
     Krásnolipské pletení 2022 

pletařské symposium 

Termín: 23. 6. 2022 - 24. 6. 2022.  

Místo: Schindlerova pletárna 
Kyjovská 998/79, 407 46 Krásná Lípa 

Pořadatel: Schindlerova pletárna s. r. o., ve spolupráci s Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci, Ateliérem 
designu oděvu a obuvi Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha, pod záštitou starosty města Krásná Lípa Jana Koláře 
a Ing. Zbyňka Linharta, senátora za Děčínsko. 

Speciální host: prof. Liběna Rochová 

Cílové skupiny: Studenti středních a vysokých škol uměleckých a technických směrů, se vztahem 
k designu, designu oděvu, široká odborná i laická veřejnost se zájmem o pletařské řemeslo (strojní 
pletení). 

Cílem a smyslem sympozia je: 

1. Popularizovat pletařské řemeslo, tvorbu a design pleteného oblečení. Představit je v širším kontextu zájemcům
z řad studentů, odborné i laické veřejnosti.

2. Prezentovat současné technologie, materiály a možnosti profesionální výroby svrchního pleteného zboží.

3. Nabídnout možnosti vzdělávání v oboru a zájemce o studium či praxi motivovat pozitivními příklady.

4. Poskytnout platformu pro setkání a sdílení zkušeností a informací pro studenty, odbornou i laickou veřejnost.
Prostor pro otázky, debaty, neformální diskuse, konzultace, "kulatý stůl".

5. Představit zajímavé studentské práce, práce profesionálních designérů a práci pletárny.

Přednášky - program: 
čtvrtek 23. 6. 2022, 9-12 hod. 

1. Historie pletařského řemesla v Krásné Lípě a okolí: Mgr. Jan Němec, Státní okresní archiv Děčín.

2. Pletařské stroje a technika. Historie, současnost a budoucnost: PhDr. Helena Fišerová, KNIT-TEX CS-SHIMA SEIKI.

3. Materiály: Ing. Jana Ornstová, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci.

4. Design oděvu: prof. Liběna Rochová, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

5. Marketing a prodej pletených oděvů: Ing. Martin Veselík, Woolife.

6. Historie, současnost a budoucnost praní a péče o oděvy: Mgr. Jiří Šeba, Miele.

7. Pletařské vzdělávání a praxe v ČR: Ing. Jana Ornstová, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci.

Workshopy - program: 
čtvrtek 23. 6. 2022, 13-18 hod. 

A. Materiály, vazby a vlastnosti pletenin. 

Workshop bude věnován vzorovacím možnostem, které nabízí zátažné strojní pletení a materiálům, ze kterých jsou 
pleteniny vyráběny. Lektor workshopu vás provede tématy jako jsou: pletařské příze – surovina, značení, vlastnosti; 
vztah mezi jemností příze a strukturními parametry pletenin; druhy a vazby zátažných pletenin a jejich 
charakteristické vlastnosti. 

Lektor: Ing. Jana Ornstová, vysokoškolský pedagog, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci. 

B. Technologie pletení a konfekčního zpracování pleteného produktu. 

Vydejte se s námi po stopách vzniku pleteného výrobku – aneb jak se to uplete? Půjdeme společně postupně od 
příze až po hotový finální produkt vše ve standardním výrobním procesu. Začneme základním názvoslovím a 
rozdělením strojů dle hrubosti výsledných úpletů. Upleteme jednotlivé díly oděvu, následně je konfekčně zpracujeme 
a dokončíme. 

Lektor: Miroslav Bárta, výrobní ředitel, Schindlerova pletárna. 



C. Vzorování a tvarování pletenin. 
Vysvětlíme si a provedeme vás postupem vzorování od počáteční vize až po hotový produkt. Zaměříme se zejména  
na tvarované nebo-li regulérní pletené výrobky. Představíme základní techniky a postupy, které vám pomohou stát  
se pletařským designerem a konkrétní příklady budeme prakticky demonstrovat na vzorcích. V tomto workshopu se 
také dozvíte, proč má smysl pleteniny tvarovat a uvidíte základní typy tvarování. Pochopíte rozdíl mezi tvarováním  
u různých pletených struktur a (ne)důležitost vytvoření stopy. Projdeme si celý proces vzorování pletených výrobků  
od A-Z. 
Lektor: Marcel Petránek, hlavní designer-pletař, Woolife. 

D. Projekt TEXTile Manifestoes. 
Prezentace úspěšného projektu studentů Atelieru designu oděvu a obuvi prof. Liběny Rochové pro Salone  
del Mobile 2020 v Miláně, prezentováno on-line na BFGU -  Bunka Fashion Graduate University v Tokiu. 
Přestavíme vybrané modely včetně příběhu jejich vzniku. 

Lektor: prof. Liběna Rochová, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. 

Doprovodný program I. 
čtvrtek 23. 6. 2022 v 19 hod. 
Koncert pro účastníky sympozia a veřejnost: Monika Načeva & Michal Pavlíček. 

 Doprovodný program II.  
pátek 24 6. 2022, 9-11 hod.  
Procházka Národním parkem České Švýcarsko s průvodcem NP ČSŠ: Zapomenutým krajem skalních věží a roklí 
Trasa této exkurze nás zavede na vrcholové partie soutěsky říčky Křinice, kde navštívíme Skalní bratry, Lví doupě,  
Kyjovský hrádek a povíme si o zlé krčmářce z Kyjova, která ve zdejších lesích dodnes straší. Z vrcholové cesty  
sestoupíme po kamenných a dřevěných schodech do Kyjovského údolí. Zde se vydáme proti proudu říčky Křinice  
zpět do Kyjova. Délka trasy a doba trvání: 3 km, 2 hodiny. Doporučené vybavení: Sportovní oblečení, obuv vhodná  
do terénu, svačina, v případě špatného počasí i pláštěnku. Důležité upozornění: Na trase budeme slézat skalní stupeň 
po 2 m vysokém žebříku. 

Doprovodný program III: 
po celý průběh sympozia: 

1. Prezentace Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.

2. Prezentace výrobce průmyslových pletacích strojů SHIMA SEIKI, Japonsko.

3. Prezentace výrobce jehel Groz-Beckert, SRN.

4. Výstava velkoformátových fotografií projektu TEXTile Manifestoes Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v
exteriéru, na náměstí v Krásné Lípě 1. 6. - 30. 7. 2022.

 Kontakt: symposium@schindlerovapletarna.cz, tel. 602 354 711

mailto:symposium@schindlerovapletarna.cz

