18] píší na svých webových 

stránkách. [18] 

 

5.2 Sortiment 

V sortimentu firmy nalezneme ložní prádlo a povlaky na polštáře, povlečení pro děti 

s motivy pohádek i jednoduššími vzory. Výběr povlečení je opravdu veliký, rozdělen 

podle materiálu i stylu, v klasických rozměrech i rozměrech méně tradičních. V současné 

době je sortiment rozšířen nejen o noční prádlo, ale i ubrusy, koberce, ručníky a mimo 

jiné i svíčky a obrazy. Tyto prvky jsou kombinované vždy do jednoho stejného designo-

vého návrhu pro možnost vybavení interiéru v jednom uceleném stylu. 

Obrázek 15 Kompozé interiérových textilií [19] 
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5.3 Používané materiály 

Firma Matějovský vyrábí kvalitní povlečení z 100% bavlny. Například povlečení si mů-

žeme vybrat z krepu, flanelu, bavlněného saténu a damašku. Jako uzávěr povlečení volí 

zip, ale na přání zákazníka je možné zhotovit i zapínání na knoflíky. Dále je na výrobky 

využito i bambusové vlákno, atlas grádl, froté, jersey atd. [20] 

Obrázek 18 Povlečení se zimními motivy [30] 

Obrázek 17 Dětské povlečení s medvídkem [28] 

Obrázek 16 Jednoduché geometrické vzory [29] 
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6 Praktická část 

6.1 Inspirace 

Inspirací se staly dvě odlišné věci, avšak obě jsou pojené s přírodou. Prvotní téma vzniklo 

díky školnímu předmětu a semestrální práci na něj, pro kterou bylo vybráno peří. Největší 

pomocí se stali jihoameričtí papoušci, jejichž chovem se naše rodina zabývá. Byla tedy 

příležitost si peří dostatečně prohlédnout i vybrat potřebnou velikost či barevnost. Vzory 

na povlečení vznikaly ze zhotovených výšivek, které jsem tvořila, a později i ze samot-

ného nijak neupraveného peří. Pochází konkrétně z papoušků rodu Amazona. Je známo, 

že tento rod papoušků žije ve Střední a Jižní Americe, jsou středního vzrůstu a z velké 

části zelené barvy s doplněním modré, červené, žluté i jiných barev. To ovšem záleží na 

druhu, kterých je mnoho.  

Druhé téma vzniklo z geometrických tvarů – samostatných trojúhelníků, vzájemně pře-

krývajících se, v různých barvách a velikostech. Dále byly kombinované s, v poslední 

době velmi známou, mandalou. Trojúhelníky vytváří jak samostatný prvek, tak i tvary 

kosočtverců a šestiúhelníků. Vzhledově toto řešení velmi připomíná skandinávský (se-

verský) styl. Tento styl je velice jednoduchý, světlý, elegantní a může být nazýván také 

pod názvem Hygge. 

 

6.1.1 Peří 

Peří patří mezi zrohovatělé pokožkové útvary. Pokrývá tělo ptáků, není však pokryté rov-

noměrně ale v pruzích, tudíž jsou některá místa těla holá a peřím pouze překrytá. Je jejich 

základním charakteristickým znakem a liší se vzhledem, velikostí, stavbou a uspořádá-

ním. Slouží jako tepelný izolant, ochrana před poraněním a některým umožňuje let. Barva 

je specifickým znakem mnoha druhů, může určovat pohlaví a je způsobena pigmentem 

či optickým jevem. Dospělý ptáci mají dvě vrstvy a to krycí a prachové peří, které má 

především termoregulační funkci.  

Krycí peří tvoří vnější vrstvu opeření a pokrývá celý povrch těla. Na křídlech se nazývá 

letka a na ocasu rýdovací peří. Každé pero má dutý stvol, ze kterého vyrůstá prapor a je 

tvorem větvemi s paprsky a háčky. Prachové peří jsou malá pera s krátkým jemným stvo-

lem a chomáčkovitým praporem. Dále rozlišujeme peří i nitkové a embryonální. 
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Peří exotického ptactva je obvykle zabarvené do různých odstínů. Většinou to bývají od-

stíny zelených, modrých červených ale i jiných barev. [21] 

 

6.1.2 Mandala 

Slovo mandala je utvořena se slova mand, které znamená „označit“ a la, znamenající 

„kruh“. Někdy se také překládá jako „posvátný střed“ nebo „nositel esence“. V hinduis-

tické a buddhistické tradici je mandala symbolem duchovní cesty. Mandaly se neobjevo-

valy pouze v těchto náboženských směrech. Už od pradávných dob lidi používali kruh k 

zobrazení lidské a planetární existence světské, duchovní, všední i vznešené. Křesťan-

skými mandalami byly nástěnné malby, kruhovité fresky a v neposlední řadě velké ba-

revné vitráže. Mezi nejznámější takto zdobené okno můžeme považovat například okno 

z katedrály Notre-Dame z roku 1220 našeho letopočtu, které měří v průměru 10 metrů. V 

novější době je využíval psycholog Carl Jung (19. - 20. století) jako pomůcku k dosažení 

duševního zdraví, kdy se pacienti díky jejich kreslení spojovali s vlastním podvědomím. 

Objevují se i v architektuře a umění. 

Práce s mandalami nám může pomoci odreagovat se, relaxovat, sjednotit tělo, mysl i duši. 

Mnoho psychologů, terapeutů i léčeben používá kreslení mandal jako formu terapie. Ne-

spočívají pouze v geometrických tvarech, znázorňují především počátek a nekonečno. 

Symbolizují přírodu, zrození, nekonečno i životní cyklus. 

Obrázek 19 Obrysové peří [22] 
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Kruh může být i symbolem nekonečna a vesmíru. Slunce, Země, Měsíc a miliardy ostat-

ních hvězd jsou kulaté. Tvary mandaly můžeme objevit například v buňce, atomu, rost-

lině, živočiších, kamenech a v mnoha dalších věcech všude kolem nás. Za jeden z 

nejkrásnějších mandalových obrazců v přírodě můžeme považovat sněhovou vločku. 

Vzniká spojováním molekul vody, které při teplotách bodu mrazu a nižších tvoří většinou 

šestiramenné obrazce a každý z nich je unikátní. Za zmínku stojí i lapač snů, ten je indi-

ánskou mandalou a vypadá jako pavučina s dřevěným obroučkem. Lapač snů je to proto, 

že má zachytit všechny špatné sny, které ranní svit rozplyne a dobré sny si najdou cestu 

přes střed a po pírkách, které jsou na lapač zavěšeny, dopadnou na spícího. [23] 

 

6.2 Použitá technologie a materiál na povlečení 

6.2.1 Použitá technologie 

Tisk na povlečení je proveden digitální technikou, reaktivní barvy značky ZENYA. Ma-

ximální tisknutelná šíře tohoto stroje činí 320 cm. Omezení v počtu barev v tomto případě 

není žádné. Není zde potřeba žádných šablon ani rotačních válců. Tato technika tisku 

dává možnost tisku jakéhokoli vzoru. 

 

Obrázek 20 Sněhová vločka jako mandalový obrazec [24] 
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6.2.2 Použitý materiál 

Povlečení je ušito z bavlněného saténu. Jedná se o materiál vyrobený z 100% bavlny. 

Satén je druh tkalcovské vazby nikoliv materiálu. Při tkaní se využívá husté atlasové 

vazby, která je charakteristická svým lesklým vzhledem. Povrch se následně upravuje 

mercerací, což způsobí nabobtnání jednotlivých bavlněných vláken. Tím látka získá svou 

pevnost, měkkost, lesk, lehkost a savost. Nejkvalitnější bavlněné satény označujeme jako 

Premium-Satén, který se vyrábí z nejjemnějších přízí egyptské bavlny s hustotou 300 nití 

na palec čtvereční. Mako-Satén je o něco méně luxusní varianta z jemných bavlněných 

přízí s hustotou 200 nití na palec čtvereční. [25] 

 

6.3 Zkoušky textilií 

V práci jsou zahrnuty zkoušky textilie, které jsou zhotoveny z vlastní iniciativy. Prová-

děny byly podle norem, které používá firma Matějovský. Výsledky jsou pouze orientační, 

jelikož měření probíhala jednou, není tedy vyhodnocen žádný statistický výsledek. Firma 

Matějovský poskytla vzorky textilie, které byly zhotoveny totožnou technikou na totožný 

materiál, jako je výsledný produkt, tedy povlečení s navrženým vzorem. Tyto vzorky byly 

podrobeny testu vůči stálobarevnosti v otěru, v potu, praní ve 40° a odolnosti vůči půso-

bení potu a slin.  

 

6.3.1 Stálobarevnost v otěru 

Tato zkušební metoda slouží ke stanovení odolnosti barvy textilie vůči otírání. Provádějí 

se dvě zkoušky: stálobarevnost otěru se suchou otírací tkaninou a s mokrou otírací tkani-

nou. Otírací tkaninou je vždy nebarvená a neupravená bavlna, která je uchycena na otíra-

cím palci a přejíždí 10x testovaný vzorek (5x15cm) tam a zpět. Zapouštění barviva 

hodnotíme na otírací tkanině pomocí šedé stupnice.  

V případě této práce byly testovány 4 vzorky (bílý, oranžový, černý a tříbarevný). U oran-

žového vzorku nedošlo k zapouštění barviva u suché ani mokré varianty a je proto hod-

nocena podle šedé stupnice číslem 5, tedy beze změny. Bílý vzorek dopadl totožně. 

Tříbarevný vzorek je při suchém otěru hodnocen číslem 4,5 a při mokrém 4. 
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Nejhůře dopadl vzorek černý, který za sucha lehce zapouštěl (4) ale za mokra více a je 

hodnocen podle šedé stupnice číslem 2,5. 

 

6.3.2 Stálobarevnost v potu 

Slouží k zjištění změny odstínu vzorku a zapouštění doprovodných tkanin díky šedé stup-

nici. Působí zde alkalický a kyselý roztok imitující lidský pot. Namíchán byl alkalický 

roztok z monohydrátu L, chloridu sodného a dihydrátu středního fosforečnanu sodného 

dolitý do 100 ml vodou. Kyselý roztok se skládá z monohydrátu L, chloridu sodného a 

dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného opět doplněné do 100 ml vodou. Dva vzorky 

o velikosti 10x4 cm byly sdruženy s doprovodnými tkaninami (bavlna a vlna) a vloženy 

na 30 minut do připravených roztoků. Poté se vyjmuly, odstranila se nadbytečná vlhkost 

a vložily se do zařízení, které je složeno ze závaží o 5 kg a skleněných destiček (30 minut). 

Poté se nechají usušit v sušárně a zjišťují se nastalé změny. 

oranžový vzorek     černý vzorek 

 

       mokrý otěr               mokrý otěr 

 

 

 

       suchý otěr               suchý otěr 

 

bílý vzorek     tříbarevný vzorek 

 

       mokrý otěr               mokrý otěr 

 

 

       suchý otěr               suchý otěr 

Obrázek 21 Testované vzorky vůči stálobarevnosti v otěru 
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Vzorek tištěného materiálu zůstal v obou roztocích beze změny. U doprovodné vlněné 

tkaniny v obou případech také není změna, jsou tedy hodnoceny číslem 5 dle šedé stup-

nice. Na doprovodných bavlněných tkaninách je vidět zapouštění, ale pouze u tmavého 

tisku. Test v kyselém potu lze hodnotit číslem 4. Zapouštění u potu alkalického je nižší, 

dle šedé stupnice pod číslem 4,5. U těchto zkoušek je vidět i jakýsi oranžový flek, který 

může být nejspíše způsoben chybou výroby. 

 

6.3.3 Stálobarevnost v praní 

Tato zkouška určuje stálobarevnost textilie v domácím či komerčním praní. Zkušební 

vzorek se spolu s doprovodnými tkaninami (bavlna a vlna) připevní k sobě tak, aby vzo-

rek byl uprostřed. Takto připravené vzorky byly vloženy do nádoby, přilil se roztok pra-

cího prostředku (perboritan sodný) a 10 ocelových kuliček pro simulaci rotačního bubnu. 

Praní probíhá 30 minut při 40°C a 50 otáčkách za minutu.  

Praní proběhlo v pořádku a k žádné změně vzorku ani doprovodných tkanin nedošlo. 

vlněná dop. tk.       bavlněná dop. tk.       vlněná dop. tk.      bavlněná dop. tk. 

Obrázek 22 Testované vzorky vůči stálobarevnosti v potu kyselém a alkalickém (zleva) 

vlněná dop. tk.  bavlněná dop. tk. 

Obrázek 23 Testované vzorky vůči stálobarevnosti v praní 
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6.3.4 Odolnost vůči působení potu a slin 

K testu odolnosti materiálu vůči působení potu a slin byly zapotřebí tři vzorky o velikosti 

1,5x8 cm a tři stejně veliké filtrační papíry. Jeden z filtračních papírů se ponoří pouze 

v destilované vodě, druhý v roztoku modelujícím sliny a poslední v roztoku modelujícím 

pot. Roztok slin obsahuje hydrogenuhličitan sodný, chlorid sodný, uhličitan draselný a 

destilovanou vodu. Roztok pro pot se složen z chloridu draselného, chloridu sodného, 

síranu sodného, chloridu amonného, kyseliny mléčné, močoviny a destilované vody. 

Všechny tři filtrační papíry se přitisknou na připravené vzorky a vloží se na 2 hodiny do 

exsikátoru nad vodu, která je o teplotě asi 40°C a celé do termostatu. Po uplynutí této 

doby se vzorky vyndají, oddělí od sebe a zjišťují se změny. 

Vzorek s filtračním papírem nasáklý pouze destilovanou vodou a roztokem simulující pot 

se nijak nezměnil. Vzorek se simulací slin prokazuje jako jediný nízké zapouštění v ob-

lasti černého tisku a je tedy podle šedé stupnice hodnocen číslem 4,5.  

 

 

simulace slin          destilovaná voda  simulace potu  

Obrázek 24 Testované vzorky vůči odolnosti tisku při působení slin a potu 
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7 Návrhy 

Návrhy na počátku vznikaly ruční technikou. Poté byly přímo převáděny do počítačového 

programu Adobe Photoshop CS6 a Adobe Illustrator CC 2017 nebo v těchto programech 

napodobovány či upravovány. Pracovalo se zde ve vrstvách, redukovaly se veškeré ne-

dokonalosti, měnila se kompozice, barvy, tvary, tvořilo se překrývání motivů a vznikaly 

další varianty. 

Zkoušky tisku probíhaly ve školních prostorách na stroji Digitální plotter Mimaki JV4-

130 sublimační metodou a za pomoci termotransferového lisu. Některé vzorky vytiskla 

firma ALISY SPORT s.r.o. taktéž technikou sublimační na stroji Roland Sold Jet EJ – 

640. Zvoleny byly syntetické materiály, které je v tomto případě tisku a aplikace disperz-

ních barviv nutné použít.  

 

7.1 Vzory peří 

Vzory peří byly zprvu zpracovávané ruční formou, konkrétně obtisknutím nabarveného 

peří. Představa finálního návrhu však odpovídala spíše realističtějšímu vyobrazení, proto 

bylo peří oskenováno a vloženo do počítačového programu Adobe Photoshop, kde bylo 

nadále upravováno. Úpravy probíhaly ve formě rotací, vrstvení, zmenšování a zvětšování 

a v neposlední řadě změny barvy.  Proběhla i zkouška zvektorizování v programu Adobe 

Illustrator, avšak peří bez této změny působilo jemněji a přirozeněji. Ve vzorcích se ob-

jevují olivově lezené odstíny, zelenomodré, chladnější odstíny modré a fialové, růžové a 

vínově červené barvy. Více variant je k nalezení ve vzorníku. 
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Obrázek 25 Návrh č. 1 (scan) 

Obrázek 26 Návrh č. 2 (ruční obtisk) 
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Obrázek 28 Návrh č. 4 (vektor) 

Obrázek 27 Návrh č. 3 
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Obrázek 29 Návrh č. 5 

Obrázek 30 Návrh č. 6 
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7.2 Vzory geometrické 

Začínalo se u jednoduchých kombinací trojúhelníků různých barev a velikostí. Později 

byly návrhy obohaceny o mandaly, které jsou z kreslené ruční verze převedeny do vek-

torové podoby. Kombinací těchto prvků vznikaly jemné geometrické vzory většinou v ne-

utrálních šedých a modrých odstínech. Zkoušeny byly i různě barevné varianty. Další 

vytvořené vzory jsou vidět ve vzorníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 Návrh č. 7 
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Obrázek 32 Návrh č. 8 

Obrázek 33 Návrh č. 9 
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Obrázek 34 Návrh č. 10 

Obrázek 35 Návrh č. 11 
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8 Vizualizace 

Vizualizace vznikaly v programu Adobe Photoshop za pomoci nástroje pero, výplně vy-

braného místa, zkapalnění a změnou intenzity světel a stínů. Pro tuto potřebu byly vypůj-

čeny fotografie jednolůžka v interiéru a místnost se závěsy z internetových stránek firmy 

Ikea. [26] 

 

8.1 Vizualizace realizovaného návrhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 36 Vizualizace č. 1  - vybraný návrh 
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8.2 Další varianty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 37 Vizualizace na závěsu č. 2 - vybraný návrh 

Obrázek 38 Vizualizace č. 3 
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Obrázek 41 Vizualizace č. 5 

Obrázek 39 Vizualizace č. 4 

Obrázek 40 Vizualizace č. 6 
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Obrázek 42 Vizualizace č. 7 

Obrázek 44 Vizualizace č. 8 

Obrázek 43 Vizualizace č. 9 
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9 Závěr 

Bakalářská práce je věnována interiérovým textiliím konkrétně ložnímu prádlu. Hlavním 

cílem bylo vytváření různých návrhů motivů, kompozicí i barev povlečení, ze kterého 

vzešel výsledný návrh, který byl následně realizován. 

 Prioritní inspirací se stala příroda, kterou se podařilo vyobrazit v návrzích. Variant bylo 

zhotoveno více, jak je vidět ve výše uvedených ukázkách vizualizací, avšak líbivost vzorů 

i barev jsou velice individuálně vnímány. Finální návrh (obrázek č. 36) byl vybrán s mo-

tivy peří, jelikož se zdál být nejvhodnějším. Zhotovené povlečení je variabilní díky po-

vlaku na polštář, který je z jedné strany světlý a z druhé tmavý. Povlak na peřinu je z obou 

stran totožný. Barevností se nabízelo na výběr více – odstíny červené až vínové, růžové, 

fialové, chladnější modré a modrozelené. Nakonec zvítězila varianta modrozelená, kterou 

doporučila firma Matějovský. Prostěradlo k této příležitosti zhotoveno nebylo, avšak 

vhodným se jeví tmavý odstín v modrozelené barvě peří. 

Zkoušky textilií nebyly součástí práce. Textilie byla podrobena zkouškám na základě 

vlastní iniciativy pro představu působení různých vlivů na ložní prádlo. Testy praní do-

padly v pořádku, ostatní se mírně odchylovaly od normálu. 

Výstupem je rovněž vzorník návrhů v podobě sublimačního tisku na syntetický materiál 

s přiloženými návrhy vytištěnými na papíru.  

Práce probíhala za pomoci firmy Matějovský, která byla ochotna pro tuto příležitost zho-

tovit povlečení. Spolupráce probíhala v naprostém pořádku, komunikace mezi zaměst-

nanci byla vstřícná a vlídná. Zkušenost pracovat s firmou, která se v tomto odvětví 

pohybuje, je velice přínosná.  
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