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1. Textilný dizajn prostredníctvom konštrukcie výrobkov 

 Vlákna, priadze a tkaniny - základné princípy pre textilných  

dizajnérov   

 Textilný dezén tkanín a pletenín 

 

2. Textilný dizajn povrchovými úpravami 

 Potláčaním 

 Vyšívaním 

 Farbením 

  

3. Aplikácia a použitie  

 Odevný dizajn –dizajn módy a módnych doplnkov 

 Interiérový textilný dizajn 

 Dizajn technických textílií (Textilná architektúra, dopravné 

prostriedky, atď./ 
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Vlákna, priadze a tkaniny – základné princípy pre TD 

Pavol Lizák Povrchový dizajn textílií 

Textilný dizajn – priadza. 

(farba priadze, 

konštrukcia, počet 

zákrutov, chlpatosť, 

zaplnenie atď.) 

Projektovanie vlastnosti 

textilného výrobku.   
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• tkaním: tkáčske väzby  

• pletením: pletiarské väzby 

 

Dezénovanie - určuje v podnikoch strojový 

park (raport) a to od esteticko-výtvarného 

riešenia s farebným alebo väzbovým 

vzorom až po technické parametre 

textílie, ako je napr. šírka, plošná 

hmotnosť a taktiež niektoré z vlastností 

ako je pružnosť, ťažnosť, pevnosť a pod.   
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Textilný dezén tkanín 

Aktuálne CAD balíky 

 

1.nemôžu úplne nahradiť 

fyzické tkanie tkaniny 

2.nemôže ľahko 

simulovať 

 

- fyziku tkania  

- účinok zákrutu priadze,  

- rozmerové zmeny  
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Pre textilný dizajn je veľmi dôležitá oblasť 

povrchového dizajnu  

- tlačené textílie,  

- vyšívaný textil, 

- farby, farbenie a úprava,  

 

"Dizajn Surface" sa zameriava na rôznorodé 

postupy a procesy, ktoré môžu byť teraz aplikované 

na širokú škálu povrchov. 

 

väzby medzi vedou, technikou, umením a dizajnom 

• predtým len o materiáloch,  

• dnes aplikácie a úloha projektanta. 
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• Východiská: konkrétne existujúce technológie 

výrobného podniku od výroby priadze cez 

tkáčske a pletiarske techniky až po konečnú 

úpravu textílie.  

• Dôsledky: myšlienky, nápady a názory na 

určenie cieľa (dezén v odevnom výrobku)  

 

     Dezén -   zadaný  

                 -   inšpirácia.  

 

     softvér - v poslednej dobe však došlo k 

posunu smerom ku Corel Draw a Adobe®; 

najskôr Photoshop a teraz  Illustrator®.  
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• Kvetinový – flóra 

 

 

 

• Geometrické  

 

• Konverzačné - figury 

• Grafické – značky, text  

• Historické alebo zemepisné – , modrotlač, Shibori.....  

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1s5bllu_bAhUSLFAKHZYhD_sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.insidefabric.com/p-796126-p0023-shibori-in-indigo-by-pindler.aspx&psig=AOvVaw0FqioSR2tFb70cgJFESfbY&ust=1530028535430904
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Dezénovanie 
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Hlavné metódy tlače 
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• Sieťotlač - Digitálna tlač                   - Bloková tlač  

 

 

 

 

 

 

 

• Tlač medeným valčekom                                       - Transferová tlač  

 

 

 

 

• Tamponová tlač  

• Perottinová tlač  

• Litografia 

• Polychromatické farbenie (mramorovanie) 
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Koloristika – náuka o farbách, farbivách, 

farebnosti a ich vzájomných súvislostiach 

z hľadiska fyzikálneho a chemického.  

 

Farby symbolizujú elementy: 

• vzduch a voda sú prirodzenosti bielej 

• oheň a slnko žltej 

 

Farba - jedna z hlavných výrazových 

prostriedkov umenia a ako taká aj 

estetického cítenia človeka.  

 

Svet módy - návrhári vyberajú špecifické 

farebné škály na letné, jesenné, 

zimné a jarné obdobie.  

 

Farba - reklama 
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• Dnes prognózovanie farby je základným prvkom pri 

         vytváraní návrhov textílií. 

• počiatočná fáza procesu návrhu,  

• Výrobca má k dispozícii informácie o trendoch 

podstatne zvyčajne dva roky pred sezónou 

Predchádzajúca farba – sociokultúrny aspekt –  

ekonomický faktor – odevný trend – Intuícia = predpoveď 

farby 
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 Teplé farby  

  červená, broskyňová, tekvicová, purpurová, 

fialová, korálová červeň, žltá, ružová, 

burgundská červeň 

  

 Studené farby(chladné farby) 

 modrá, modrozelená, smaragdová, 

tyrkysová, jablkovozelená,  

 zelenkastá, tmavomodrá,  

 mätovozelená, fľaškovozelená 

  

 Neutrálne farby tmavé  

 námornícka modrá, čierna, sivá,  

 hnedá, pieskovohnedá,  

 bronzovohnedá 

 Neutrálne farby svetlé biela, sivobiela, 

slonovinová, krémová 
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   Tón farby - vyjadrujeme vlnovými 

dĺžkami  spektra v rozsahu 380 až 

70 nanometrov. Je to vlastnosť 

zrakového pocitu, ktorú možno 

značiť slovom žltý, červený, zelený, 

fialový, modrý, modrofialový, 

červenožltý. 

 

  Sýtosť farby - čistota farebného 

tónu, je veličina, ktorá vyjadruje 

zvoleným spôsobom zloženie zmesi 

spektrálneho monochromatického 

a bieleho svetla. 

 

  Odtieň - môže teda vzniknúť zo 

základného farebného tónu jeho 

zmiešaním s inou farbou, bielou 

alebo čiernou, alebo farbou iného 

farebného tónu 
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Pavol Lizák Povrchový dizajn textílií 

• štýl odevného dizajnu 

• Inšpirácie 

• oživovanie histórie  

 

Módni tvorcovia sa touto problematikou 

zaoberajú desaťročia, retrospektívou 

prinášajú pohľad na historické obdobia, 

ich umelecké odvetvia. 

 

Tvorivosť dizajnéra -nové odevy, životný štýl 

Rôznym generáciám.  

 

Variabilný odev: rôzne kusy odevu navzájom 

kombinovateľné.  

 

Odevná elektronika – Inteligentné textílie 
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Funkcie odevu 
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• Úžitková - určovaná predovšetkým prírodnými 

podmienkami (východiskom pre rozvoj 

strihových a charakteristických prvkov a 

používanie určitých materiálov) 

 

• Spoločenská - módnosť, estetickosť, komfort, 

cena a ekológia 
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  Textil - jeden zo základných interiérových 

prvkov, dotvára štýl a útulnosť domova. 

  

 Interiérový textil dodáva priestoru žiaduci 

charakter, teplo a atmosféru... Umožňuje 

však aj výrazne inovovať interiér, a to bez 

väčších nákladov, vďaka čomu možno 

(pravidelne) spríjemňovať bývanie;  

 - nábytok  a vybavenie domácnosti 

- svietidlá 

- tapety, bytový textil 
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Ďakujem za pozornosť 


