
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra školní a sociální pedagogiky 

Hodnocení vybrané skupiny materiálu a pracovních technik z hlediska 
využití pro zájmové činnosti s přírodními a technickými materiály 

Bakalářská práce 

Autor: Jarmila Koránová 

Vedoucí práce: doc. Jitka Vodáková, Ing. CSc. 

Praha 2008 



PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím 
informačních zdrojů uvedených v seznamu, který je součástí této bakalarske prače. 

V Praze dne IOO Ý 



PODĚKOVÁNÍ 

Tímto děkuji paní doc. Jitce Vodákové, Ing. CSc. za podnětné připomínky, 

odborné rady a vstřícné vedení bakalářské práce. 

Chtěla bych také poděkovat paní Daniele Linhartové a paní Janě Šilarové, které 

mi ochotně vyšly vstříc při mém vlastním šetření a předaly mi své zkušenosti. 

Děkuji také paní Šťastnové za zapůjčení kolovrátku a dalších pomůcek a panu 

Zdeňkovi Kubákovi za velmi poučnou exkurzi v jeho tkalcovské dílně. 

V Praze dne cl. % M ' ť 



ANOTACE 

Ve své práci jsem se zaměřila na domácí zpracování textilního materiálu, v mém 

případě na ovčí vlnu. Teoretická část nás seznamuje s historií chovu ovcí, předení a 

tkaní. Poznáme nejznámější plemena ovcí, která se u nás chovají. Popisuji důležité 

vlastnosti ovčí vlny, jak se vlna pere, češe a dále zpracovává. Dále jsem se zabývala 

barvením ovčí vlny přírodními barvivy, teorií předení, tkaní a plstění. Praktická část 

obsahuje srovnání čtyř druhů ovčích vln, dále pracovní postupy pro náměty z ovčí vlny. 

Porovnávala jsem vhodnost realizace námětů pro práci v rodinné skupině dětského 

domova se školou a při výuce praktických činností ve škole. 
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ÚVOD 

Pracovní činnost je podstatou existence a vývoje lidské společnosti. Práce, která 

se rozvíjí spolu s člověkem, procházela zdokonalováním v procesu historického vývoje. 

Nejen že se zdokonalovaly nástroje, ale měnila se i pracovní činnost lidí. Různými 

činnostmi člověk uspokojuje životně nezbytné potřeby. 

K současnému způsobu života patří stres a napětí, máme nedostatek klidu 

a soustředění, špatně se koncentrujeme. I u dětí ve škole pozorujeme neklid, napětí. 

Nevydrží sedět, být potichu. To vše souvisí s tím, že za úspěšného se považuje člověk, 

který je dynamický, aktivní, který neumí odpočívat, je neustále ve střehu. Pro udržení 

duševního zdraví je pro nás všechny důležité najít si takový způsob regenerace a 

odpočinku, který by nám pomohl obnovit optimismus a navrátit rovnováhu psychických 

a fyzických sil. Jednou z mnoha možností je tvořivá činnost. Podporuje mnoho smyslů, 

fantazii, umožňuje prožívání, zklidnění, uvolnění. 

Vliv práce na rozvoj osobnosti každého člověka je neoddiskutovatelný. Vlivem 

praktických činností a výchovy se značně změní struktura jejich osobnosti. Při 

manipulaci s materiály v praktických činnostech si žáci upevní lépe určité vědomosti, 

údaje, získají vhodné návyky a dovednosti než při teoretickém výkladu. Proto úkoly a 

cíle, které jsou spojeny s manuální činností, chápou žáci jasněji. Při plnění pracovních 

povinností využívají vědomosti, které si osvojili i v jiných předmětech. Důležitá je 

samozřejmě pomoc a vedoucí role učitele či vychovatele, který žáky připravuje 

k činnostem. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

v 

1.1 Činnost jako hra 

Člověk si hraje odjakživa dobrovolně a rád. Je součástí velké hry, která se 

jmenuje život. Ve hře nalézá zábavu, zkušenost, poučení, přátele, odpočinek apod. 

J. Němec cituje Eugena Finka, který odvozuje svou definici hry od Platona, hru 

vysvětluje jako odraz a přirovnává ji k podobné funkci, jako má zrcadlo. „Pro všechno 

praktické i technické chování člověka jsou příznačné vztahy nápodoby, přitom je však 

vždy napodobováno nějaké jsoucno - lidé, ideje nebo ideály. Hraje jedna za základních 

lidských činností, knimž dále patří učení a práce. U dítěte je smyslová činnost 

motivována především prožitky (Němec, 2002). 

Tvořivá činnost dítěte má velmi blízko ke hře. Rozvíjí u dítěte mnoho aspektů. 

Poznává nový materiál, nový postup práce, to je aspekt poznávací. Rozvíjí jemnou 

motoriku, soustředění, kooperaci pohybu oka a ruky i fantazii. Má sociální, rekreační, 

terapeutický, a také emocionální aspekt. V neposlední řadě rozvíjí prostorovou orientaci 

a estetický zážitek. Hra, která je přirozenou součástí dětského věku, často obsahuje a i 

v historii již obsahovala některé druhy budoucí práce. Už v archeologických nálezech se 

objevuje malé nádobíčko, zbraně, pracovní nástroje. Tvořivá činnost je aktivní 

zaměstnání dětí (Němec, 2004). 

Ve své knize J. Němec uvádí Fróbelovu koncepci a zajímavé postřehy o dětské 

hře. „Fróbel proto zavádí gymnastiku ruky, ruka je nejlepším údem lidským, pokladem 

propůjčeným přírodou člověku. Ruka slouží jako prostředek pro poznání dříve, než 

ostatní smysly jsou plně vyvinuty. Je to pud tvárný, který produkty přírodní chce měnit 

v produkty kulturní, proto vedle řady dárků Fróbel stanovil řadu zaměstnání, tkaní, 

pletení, vypichování, skládání atd. Fróbel ví též, že se zde nejedná o cvik mechanické 

činnosti, nýbrž o cvičení smyslové, o probuzení dětské soudnosti, vynalézavosti, 

tvořivosti. Dítě musí dostat nehotový materiál, aby samo poznalo vlastnosti věcí, látku, 

velikost, formu, barvu, tíži, tón, číslo, směr (Němec, 2002). 
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V téže publikaci cituje úryvek z knihy Johna Deweye „Demokracie 

a výchova" o sepětí hry a práce: „Cíl má být v podstatě činnosti, má to být její cíl, část 

jejího vývoje. Je-li tomu tak, cíl dodává práci docela jiného pobízení, než je popud 

vycházející z myšlenky na výsledek, který s konečnou prací nikterak nesouvisí. "Činná 

zaměstnání v sobě obsahují jak hru, tak i práci a nejsou proti sobě v protikladu. Jediný 

rozdíl, který Dewey uvádí, spočívá v tom, „ že zájem ve hře je přímější, ( ), že ve hře 

je činnost sama sobě cílem, místo aby měla některý jiný vzdálenější cíl ( ). Velmi 

přesně definuje, kdy se hra mění v práci. „Předvídají-li se dosti odlehlé výsledky 

určitého druhu a je-li k jejich dosažení třeba vytrvalého úsilí, hra se mění v práci. Jako 

hra, i práce je účelná činnost, a neliší se od hry tím, že je to činnost podřízená 

některému vnějšímu účelu, nýbrž tím, že myšlenka na výsledek vzbuzuje řadu činností 

(Němec, 2002). 

Je známo, že dítě v útlém věku velice věrně napodobuje práci, nerozlišuje 

skutečnost, zda se věnuje práci či hře. Děti velmi rády pomáhají dospělým. Ale jestli 

hra postrádá výsledky, přestává dítě bavit, ztrácí zájem a radost. Výchovná hodnota hry 

je nulová. Radost z práce není, zájem o práci pomine, pokud bude do něčeho nucen 

nátlakem, bez vhodné motivace. 

1.1.1 Zásady při výuce praktických činností 

V praktických činnostech je důležité využívat názorné prostředky. Slouží nejen 

k předvedení hotového výrobku. Měli bychom opakovaně názorně dětem ukázat 

především používání pracovních nástrojů, materiálů i naučených pracovních postupů. 

Jako názorné předlohy můžeme použít trojrozměrný předmět, model, maketu nebo 

přímou fotografii reality. Dokonce i nákres, plán je vhodný zejména hlavně u starších 

dětí. Důležité je , aby vychovatel či učitel dětem činnost sám předvedl. Musíme si ale 

dát pozor, abychom názornost nepřehnali, aby dětem zbyl prostor pro realizaci, 

originalitu a aktivitu. Další zásadu, kterou bychom měli dodržovat, je zásada 

uvědomělosti. Každý učitel či vychovatel by si měl být jistý, že každý žák ve skupině 

přesně ví, co má dělat, co se od něj očekává. Dítě je zodpovědné za svoje místo, za své 

použité nástroje. Třetí zásadou je soustavnost a trvalost. Je jasné, že jen postupným 
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osvojováním dovedností a vědomostí či návyků můžeme dosáhnout požadovaného cíle. 

Nesmíme zapomenout na přiměřenost nároků, které jsou kladeny na dítě. Mají být 

přizpůsobeny věkovým zvláštnostem dětí, jejich individuálnímu tempu i schopnostem. 

Žáci by měli být schopni pracovat samostatně a měli by umět uplatnit své nabyté 

poznatky (Valenta a Muller, 2003). 

Je třeba vést žáka tak, aby byl schopen zvládnout těžší a těžší požadavky. Je 

nutné začínat od jednoduché úlohy a postupně zvyšovat nároky. Děti rozvíjí svůj talent, 

získávají zručnost a obratnost při práci s pracovními nástroji. Předpokladem každé 

úspěšné práce je důkladná znalost materiálu, všech jeho vlastností a komplexní využit 

Seznámení se s materiálem a s jeho fyzikálními, chemickými a mechanickými 

vlastnostmi nám pomůže dobře a správně s ním pracovat (Lada a Vodáková, 1980). 

1.1.2 Motivace a metody 

Každá praktická činnost předpokládá účast učitele. Pedagog má mít smysl pro 

tvořivost, má objevovat nové kreativní postupy a techniky. Významnou úlohu 

v tvořivém procesu hraje motivace. Může posloužit i jako pomoc při překonávání 

ostychu a neúspěchu. Je třeba respektovat vývojové zvláštnosti dětí. Před každou 

činností si stanovíme cíl, čeho vlastně chceme dosáhnout. Jak dál budeme pracovat či 

jak budeme komunikovat s žákem. Zvolíme si metodu, kterou budeme nejčastěji 

používat, a vybereme si organizační formu s jakou budeme pracovat (ve třídě, ve 

skupině, v dílně apod.). Na čem asi závisí volba metod? Výběr je určitě ovlivněn 

specifikou samotného předmětu i řadou dalších okolností. Určitě působí i osobnost 

učitele, obsah učiva, výběr materiálu, věkové i individuální zvláštnosti dětí a zda mají 

již nějaké zkušenosti či poznatky z dřívější doby. Slovo „metoda" pochází z řeckého 

slova „metodos", „meta hodos" a znamená cestu k něčemu. Je tedy možné říci, že 

metoda je plánovitý postup myšlení a jednání, jímž se sleduje dosažení cíle. Při 

praktických činnostech se používají různé metody, které se spojují do metodických 

postupů. Podle míry vedení žáka dělíme metody na heterodidaktické, při nichž je žák 

veden a autodidaktické. Podle počtu žáků můžeme dělit metody na frontální, skupinové 
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a individuální. Podle funkcí na motivační, expoziční, fixační, diagnostické a kontrolní. 

Podle způsobu expozice na metody slovní, názorné a spojené s praktickými činnostmi. 

Nejvíce používáme metody cvičení a samostatné práce, podle vzorového výrobku, 

podle návodu, podle metodické řady postupu práce na výrobku, či využijeme práci 

spracovními listy, spočítačovými programy a samozřejmě didaktické hry. Nejčastější 

varianta je práce podle instruktáže učitele či vychovatele. Aktivizující metody je 

souhrnné označení pro ty, které přispívají k aktivizaci žáků při výuce i při činnostech. 

Lze velmi dobře využít diskusní metody, brainstorming, situační a inscenační metody a 

didaktické hry, metody řešení problémů a výukové projekty (Vodáková a kol., 2007). 

Chceme-li se stát tvořivými nebo vést děti k tvořivosti, musíme usilovat o 

rozvíjení svých schopností. Němec (2004) uvádí, že: „Pedagog, který chce tvořivě vést 

děti ke kreativitě, musí být nejen „osobnostně silný", ale musí být schopen, jako 

představitel mravních norem, čelit „tvořivým, nevybíravým, odvážným" projevům 

svých svěřenců." Rozvoj žákovy tvořivosti není myslitelný bez tvořivého učitele. 

Při praktických činnostech učíme děti nejen jak pracovat s danými prostředky 

a s materiálem, ale učíme je jak dodržovat vyzkoušené pracovní postupy. Aby uměly 

využít zkušenosti a poznatky nahromaděné předchozími generacemi. Musíme současně 

vytvářet volný prostor pro hledání vlastních řešení a pro vlastní tvořivost dětí 

(Vodáková, 2005). 

1.2 Ovčí vlna jako materiál pro praktické činnosti 

Práce s OVČÍ VLNOU přináší dětem nové seznámení s materiálem tvárným 

a příjemným. Rozvíjí u dětí mnoho vlastností. Poznávání a vnímání nového materiálu, 

nové techniky, nových výrobků. Rozvíjí se soustředění a trpělivost (zejména při plstění 

suchou jehlou či tkaní). Procvičuje jemnou motoriku, koordinaci pohybu obou rukou, 

prostorovou představivost, fantazii, barevné i estetické cítění. Rozvíjí naše smysly. Na 

zrak působí intenzivní vnímání barevnosti, celé spektrum jemných odstínů barev. 

Dotykem si prožijeme jemnost a hebkost materiálu, jeho měkkost nás nutí hladit a 
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mazlit se s ním. Čichový vjem vnímáme jako charakteristickou vůni surového ovčího 

rouna. Dokonce i tím, že vnímáme, jak se třou vlákna o sebe, rozvíjíme sluch. 

V neposlední řadě působí sebevýchovně, zklidňuje, dítě si odpočine, věnuje se činnosti 

systematicky a smysluplně. 

Tradice starých řemesel má určitě pro každého z nás velký kulturní přínos. Jsou 

inspirací právě pro tvořivou činnost. Práce s těmito materiály úzce souvisí s výtvarnou 

a estetickou výchovou. Je důležité, abychom dodržovali pravidla bezpečné a 

hygienické práce. Zvolili jsme takový materiál, který je nezávadný, nejedovatý, který 

nevyvolává alergické reakce. O vhodnosti ovčí vlny pro tvořivou práci s dětmi není 

pochyb. Vlna je měkká a příjemná na dotek. O dalších vlastnostech vlny píši v 

samostatné kapitole. Vlněné vlákno má jedinečné vlastnosti. Je schopné pohlcovat vodu 

až do 35 % své hmotnosti. Přitom zůstává na dotek suché. Tuto významnou vlastnost 

vlny znaly a využívaly mnohé starověké kultury. Výrobky z ovčí vlny obsahují 

množství lanolinu vlnotuku asi 0,1 %. Chrání vlnu před znečištěním bakteriemi a jinými 

mikroorganismy. Lanolin účinkuje i přes pokožku, a tak snižuje revmatické bolesti a 

uklidňuje celé tělo. Lůžkoviny a ostatní produkty z ovčí vlny zaručují klidný a 

rovnoměrný spánek a jsou velmi vhodné pro alergiky. Ve stavebním průmyslu se začíná 

používat ovčí vlna jako prostředek pro tepelné izolace (Horák a kol., 2007). 

1.2.1 Stručná historie chovu ovcí 

Ovce patřily mezi první zdomácnělá zvířata. Člověk je choval především pro 

vlnu a mléko. Kolem roku 10 000 před naším letopočtem začali s jejich zdomácňováním 

(domestikací) první zemědělci na Předním východě. V Evropě se začaly tkát látky 

z ovčí vlny kolem roku 4000 před naším letopočtem (Sulzenbacherová, 2003). 

Na našem území se ovce chovají od 9. st. Chov ovcí je spojen se slovanským 

osídlováním. Ze starých pramenů je zřejmé, že ovce byly pro chovatele zdrojem 

značných příjmů, základem zemědělství. Kromě mléka, vlny, masa a kůže se vysoce 

cenila i ovčí mrva. S valašskou kolonizací se do oblasti Karpat až Beskyd rozšiřoval 
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pastýřský, tzv. valašský (salašnický) způsob chovu. Chovaly se původní hrubovlnné 

cápové- valašské ovce (Horák a kol., 2007). 

Chov ovcí býval v Čechách značně rozšířen od nepaměti. V 18. stol., v období 

četných válek, kdy stoupala potřeba vlny pro výrobu uniforem, stát přicházel o značné 

peníze. Císařovna Marie Terezie se proto roku 1770 rozhodla nakoupit ušlechtilé berany 

a ty rozdělit mezi panství. Zakládaly se nové ovčíny, půda se měnila v pastviny 

(www.chovatelskykatalog.cz). 

V našich historických zemích patří bezesporu k nejstarší etapě rozvoje ovčáctví 

tzv. období „zlatého rouna" (1765-1870). Od 15. století do poloviny 18. století bylo 

celosvětovým monopolním producentem jemné vlny Španělsko. V období „zlatého 

rouna" došlo k zakládání velkých stád na církevních a šlechtitelských statcích. Úroveň 

našich ovcí typu Electoral Negretti byla vysoce ceněna i v zahraničí 

(Horák a kol., 2007). 

Za zlatou éru ovčáctví lze považovat 30. léta 19. století. Ceny vlny byly 

poměrně vysoké a pro řadu statků to byl tedy nejvýznamnější zdroj prostředků. 

S rostoucím objemem produkce se cena vlny postupně snížila až na polovinu. Se 

změnami hospodářských poměrů po roce 1848, úbytkem luk na úkor obilí, modernizací 

zemědělské výroby se ovce chovaly spíše pro maso. Chov ovcí tak během několika 

dalších desetiletí téměř vymizel (www.chovatelskykatalog.cz). 

V období 1948 - 1990 byl chov ovcí zaměřen především na produkci jemné 

vlny, vlna byla státem dotována. Chov ovcí se v současné době orientuje na produkci 

masa. Celosvětově můžeme pozorovat odklon od vlnařské užitkovosti ovcí, v období 

1989-2001 se celosvětová produkce potní vlny snížila o 28,7 % (Horák a kol., 2007). 

1.2.2 Ovce a krajina 

Ovce mají kromě užitku, jenž poskytují přímo svému chovateli, také význam 

krajinotvorný, který je významný pro celou společnost. Díky zemědělskému 

hospodaření a chovu hospodářských zvířat (nejenom ovcí, ale také koz a hovězího 

dobytka) vznikla valašská krajina, typická svým rázem a bohatstvím přírody. Řada 
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rostlinných druhů, dnes již chráněných zákonem, se v minulosti vyskytovala naprosto 

běžně na loukách, které byly obdělávány tradičním způsobem, ke kterému chov dobytka 

neodmyslitelně patřil. Na horských pastvinách se vytvořil typ vegetace snášející okus a 

sešlapávání dobytkem. Ovce a kozy vytvářejí svými končetinami optimální tlak na 

zapojený drn, citlivě ho rozrušují a dělají prostor pro vyklíčení a růst semen vzácných 

rostlin. Louky a pastviny s výskytem chráněných rostlin byly v posledních letech 

udržovány v kulturním stavu pouze kosením a dobytek se na tyto lokality prakticky 

nedostal. Při kosení a sklizni sena byly živiny stále odebírány, při pastvě zůstávají 

prostřednictvím trusu na stanovišti. Proto je možno vidět stáda ovcí spásajících louky 

s výskytem vzácných nebo chráněných rostlin (www.valašskakrajina.cz). 

V historii bylo na Valašsku chováno velké množství ovcí salašnickým způsobem 

spojeným s výrobou sýra a žinčice. Lidé, kteří se o ovce na salaších starali, byli u ovcí 

upoutáni celý den, ale ovce jim poskytovaly dobrý zdroj obživy. Chov ovcí je 

v současnosti jednou z priorit českého zemědělství, hlavně z důvodů udržování krajiny. 

Chov ovcí poskytuje lidem kvalitní a chutné maso, ovčí mléko se zpracovává na sýry 

specifické chuti. Dalšími produkty jsou kůže, kožešiny a pozornosti se opět dostává i 

vlna (Horák a kol., 2007). 

1.2.3 Plemena ovcí 

Ovce patří do řádu sudokopytníků, podřádu přežvýkavců, čeledi turovitých, 

podčeledi kozy (Caprinae), která má u nás tři rody: ovce (Ovw), kozy (Capra), a 

kamzíci (Rupricapra). Ve světě se chová více než 550 kulturních plemen ovcí. 

Zjednodušeně lze plemena ovcí hodnotit např. podle původu, užitkových vlastností, 

chovných vlastností apod. (Horák a kol., 2007). 

Nejčastěji chovaná plemena v České republice jsou tato: 

Plemena s kombinovanou užitkovostí - bergschaf, cigája, lei cestu (leicester), 

lein, merino, merinolandschaf, německá dlouhosrstá, romey, šumavská, valaška, 

zušlechtěná valaška a žírné merino. 
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Bereschaf (BG) je polohrubovlnné plemeno rozšířené hlavně v alpské části Německa, 

Rakouska a Itálie. Bílá smíšená vlna má sortiment CD-DE (33-40 (Jm), roční střiž potní 

vlny u bahnic je 4,0-5,0 kg, u beranů 5,0-6,0 kg, roční délka vlny je 15-20 cm. U nás se 

plemeno dobře aklimatizovalo. Cigáia (C) je polojemnovlnné plemeno pocházející 

z Balkánského poloostrova. Sortiment vlny C-CD (29-35 pm). Vlna je krepového 

charakteru s vysokou pevností. Roční střiž potní vlny bahnic je 3,0-3,5 kg, u beranů 

4,0-5,5 kg, roční délka vlny je 10-12 cm. Leicester (LE) je polohrubovlnné anglické 

plemeno, sortiment vlny D-DE (35-40 pm), zkadeřená dlouhá a výrazně lesklá. Roční 

střiž potní vlny u bahnic je 4,0-4,5 kg, u beranů 5,5-6,5 kg, délka vlny je 20-25 cm. 

V České republice se chová v omezeném množství. Lein (L) je polohrubovlnné 

německé plemeno. Vlna je bílá, sortiment C-CD (29-35 pm). Roční střiž potní vlny u 

bahnic je 3,0-4,0 kg, u beranů 4,0-5,0 kg, délka 10-12 cm. Merino (M) je vyšlechtěný 

typ. Vlna je bílá, sortiment AB-B (23-27 Mm). Střiž u bahnic je 5,0-5,5 kg potní vlny, u 

beranů 7,0-9,0 kg, roční délka vlny je 7-9 cm. Merinolandschaf (ML) je plemeno 

vyšlechtěné v Německu, s bílou vlnou, sortiment AB-B (23-27 pm). Roční střiž potní 

vlny u bahnic je 4,5-5,0 kg, u beranů 5,0-7,0 kg, délka vlny 10-15 cm. Německá 

dlouhovlnná (ND) je plemeno, které vzniklo v Německu, vlna je holá, sortiment B-BC 

(25-29 pm). Roční střiž potní vlny u bahnic je 5,0-5,5 kg, u beranů 

5,5-7,0 kg , roční délka vlny je 12-15 cm. Romnev (marskl marsh nebo Kent (K) je 

polojemnovlnné dlouhovlnné plemeno, vlna bílá, lesklá, sortiment BC-CD (27-35 pm). 

Střiž potní vlny u bahnic je 4,5-5,5 kg, u beranů 5,5-7,0 kg, roční délka vlny 12-15 cm. 

O toto plemeno je u nás stále více rostoucí zájem. Šumavská ovce (Š) je plemeno 

českého původu, vlna je bílá, smíšená, sortiment vlny CD-E (33-45 pm). Roční střiž 

potní vlny u bahnic je 3,0-3,5 kg, u beranů 4,0-5,5, délka vlny 15-20 cm. Valaška (V) je 

původem hrubovlnné plemeno na Balkánském poloostrově. Knám se rozšířilo 

s valašskou kolonizací ve 14. století. Vlna je smíšená, hrubá, sortiment DE-EF (nad 40 

pm). Roční střiž potní vlny u bahnic je 1,5-3,0 kg, roční délka vlny je nad 20 cm. 

Zušlechtěná valaška (ZV), plemeno československého původu, vyšlechtěné ve 2. 

polovině 20. století. Vlna je bílá, sortiment CD-DE (33-40 pm). Roční střiž potní vlny u 

bahnic je 3,0-3,5 kg u bahnic a u beranů4,5-5,5 kg, roční délka vlny je 15-20 cm. 
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Zwartbles (ZW) je polojemnovlnné plemeno původem z Nizozemí. Vlna je tmavě 

hnědá, smíšená, sortiment BC - CD (27-35 |jm), roční střiž potní vlny 3,0-3kg u bahnic 

a 3,5-5,0 u beranů. Délka vlny je 12-15 cm. Žírné merino (ŽMV Německé jemnovlnné 

plemeno uznané v roce 1903. Vlna je bílá, sortimentAB-B (23-27 |jm), roční střiž potní 

vlny bahnice je 4,5-5,5 kg, beranů 6-8 kg, délka 7-9 cm (Horák a kol., 2007). 

Plemena s masnou užit kovo stí Do této skupiny patří berrichon du Cher (BE), 

clun forrest(forest) (CF), hampshire (H), charollais (CH), německá černohlavá, oxford 

down (OD), suffolk (SF), texel (TE). 

Berrichon du Cher (BE) je polojemnovlnné francouzské plemeno, vlnu má řidší, 

sortiment B-BC (25-29 |Jm), roční střiž potní vlny je u bahnic 3,5-4,5 kg a u beranů 

4,5-5,5 kg, délka vlny 7-9 cm. Clum forrest (CF) je krátkovlnné plemeno vyšlechtěné 

v Anglii, vlna je bílá, sortiment B-C (25-33 pm), roční střiž potní vlny u bahnic je 3,5-4 

kg, u beranů 4-5 kg, délka vlny je 7-9 cm. Hampshire (H) je anglické masné 

polojemnovlnné plemeno s krátkou vlnou. Vlna je bílá, sortiment BC-C (27-33 (Jm), 

roční střiž u bahnic je 3-3,5 kg, u beranů 3,5-4,5 kg, délka vlny 6-8 cm. Charollais (Ch) 

je francouzské krátkovlnné plemeno, vlna je bílá, sortiment A-B (22-27 |jm). Roční střiž 

potní vlny u bahnic je 3-3,5 kg u beranů 3,5-4,5, délka vlny 4-6 cm. Německá 

černohlavá (NC) je polojemnovlnné, krátkovlnn é plemeno. Vlna je bílá, sortiment C-

CD (29-35 |jm), roční střiž potní vlny u bahnic 3,5-4,5 kg, u beranů 

4,5-5,5 kg, délka vlny 7-9 cm. Oxford down (OD) je anglické krátkovlnné plemeno 

s polojemnou vlnou, zkadeřenou, sortiment B-CD (25,1-35,0 |Jm), roční střiž 3,5-4,5 kg 

u bahnic a 4,5-6 kg u beranů, délka vlny 7-10 cm. Suffolk (SF) je anglické 

polojemnovlnné černohlavé plemeno, sortiment B-C (25-33 |Jm), vlna je bílá až 

nažloutlá. Roční střiž u bahnic 3,5-4,5 kg, u beranů 4,5-5,5, délka vlny 7-9 cm. Texel 

(TE) je významné masné plemeno z Nizozemska, vlna je polojemnovlnná, bílá, 

sortiment C-CD (29-35 |Jm), roční střiž potní vlny je 4-5 kg u bahnic a 5,5-6,5 kg u 

beranů, délka je 10-12 cm (Horák, 2007). 

Plemena plodná Z této skupiny se u nás chovají ovce olkuská a romanovská. 

OlkuskáfO) - polské dlouhovlnné plodné plemeno, vlna je bílá, sortiment C-CD (29-39 

Mm), ročni střiž u bahnic 3-4 kg, u beranů 4 kg, délka 10-12 cm. Romanovská (R) -
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vyšlechtěné plemeno z Ruska, patří do plemen kožichových krátkoocasých ovcí. Vlna je 

sortimentuC-DE (29-55 |Jm), smíšená, polohrubovlnná s prstenčitými závity. Roční 

střiž je 2-2,5 kg u bahnic a 3-3,5 kg u beranů . 

Ostatní zájmová plemena. Jakob (J) pochází z dnešní Sýrie, polohrubovlnná, 

sortiment BC-CD (27-35 |Jm), roční střiž u bahnic 3,5-4 kg, u beranů 4,5-5,5 kg, délka 

8-10 cm. Jurská (JR) ze Švýcarska. Černohnědé plemeno, vlna sortimentu B-C (25-33 

|Jm), roční střiž 3,0-3,5 kg, délka vlny 8-12 cm. Kamerunská (KA) - západoafrické 

zakrslé plemeno. Vřesová (VR) hrubovlnné kožichové krátkoocasé plemeno 

z Německa. Sortiment vlny je E-F (nad 45 pm). Bílá alpská (BA) je plemeno ze 

Švýcarska, vlna bílá, polojemnná, sortiment BC-D (28-36 pm), délka vlny 4-5 cm 

(Horák a kol., 2007, příloha tabulka 1). 

1.2.4 Vlna a její vlastnosti 

Vlna byla známá již v dobách nejstarších národů v přední Asii. Odtud se 

rozšířila ve starověku do Egypta a do Řecka a ve středověku do ostatní Evropy. V VIII. 

století po Kristu zavedli Arabové pěstění ovce merinové ve Španělích Zpracování vlny 

kvetlo v X. a XV. století po Kristu zejména v Německu a rozšířilo se do Nizozemí a 

odtud v XIV. až XVI. st. do Anglie, zejména do Bradfordu. 

Vlna je klasická textilní surovina s řadou specifických vlastností, pro které si 

zachovává své nezastupitelné místo v textilním průmyslu. Spřádat vlnu se lidé naučili 

již v neolitu. Ve 3. tisíciletí před naším letopočtem byl v Mezopotámii rozšířen chov 

ovcí na vlnu. První textilní manufakturu vybudovali v 50. letech našeho letopočtu 

Římané ve Winchesteru. V poslední době se však vlna začíná využívat i ve stavebnictví 

jako výborný izolační materiál (Horák a kol., 2007). 

Vlna je vlasový rohovitý útvar epidermálního původu. Ovčí vlna se vyznačuje 

řadou specifických fyzikálních a mechanických vlastností. Pro svou zvláštní strukturu a 

malou tepelnou vodivost keratinu je vlna nejteplejší textilní vlákno pro lidské oblečení 

(Štole, 2007). 
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Podle publikace F. Horáka obsahuje přírodní keratin asi dvacet aminokyselin, 

ale umělé vlákno maximálně tři, proto specifické vlastnosti vlny nelze synteticky 

nahradit. Sušina vlny v průměru obsahuje 50-52 % uhlíku, vodíku 22-25 %, kyslíku 

15-17 %, dusíku 6-8 % a síry 3-5%. Kvalitu vlny ovlivňuje i různá řada činitelů, 

například plemenná příslušnost, pohlaví, věk, výživa, ustájení, genetické faktory. 

Vlastní vlas na příčném řezu se skládá ze: šupinaté vlasové pokožky, blány mezi 

pokožkou a škárou, z kůry a_dřeně. Šupinatá pokožka je tvořena různými typy šupinek 

a chrání kůru vlny před nepříznivými vlivy prostředí. Na tvaru a postavení šupinek 

závisí lesk chlupu 

Rouno je vlna na ovci. Stejný výraz platí i pro vlnu ostříhanou, pokud tvoří 

jednotný větší celek. Potní vlna roste a stříhá se na ovci. Rouno tvoří různé typy chlupů: 

pravé chlupy se skládají z podsady, vlnovlasů bez dřeně se střední jemností. F. Horák ve 

své publikaci udává, že velmi jemné chlupy jsou do 35 |jm, a tím se liší od údajů 

L. Nohejlové. Ve své knize píše, že jemnost chlupů je již od 7-40 pm a jsou dobře a 

hustě obloučkové. Nepravé chlupy tvoří pesík s dřeňovým kanálkem, který se dále dělí 

na různé formy. Polopesík, kdy je dřeňový kanálek přerušovaný, jde o přechod mezi 

pesíky a podsadou. Normální pesík, kdy dřeňový kanálek je souvislý. Střední jemnost 

podle F. Horáka je od 40-80 \im a podle Nohejlové až od 50-150 |jm. V ovčím rouně 

jsou i takzvané mrtvé chlupy o jemnosti do 200 |Jm. Jsou lámavé a těžko barvitelné. 

Zhoršují kvalitu rouna a jsou bez textilního využití. 

Vlna se vyznačuje řadou fyzikálních a mechanických vlastností. K fyzikálním 

patří: jemnost vlny, délka vlny, tvar, lesk a barva vlny. K mechanickým se řadí: 

pevnost, tažnost, pružnost, vlhkost, hydroskopičnost, plstivost, hřejivost a vodivost 

tepla. 

Jemnost vlnv je spojována s pojmem sortiment a je dána střední jemností uváděnou 

v pm. Po celé délce má být stejná. Existují různé kvalifikační stupnice k označení 

sortimentů. V chovatelské praxi se běžně používá středoevropská stupnice a označuje se 

velkými písmeny od 5A - F. V textilním průmyslu se používá stupnice bradfordská, 
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udává se v číslech 100 - 32, což odpovídá počtu přaden a konstantní délce 560 yardů, to 

je asi 502 m, upředených z 1 libry = 0,454 kg prané vlny (příloha, tabulka 2). 

Podle platných směrnic rozlišujeme 16 sortimentů a mezi sortimentů vlny. 

Jemnost vlny závisí na individuálních vlastnostech jedince (plemenné příslušnosti, 

pohlaví, věku, výživě a dalších faktorech). Ovce nemají na celém těle stejnou jemnost 

vlny, nejjemnější roste na břiše, hrubší na krku, kýtách a u kořene ocasu. Vlna jehňat je 

také jemnější. Subjektivní stanovení jemnosti vychází z dlouhodobé praxe, vyžadují 

trénovaný zrak i hmat. Objektivní hodnocení jemnosti vlny se provádí laboratorně. 

Délka vlny se v původní délce označuje jako přirozená a v narovnaném stavu jako 

skutečná. Rozdíl mezi přirozenou a skutečnou délkou je dán obloučkovitostí. Délka 

vlny závisí hlavně na plemenné příslušnosti. 

Zkadeření vlny znamená, že vlna pravidelně obloučkovaná po celé délce chomáčku se 

nazývá věrná, nepravidelně obloučkovaná vlna se označuje nevěrná a má nižší textilní 

hodnotu. 

Barva vlny bývá u našich plemen ovcí bílá. Je barvou dominantní a znakem plemenné 

příslušnosti. Tmavě zbarvenou vlnu mají v České republice např. ovce romanovská a 

zwartbles. U tzv. černohubek (cigája, suffolk, oxford down je nežádoucí výskyt černých 

chlupů na trupu). 

Lesk je závislý na postavení šupin na chlupu. 

Pevnost vlnv je odolnost vlny na přetržení. Chomáček potní vlny se dá přetrhnout jen 

s velkými obtížemi, taková vlna se nazývá zdravá. Vlna, která se snadno trhá, má 

označení hladová, což může být následkem nemoci nebo podvýživy. Ztenčené místo se 

označuje pojmem odstávek, defekt má negenetickou povahu. Subjektivně se dá pevnost 

posoudit též sluchem při brnkání prsty na napnutý chomáček vlny. Objektivně se 

pevnost spolu s tažností zjišťuje na tzv. dynamometru (trhačka vlny). 
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Tajnost vlnv je mechanická vlastnost, kdy se vlna při natahování prodlouží, aniž by 

praskla. Tažnost se vyjadřuje v procentech. 

Sestřižená vlna je značně vlhká a znečištěná. Výtěžností se rozumí poměr čisté vlny 

k vlně potní. U jemnovlnných ovcí to je 45-50 % u polojemných ovcí 50-60 % u 

polohrubovlnných 60-65 % u hrubovnách 65 % a více. 

Pružnost vlny je schopnost vlny obnovit svůj původní rozměr. 

Vlhkost udává množství vody ve vlně. Povolená vlhkost vlny při výkupu 

a skladování je do 17 %. Subjektivně se zjišťuje odhadem. Při kroucení praménku vlny 

se na povrchu nesmějí objevit kapky vody. Pohmatem vlhkost zjistíme sáhnutím do 

potní vlny, která nesmí studit. Objektivně se zjišťuje v laboratořích. 

Hydroskopičnost vlny je schopnost vlny absorbovat vlhkost z okolního prostředí. Může 

tak svou hmotnost zvýšit až o 50 %. Ovlivňuje jí především lanolín, který je schopen 

vázat 2,5 krát více vody, než sám váží. Proto je důležité uskladnění ostříhané vlny 

v suchých a větraných místnostech, nejlépe na dřevěných roštech. 

Defekty vlny se rozumí různé poškození ovčího rouna. Vlna hladová je způsobená 

nedostatečnou výživou, nemocí apod. Vlna jichlářská (jirchářská) je vlna získaná 

z nevyčiněných kůží. O vlně spálené mluvíme jako o znehodnocené vlně od ovcí 

ustájených na nevhodné podestýlce, projevuje se nahnědlým zbarvením, zápachem po 

čpavku a nedá se vůbec upravit. Vlna zakoupaná je vlna z ovcí, které byly před střiží 

vykoupány v desinfekčním roztoku o neodpovídající koncentraci. Vlna zakrmená je 

obsahující nad 6 % rostlinných příměsí v důsledku nesprávné techniky krmení nebo 

pastvy. Zkrut je označení pro přeobloučkovanou vlna. Značky na ovcích, které jsou 

provedeny nevypratelnou barvou, ji znehodnotí. Vlna, která se dá těžko rukama 

rozvolnit na jednotlivé praménky, se nazývá vlna zplstěná (Horák a kol., 2007). 
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1.2.5 Střiž ovcí 

Vlnu z ovcí získáváme stříháním. Na střiž je třeba ovce připravit. Musíme 

odstranit předměty, které by mohly střiž komplikovat (zvonce, ohlávky, svorky, zbytky 

barvy). Ovce by neměly tři až čtyři dny zmoknout a měly by být lačné. Počet střiží 

závisí na charakteru rouna. Při délce 10-12 cm se stříhají jednou ročně, při delší vlně i 

dvakrát do roka. Termín střiže je ovlivněn pohlavím. Berani se mají stříhat čtyři až šest 

týdnů před připouštěcím obdobím, bahnice podle bahnění. Při jarním bahnění je vhodné 

stříhat po porodu, při zimním nejpozději měsíc před porodem. Chovná jehňata je 

vhodné stříhat po odstavení. Vlastní střiž se provádí běžně pomocí elektrických 

stříhacích strojků. Střihat se má těsně u povrchu těla tak, aby nedošlo k poranění ovce, 

ani k přestrihání vlny. Dobrý střihač na ostříhání ovce potřebuje zhruba sedmdesát tahů 

a asi osm minut (Horák a kol., 2007, příloha, fotografie 1). 

Tradiční ruční střiž nůžkami je pracná, namáhavá a málo kvalitní. Používá se jen 

výjimečně. Na ostříhání jedné ovce je třeba asi sedm set až tisíc střihů a asi dvacet pět 

až třicet minut.Takové pérové nůžky na stříhání ovcí se používají již téměř tři tisíce let. 

Zavedli je staří Římané. Dříve se vlna z ovčí srsti vyškubávala. Zacházení s nůžkami na 

ovčí vlnu vyžaduje velkou zkušenost. Používání elektrických strojků je mnohem 

jednodušší a rychlejší (Sulzenbecherová, 2003). 

Ovce se stříhají na stříhačské lavici (ovce sedí nebo leží) nebo na plachtě 

rozprostřené na zemi. V zahraničí se řešila problematika úplné automatizace střiže ovcí. 

V Austrálii byly vyvinuty stříhací roboty. Ostříhá merinovou ovci za dvě minuty. 

Výzkumně se řeší střiž ovcí laserem. Chemická střiž je závislá na principu na vyvolání 

umělého línání. Ovcím se aplikují preparáty, které krátkodobě zastavují růst vlny přímo 

v chlupové cibulce. Během 6-7 dnů doroste zaškrcená vlna k povrchu těla a po 10 - 14 

dnech se rouno odstraní stržením. V praxi České republiky se uvedený způsob střiže 

nepoužívá. Po střiži se vlna rozloží na laťkový stůl (střižní plochou navrch) a vytřesou 

se hrubé nečistoty. Potom vyklepeme ostatní nečistoty, oddělíme přestřiženou a krátkou 
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vlnu, méně hodnotnou vlnu z nohou, břicha a ocasu. Odděleně se žokuje vlna z jehňat, 

beranů, bahnic a skopců (Štole a Štolcová a Nohejlová, 2007). 

Podle ČSN 466222, schválené v roce 1989, se tuzemská vlna zařazovala do 

sedmi tříd, které měly šestnáct podtříd. V zásadě by se vlna měla třídit na jemnou, 

polojemnou, polohrubou a hrubou. V rámci těchto čtyř skupin na bílou a barevnou. 

Našim požadavkům více vyhovuje postup dodržovaný ve Švýcarsku. Zde se vlna třídí 

do osmi tříd. Z toho je pět hlavních podle jemnosti (příloha, tabulka 3). 

Na kvalitu a množství nastříhané vlny má vliv řada faktorů. Nejvýznamněji 

produkci vlny ovlivňuje plemenná příslušnost. Nejvíce vlny se ostříhá z merinových 

ovcí, nejméně z hrubovlnných plemen. Množství vlny je velmi závislé také na celkové 

ploše kůže, záhyby na krku, prsou a dalších částech těla. Nadměrné řasení kůže se 

vyskytuje u některých merinových plemen. Velmi zřasená kůže však činí potíže při 

střiži vlny. O množství nastříhané vlny výrazně rozhoduje hustota vlny, která musí být 

po celém těle rovnoměrná. Hustá vlna tvoří rouno uzavřené, které zabraňuje pronikání 

nečistot. Věk ovcí také působí na množství, délku a jemnost vlny. Nejintenzivněji roste 

vlna u mladých zvířat po dosažení pohlavní dospělosti, produkce stoupá do čtyř až pěti 

roků věku zvířat. S postupujícím věkem se snižuje. Výrazný pokles nastává v šesti až 

sedmi letech. Nejjemnější vlna roste u jehňat, po prvním stříhání vlna o půl až jeden 

sortiment zhrubne. Na produkci a kvalitu vlny má vliv také pohlaví zvířat. Nejvíce vlny 

se získává od beranů, ale je o jeden sortiment hrubší než u bahnic. Nejkvalitnější vlnu 

získáváme od skopců. Velmi působí i klimatické podmínky. Rouno valašek má jiné 

složení v zimě a jiné v létě. V zimním období má více podsadových chlupů, naproti 

tomu v letním období převládají polopesíky a pesíky. Suché a teplé podnebí působí 

příznivě na růst jemné vlny, drsné počasí podporuje růst hrubší vlny. Při stejnoměrné 

výživě je letní střiž o 30% vyšší než zimní (Horák a kol., 2007 ). 

1.2.6 Praní vlny 

Vlna se pere v prací lázni o teplotě do 40 0 C. Na 1 1 prací lázně je třeba 2,5 g 

sody a 10 g neutralizovaného mýdla. Pracího roztoku má být asi pětkrát více než potní 
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vlny. Celkem se má praní opakovat asi třikrát. Prvnímu praní má předcházet asi 

tříhodinové namáčení, po praní následuje trojí máchání. Do poslední vlažné máchací 

lázně je vhodné přidat 0,2 litru 8 % octa. Vymáchaná vlna se odstředí (nesmí se mnout) 

a nechá se usušit při pokojové teplotě. Při domácím zpracování vlny se musí dodržet 

především maximální teplota vody, aby nedošlo k zplstnatění vlny (Horák a kol., 2007). 

Jana Šilarová ve své knize o plstění uvádí potřebné pomůcky na praní ovčí vlny 

následně: vezmeme vědro o objemu asi 10-15 1 nebo vanu či škopek na máchání, 

nasypeme do ní obyčejnou krystalickou sodu na praní. Pro lepší vyprání nám poslouží 

zvon na Čištění odpadu, povlak na polštář umožni vyždímání ve ždímačce (lze ždímat i 

v automatické pračce). 

Dále se zmiňuje o hlavních zásadách, které musíme dodržet, abychom vlnu 

dobře vyprali. Začneme s malým množstvím (tak jednoho vědra) rouna. Vlna při 

namočení zvětší svůj objem a celá práce je poměrně fyzicky náročná. Používáme stále 

stejně vlažnou vodu na máchání i praní. Nesmí se střídat studená s teplou či horkou 

vodou, vlna nesmí zažít tepelný šok, aby nezplstnatěla. 

Vlastní postup je přibližně tento. Den před praním je šikovné rozprostřít si celé 

rouno na zahrádkářské síto (na prosívání půdy) a pořádně je proklepat. Tak se dají 

částečně odstranit hrubé nečistoty z trávy apod. Večer si do vědra namočíme špinavé 

rouno asi v množství do jedné poloviny nádoby a doplníme vrchovatě vodou. Ráno 

začneme se samotným praním. Máme-li vlastní zahrádku, můžeme tuto první vodu 

použít jako výborné hnojivo. Rouno vymačkáme a dobře vymácháme. Ve vaně nebo 

škopku si připravíme prací lázeň, pouze změkčením vody sodou (1/3 sáčku na polovinu 

vany, není třeba více). Po rozpuštění vložíme rouno a pereme. Dobrým pomocníkem je 

zvon na čištění odpadu, opakovaným „boucháním" se nečistota uvolňuje, je vyvíjen 

větší tlak, než můžeme zvládnout rukama. Tato procedura může trvat až deset minut. 

Potom vymácháme ve stále stejně vlažně vodě a praní opakujeme již jen s malým 

přídavkem sody, aby se vlna příliš neodmastila. A znovu vymácháme. Dále již jen 

mácháme tak dlouho, dokud není voda čistá. Pozor na teplotu vody! Na konec máchání 

lze přidat lehce aviváž na vlnu, ale není to nutné. Vypranou vlnu vložíme do povlaku na 

polštář a ve ždímačce vyždímáme. Po krátkém ždímání vyjmeme z obalu a 
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rozprostřeme nejlépe na plátno na slunce. Vlnu při sušení obracíme. Po dokonalém 

usušení je vlna lehká a velmi příjemná na dotyk. Daleko šetrnější pro praní ovčího 

rouna nebo vlny je použití šamponu na vlasy nebo výhradně prostředku na praní vlny. 

Pokud bychom chtěli zachovat co největší množství lanolínu, který samotné vlákno 

chrání a dává mu přirozenost, lesk a zároveň plní funkci impregnace, odpuzuje vodu a 

chrání tak vlnu, je nejvhodnější prát vlnu bez použití čistících a pracích prostředků 

(Linhartová, 2007). 

1.2.7 Česání vlny 

Na začátku byl bodlák nazývaný štětka soukenická. Lidé tento druh bodláku 

skutečně používali při zpracování vlny (Sulzenbacherová, 2003). 

Vypranou vlnu je pro další úpravu třeba rozvolnit, rozčesat. Této činnosti se také 

říká kramplování, podle dvou dřevěných destiček „kraclí, kramplí," s mnoha drátěnými 

očky (ostny-hroty). Destičkou se pohybuje v jednom směru, vlněná vlákna se při tom 

rozčešou a uvolňují. Pohybem jedné kracle v opačném směru se upravovaný chomáč 

vlny uvolni. Česačka na vlnu může mít i podobu válců s kovovými háčky 

(příloha, fotografie 2 a 3). 

Vlna se též může zpracovávat na tzv. mykacím stroji. Mykací stroj má místo 

prkénka mnoho válců s kovovými „štětinami." Válce se točí proti sobě různou rychlostí. 

Vlněná vlákna procházejí mezi nimi a při tom se uvolňují. Válce se také používají 

v česacích strojích. Mykání je jiná technologie. 

Daniela Linhartová, která se ovčí vlnou a hlavně jejím dalším zpracováním 

zabývá již několik let, upozorňuje na chybné pojmy v knize Zapomenutá řemesla od 

G. Sulzenbacherové. 

Linhartová v časopise Zpravodaj Svazu chovatelů ovcí a koz v České republice 

článkem „Chyby v knize" popisuje danou skutečnost slovy: „Jedna z účastnic mého 

kurzu mi před časem přinesla ukázat knížku „Zapomenutá řemesla a život na venkově" 
od Qudrun Sulzenbacherové. Na dvoustránce o předení je tolik chyb, že považuji za 

nutné se k tomu vyjádřit. Zejména Vám, kdo už umíte příst, by jistě přišlo přinejmenším 
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úsměvné, že např. přízi přadena vytváří zkrucováním vláken v prstech a kolovrátek přízi 

pouze navíjí, že u obrázku vřetánka se píše, že je to předení na přeslici, navíječ přaden 

je vydáván za motovidlo, že pro skaní Vám stačí, aby dvě příze procházely drátěným 

očkem skacího stojánku, a vy pouze navíjíte na klubíčko. Také jsou zde zaměňovány 

pojmy mykání a česání vlny, ostříhaná vlna je údajně zcuchané klubko pomotaných 

navzájem zauzlovaných vláken, ze kterých by žádná přadlena vlněnou přízi neupředla. 

Mrzí mě, že tato knížka, určená dětem, hezky ilustrovaná, šíří mezi lidi takové 

nesmysly. Vlákna se rovnoměrně uspořádají skutečně při česání, nikoliv při mykání." 

Autorka si opatřila německý originál knihy, aby se dalo posoudit, do jaké míry jsou 

chyby zaviněné překladem. Ve dvou případech je chyba již v originále a u dalších 

chybným překladem. 

Také v knížce o plstění Jany Šilarové je chybně uveden pojem „mykací stroj" 

místo „česačka na vlnu." Vlněná vlákna mykaná se používají např. jako náplň polštářů a 

dek či výplně panenek. Mykaná vlákna jdou přes sebe, nejsou rovnoměrně rozčesaná. 

1.2.8 Barvení vlny 

Počátky barvířství lze vystopovat až do mladší doby kamenné, neolitu. Tehdy 

spolu s přechodem k zemědělskému způsobu života, s výrobou keramiky, začal člověk 

využívat rostliny i k barvení tkanin. A používal je až do 19. století, než první objevy 

syntetických barviv nahradily barviva rostlinného a živočišného původu. Z rostlin 

(případně živočichů) lze získat všechny myslitelné barvy a jejich odstíny: modrou, 

červenou, zelenou, žlutou, hnědou, šedivou i černou. Mezi nej starší známé rostliny 

používané k barvení patří indigovník (Indigofera), boryt (Isatis), mořena (Rubia) a 

světlice (iCarthamus) (Bidlová, 2005). 

Dříve než se začalo do Evropy dovážet ve velkém množství indigo, používalo se 

k barvení barvivo získané z rostliny s výmluvným názvem boryt barvířský (Isatis 

tinctoria), původem z jihanských stepí v Přední Asii. Modré barvivo se však získá, 

teprve když navlhčený prášek ze suchých listů začne kvasit. Červené barvivo se 
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získávalo z kořene rostliny nazývané mořena barvířská (Rubia íinctoria). Pravý šafrán, 

výrazně žluté barvivo, je velmi drahý. Jako náhražka se proto používají cibulové slupky. 

Slupky se jednoduše vaří s látkou, dokud zbarvení nedosáhne požadované intenzity. 

Barvení indigem je velmi složité, neboť barvivo z kořenů indigovníku není ve vodě 

rozpustné. Aby mohlo v barvící lázni na vlnu působit, musí se nějakým způsobem 

přivést na rozpustnou sloučeninu. Do vody se proto přidává sirnatan sodný. Vlna však 

zmodrá teprve při sušení na čerstvém vzduchu působením kyslíku. Celá rostlina 

indigovníku obsahuje modré barvivo. Čerstvá, nadrobno nasekaná nať se ponořila do 

vody, barvivo se uvolňovalo a usazovalo na dně. Mělo žlutozelenou barvu, muselo se 

dobře promíchat, aby zoxidovalo a tím i zmodralo. Pak se lisovalo a sušilo 

(Linhartová, 2007). 

Některé naše domácí rostliny vhodné k barvení v našich podmínkách: 

Tradiční barvířská rostlina - rmen barvířsky (Anthemis tinctoriá) - žluté 

květenství - žlutá barva. Zlatobýl kanadsky i obecný (Solidago canadensis a 

virgaureaj. Vratič obecný (Tanaceíum vulgare) - ale pozor! Je velmi jedovatý. Měsíček 

zahradní (Calendula officinalis). Aksamitník (Afrikán). Zelené odstíny poskytuje: 

kopřiva (Urtica diocia), listy bezu černého (Sanibucus nigra ), výhonky ostružníku 

(Rubus sp.). Červenou z rostlin u nás rostoucích nezískáme. Pouze z plodu červené 

řepy. Růžovou poskytují plody zralých malin, růžovofíalovou plody i celé rostlinky 

borůvek a bezinky Šedočervenou získáme z kůry jasanu ztepilého. Zlatohnědou barvu 

získáme z ořešáku královského - slupky z ořechů. Ze zelených dostaneme oranžově 

hnědou a z hnědých a již suchých krásně hnědou. Zdrojem zlatohnědé jsou i cibulové 

slupky (Bidlová, 2005). 

Jako barvící materiál se také může použít v obchodě zakoupený prášek kurkumy 

nebo černá káva. Až na výjimky můžeme použít při barvení tento univerzální postup: 

rostlinný materiál nařežeme na malé kousky, nasypeme do nádoby a zalijeme vodou. 

Osvědčila se horká voda, která rostlinný materiál rovnou spaří a tím zmenší objem. 

Vaříme, necháme přejít varem a dáme vychladnout na pokojovou teplotu, scedíme a do 
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roztoku vložíme rouno. Pozor, mělo by být předem namočené, vymačkané a rozčesané. 

Doba barvení je závislá na intenzitě požadovaného odstínu barvy, od několika minut 

přes hodiny a často i přes celou noc. Doporučuje se roztok pomalu zahřívat až k bodu 

varu, většinou se získá tmavší odstín barvy. Po vyjmutí z barvící lázně mácháme ve 

vlažné vodě tak dlouho, dokud nepouští barvu. Důležité je, abychom při máchání vlnu 

netřeli o sebe, ale jemně promačkávali, jinak by opět mohla zplstnatět 

(Linhartová, 2007). 

Chemické barvení 

Nemáme-li možnost pustit se do přírodních barviv, můžeme použít barvy Iberia 

a Duha, kde postupujeme podle přiloženého návodu. Dle zkušeností mých i ostatních 

lidí, kteří se pokoušeli barvit vlnu, jsme zjistili, že tyto barvy po čase velmi vyblednou. 

Vlna se může zahřát až k bodu varu. Avšak pozor, zahřívání a opačně i chladnutí musí 

být velmi pomalé a postupné, aby vlna nezažila žádný „tepelný šok" a nezplstnatěla dřív 

a jinak než sami budeme chtít (Šilarová, 2005). 

S barvami Cheds jsou výsledné odstíny barev dobré. Výborných výsledků 

dosáhneme speciálními barvami na vlnu. Jsou dražší ale mají krásné jasné barvy. Mezi 

nejlevnější barvy patří potravinářské, docela dobře se hodí pro barvení vlny a našim 

účelům zcela vyhovují.I do barvení začíná vstupovat moderní technika. Potřebujeme-li 

obarvit menší množství vlny nebo rouna, osvědčila se i mikrovlnná trouba. Namočené 

rouno vložíme do barvícího roztoku, do porcelánové misky, zapneme na největší výkon, 

zhruba na tři min., potom necháme asi dvě minuty odpočinou, v barvě otočíme a znovu 

zahříváme asi tři minuty a můžeme máchat, pozor na tepelné šoky (Linhartová, 2007). 

Moření materiálu před barvením 

Namoření materiálu před vlastním barvením má velkou výhodu. Můžeme si 

dopředu připravit libovolné množství materiálu a mít ho kdykoliv k dispozici. Vlnu je 
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nutné vkládat do zcela vychladlého nebo pouze chladného roztoku mořidel a pak 

pomalu přivést k varu. Pokud vložíme vlnu do teplé vody, s největší pravděpodobností 

zplstnatí. Moříme kamencem, skalicí modrou či zelenou. Šetrné k životnímu prostředí je 

mořit vlnu pomocí řapíku rebarbory (Bidlová, 2005). 

1.2.9 Předení 

V současné době nastává určitý návrat k přírodě a přírodnímu materiálu. Také 

i domácí předení prožívá svou renesanci. 

Předení na vřetánko je velmi stará technika, vřetenové přesleny a osnovní závaží 

nalézáme v archeologických nálezech z druhého tisíciletí př. n. 1. Jsou to nejstarší 

doklady o textilní technice u nás. Předení se v nejstarší době provádělo na ručním 

vřeténku (vřetánku), které se skládalo z dřevěného dříku, tloušťky 6-12 mm a délky 

25-50 cm. Na dříku byl přibližně ve spodní třetině nasazen přeslen z keramiky, nepálené 

hlíny nebo kosti. Ruční vřeteno se v domácí výrobě na území našeho státu udrželo až do 

konce 19. století. Vlněné vlákno se upevní na horní konec, odkud je přadlena vytahuje a 

navíjí na roztočené vřeténko. Předchůdcem kolovrátku bylo také spřádací kolo, které se 

skládalo ze stojánku s vestavěným kolem, které šňůrovitým převodem pohánělo 

horizontálně položené vřeteno. V českých zemích je jeho používání nepřímo doloženo 

ve 14. století. Příst na vřetánku je mnohem složitější než na kolovrátku. Kolovrátek 

umožňuje současné zakrucování a navíjení spřádané příze, je velkým objevem ve 

spřádací technice. Nejstarší vyobrazení pochází z roku 1480, šlapací je prvně uváděn 

počátkem 16. století. Princip vytváření příze spočívá v tom, že když se vlákna skroutí 

dohromady, zachytí se vzájemně mikroskopickými šupinkami a vlákna už se od sebe 

nedají snadno oddělit. Žádné z vláken živočišného ani rostlinného původu není 

dostatečně dlouhé, aby se z něj mohlo rovnou začít tkát. Nejdříve se vlákna musejí 

připravit tak, aby se dala použít. Kolovrátek a přeslen patřily až do druhé poloviny 19. 

století k základnímu vybavení každé vesnické domácnosti (Skarlantová, 2005). 
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O předení na kolovrátku se v Ottové encyklopedii uvádí: „V roce 1530 Jan 

Jurgens ve Wattenbuttelu u Brunšviku zavedl pohánění kola šlapadlem a sestrojil tak 

kolovrat.V některých krajích českých označují kolovrat jménem „přeslice". Cívka 

nasazena je na vřeteno volně a má kotouček s drážkou, vřeteno i cívka pohánějí se 

společnou šňůrou od kola a konají nestejný počet obrátek, protože kotouček a přeslen na 

vřeteně jsou v průměru nestejného. Vlákna od přeslice vedou se dutým koncem vřetena 

a otvorem v křídle, popřípadě přes kolíček v křídle na cívku. Následkem odtáčení křídla 

zakrucují se vlákna a vzniklá příze navinuje se rozdílem počtu obrátek křídla a cívky. 

Na základě kolovratu sestrojil James Hargreaves první stroj spřádací, který stal se 

základem dalšího zdokonalení a rozvoje strojů spřádacích." 

D. Linhartová také upozorňuje, že než začneme příst, musíme se rozhodnout, 

jaký systém nastavení kolovrátku použijeme. Většinou se používají dva systémy. 

Skotské napínání, irské napínání a dvojitý pohon. Skotské napínání je takové, kdy hnací 

šňůrka pohání kladku vřetene s křídlem, cívka je brzděna vlascem s pružinou. U tohoto 

způsobu předení přadlena sama řídí vtahování příze na cívku. Musí najít rovnováhu 

mezi vtahováním a zkrutem. V irském napínání hnací šňůrka pohání cívku, kladka 

vřetene s křídlem je brzděna vlascem s pružinou. I u tohoto způsobu předení přadlena 

sama řídí vtahování příze na cívku, ale irské napínání poskytuje vyšší převodový poměr 

a tudíž rychlejší předení. Dvojitý pohon vyžaduje složitější kolovrátek, kolovrátek 

s dvojitým pohonem. Hnací šňůra je vedena z hnacího kola na kladku cívky, zpět na 

hnací kolo, posléze na kladku vřetene s křídlem a opět na hnací kolo. Rozdíl v průměru 

obou kladek způsobuje rozdílnou rychlost otáčení cívky a křídla, kolovrátek si sám řídí 

vtahování příze na cívku (příloha, fotografie 4). 

Kdybychom nechali upředené vlákno tak, jak je, mělo by neustále snahu kroutit 

se zpět a obtížně by se s ním dál pracovalo. Proto se dva nebo více upředených pramenů 

stáčí v opačném směru do výsledné příze, která je vyvážená a nekroutí se. Skaní spočívá 

v zakrucování dvou nebo více jednoduchých přízí dohromady a jeho účelem je dosažení 

větší stejnoměrnosti a hladkosti přízí nebo i získání barevných strukturálních efektů. 

Zákrut jednoduché příze se nazývá spřádací zákrut, zákrut příze skané se nazývá skácí 
z á k r u t P r o skaní umístíme dvě napředené cívky do skacího stojánku a konce pramenů 
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přivážeme k vodící přízi. Kolovrátkem točíme v opačném směru než při předení, tedy 

proti směru hodinových ručiček. Levou rukou řídíme vtahování příze na cívku, pravou 

rukou necháváme proklouzávat vstupující prameny ze stojánku. Na konci hotové příze 

zavážeme uzlík, aby se nerozplétal (Linhartová, 2007). 

Na vzhled a chování tkaniny má také velký vliv zákrut příze. Může být levý 

nebo pravý. Směr zákrutu se označuje písmeny S levý nebo Z pravý, podle toho, které 

písmeno více připomíná (Kubák, 2004). 

Hotovou přízi je potřeba nakonec ještě změřit a svázat do přaden. Přadeno 

můžeme navíjet přímo po skaní z cívky, kterou necháme v kolovrátku, jenom si 

upravíme její brzdění. Konec příze vytažený z cívky sevřeme do jedné ruky spolu 

s rukojetí motovidla a druhou rukou vedeme přízi přes jednotlivá ramena tak, abychom 

získali přadeno. Po navinutí celého přadeno přízi na několika místech svážeme a hotové 

přadeno z motovidla stáhneme (Linhartová, 2007, příloha, fotografie 5). 

1.2.10 Tkaní 

Historie tkaní začíná někdy v mladší době kamenné, kdy si zemědělský lid 

hledal lehčí a hlavně přístupnější materiál na oblečení, než byly používané kůže zvířat. 

Z období starého Egypta se dochovaly zbytky textilií, které byly nalezeny v hrobkách. 

Asijské kmeny, především Peršané, vyráběli od nepaměti velmi primitivním způsobem 

tkané a vázané koberce. Materiál byl barven přírodními barvivy (Křížová, 1983). 

Ruční tkaní je nejstarší způsob výroby tkaniny a celá tisíciletí se tato technika 

zakládá na stejném principu křížení dvou soustav nití a to osnovních a útkových 

(Wolfová a Arsenjevová , 2005). 

Utkání prvního kusu textilu je pro lidstvo velký zlom. Dodnes se touto 

technikou, i když s pomocí strojů, vyrábí většina výrobků (Skarlantová, 2005). 

Již z doby Velkomoravské říše (8. a 9. st.) jsou doklady o vlněných a lněných 

tkaninách. Nevíme, na jakých stavech se tehdy tkalo, ale pravděpodobně se ještě jednalo 
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o stavy vertikální. Až po roce 1100 se v evropském tkalcovství objevil stav horizontální. 

V období renesance sestrojil v Itálii Leonardo da Vinci poloautomatický stav. 

Nejvíce se používal materiál domácí - len, konopí, vlna. Ze lnu se tkala plátna, 

ze kterého se šily košile, šátky, čepečky, prostěradla, spodničky. Z nejhrubšího plátna 

se šily pytle, plachty a slamníky. Vlna zůstávala v přírodní barvě, nebo se přibarvovala 

(hnědou barvou na kalhoty, kabáty; červenou a modrou používali na tkaní kanafasu 

(Wolfová a Arsenjevová, 2005). 

Je zajímavé, že se člověk v 21. století vrací zpět a obdivuje staré tkalcovské 

stavy, přadlácké a tkalcovské nářadí. Snaží se nezapomenout na umění svých předků. 

Probíhají nejrůznější kurzy a semináře předení a tkaní. Lidé se seznamují s důvtipem a 

šikovností starých tkalců, rozvíjí své estetické cítění, svojí zručnost a trpělivost. Ke 

tkaní potřebujeme některé typické pomůcky a nástroje. Hřebenový stávek je dřevěná 

nebo umělohmotná destička s otvory a průřezy pro navlečení nití. Tkají se na něm pásky 

a tkanice. Karetky jsou čtyřhranné destičky (většinou dřevěné) s otvorem v každém 

rohu. Dřevěný rámeček je nejzákladnější pomůckou pro tkaní. Ke zhotovení rámu 

postačí čtyři lišty, stačí i starý rám od obrazu. Hřebíčky natlučeme do rámu v 0,5 

centimetrové vzdálenosti, nejlépe ve dvou nebo třech řadách. To proto, aby se nerozštípl 

rám a hřebíčky se také lépe zatloukají. Tvrdý papírový karton je další varianta, která 

nám stačí pro utkání malé kabelky. Na kartonu si na protilehlých stranách vystřihneme 

zuby po 1 cm, do kterých napneme osnovu. Tkací jehla je pomůcka, která nám při tkaní 

pomáhá vést útek. Vidličky potřebujeme na přirážení útku. Pásek tvrdého kartonu nám 

usnadní tkaní na rámu. Zabezpečuje spodní okraj tkaniny a usnadňuje pohodlné 

zavázání osnovních nití po skončení práce. Dřevěná tyčka slouží pro otvírání prošlupu. 

Je natažená mezi osnovu (nitě jsou natažené střídavě nad a pod tyčkou). Smotky 

uděláme z příze, se kterou budeme pracovat (Wolfová a Arsenjevová, 2005). 

Tkanina vzniká ze dvou soustav nití osnovy a útku a jejich vzájemným 

překřižováním ve vazových (vazných) bodech. Podle umístění vazných bodů 

rozlišujeme tři základní vazby tkanin: plátnovou, kcprovou. atlasovou. Plátnová vazba 

je ta nejjednodušší a nej používanější vazba. Plátnovou vazbu tkáme tak, že útek vedeme 

střídavě na jednu a pod jednu osnovní nit, v další řadě se tyto vazné body prostřídají. U 
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keprové vazby se šikmý řádek tvoří tak, že útek protkáváme přes dvě a pod jednu 

osnovní nit. V další řadě provázání jednu osnovní nit posuneme. V atlasové vazbě 

dochází k uvolnění osnovních nebo útkových nití přes několik vazných bodů. Tato 

vazba není příliš vhodná pro tkaní na rámu (Dytrtová a Vodáková, 1999). 

Tkaní na stavu s pevným lisem 

Než začneme tkát, musíme se naučit zavést osnovu. Stav připevníme jednou 

příchytkou ke stolu a druhou příchytkou připíchneme kolík ke druhému stolu tak, aby 

vzdálenost mezi zadním válcem a kolíkem byla požadovaná délka osnovy, pevný list 

umístíme do zadní, tzv. neutrální pozice. Začátek osnovní nitě přivážeme k zadní 

osnovní tyčce, aby budoucí osnova nebyla posunutá k některému okraji stavu (štěrbiny, 

kudy osnova povede, si můžeme předem odpočítat a označit kouskem příze). Pomocí 

lametového háčku nit protáhneme očkem, smyčku, která tak vznikne na opačné straně 

listu, protáhneme a přivedeme ji až ke snovacímu kolíku, tam ji navlékneme. Vrátíme se 

k osnovní tyčce a další smyčku vytvoříme tak, že nit vedoucí ke klubíčku vedeme pod 

osnovní tyčkou k dalšímu očku v pořadí. Smyčku pomocí háčku opět protáhneme 

očkem a navlékneme na kolík. Následující smyčka půjde zase nad osnovní tyčku a takto 

střídáme až do konce osnovy. Snažíme se, aby všechny nitě měly přibližně stejný tah. 

Pomocník stáhne osnovu z kolíku a drží ji napnutou kolmo ke stavu. Konce prostřihne. 

My navíjíme na válce. Během navíjení vkládáme mezi jednotlivé vrstvy osnovy archy 

papíru. Až se dostaneme na úroveň předního válce, můžeme nitě položit. Nyní 

z každého páru jednu nit vytáhneme a pomocí štěrbinového háčku provlékneme do 

sousední štěrbiny. Opakujeme po celou osnovu. Hotovou osnovu po svazcích přivážeme 

jednoduchými uzly k přední osnovní tyčce a postupně je dotahujeme tak, aby všechny 

svazky měly pokud možno stejné napnutí a dovážeme uzly. 

Nyní máme napnutou osnovu a můžeme přistoupit ke tkaní. Zvedneme pevný 

list do horní polohy. Z pevného papíru si ustřihneme proužek několik centimetrů široký 

a vložíme jej do vzniklé štěrbiny mezi osnovní nitě. Přimáčkneme proužek listem 

k přední tyčce, zatlačíme list do spodní polohy, tak vznikne další prošlup. Nejdříve vždy 

utkáme několik řad pomocnou utkanou přízí. Utkanou nit vkládáme do prošlupu pod 
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určitým úhlem (asi 45°), protože jak se proplétá mezi nitěmi osnovy, je zvlněná a musí 

mít větší délku, než je šířka osnovy. Při tkaní dbáme na rovnoměrnost okrajů, 

nestříháme, ale trháme, po zatkání nejsou tak nápadné (Linhartová, 2007). 

Tkaní na vícelistových stavech 

Zavedení osnovy je již náročné, i když se jedná v principu o obdobu způsobu 

popsaného výše u stavu s pevným lisem. Všeobecné zásady (vkládání útku pod úhlem, 

nenápadné napojování, péče o okraje) zůstávají stejné jako u stavu s pevným listem. 

Způsob vytváření vzoru pak závisí na tom, zda zvedáme listy pomocí pák nebo pomocí 

pedálů (Linhartová, 2007). 

1.2.11 Plstění 

Plstěním se tvoří pevná textilie, která se skládá z různě překřížených a spolu 

pevně spojených vláken. Vlákna se plstěním a valchováním mezi sebou propletou a 

slepí a vytvoří pevnou plochu podobné tkanině. Nejznámějším způsobem je zhotovení 

plsti pomocí horké vody a stlačováním. Dodnes můžeme najít na některých místech 

v Asii místa, kde se takto vyrábí koberce i látky. Toto je tradiční způsob plstění. Plstění 

jehlou je nový způsob, moderní, který se k nám dostal z Holandska. Plstění suchou 

cestou, pomocí plstící jehly, se postupem času stala velmi oblíbenou technikou. 

Základem je spojování tenkých vláken ovčího rouna pomocí drobných vpichů jehly. 

Čím více nějaké místo plstíme, tím se více zpevňuje, ale zároveň i zmenšuje, proto 

musíme v průběhu práce přidávat vrstvičky rouna. S jehlou můžeme tvořit i v 

nejjemnějších detailech, skoro malovat. Doporučujeme používat jehlu u dětí až od 

deseti či dvanácti let, jehla je velmi křehká a ostrá. Plstící jehla má vytvořené ostré 

výstupky, kterými při vpichování do ovčího rouna nabírá jemná vlákna vlny a 

opakovaným pohybem je spojuje. S jehlou pracujeme vždy kolmo a s citem. Plstění 

mokrou cestou za pomocí mýdlové vody, vyžaduje velkou trpělivost. Lze je použít u 

nejmenších dětí i u dětí s postižením. Vlněná plsť se vyrobí ručně s použitím jádrového 

mýdla a vody. Surovou vlnu rozčešeme a pak ji klademe v tenkých vrstvách, které 
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namydlíme a uhladíme dlaněmi tak, aby vznikl celistvý plát. Poté ho vypereme od 

mýdla a necháme uschnout (Šilarová, 2008). 

1.3 Bezpečnost a hygiena práce při praktických činnostech 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v resortu školství se v současné době řídí 

zásadami integrovaného zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci citovaného 

vyhláškou ministerstva školství. Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1999 Sb. O základní škole. 

Všichni pracovníci se musí seznámit s pracovním řádem, důsledně se řídit hygienickými 

předpisy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mezi zásady 

bezpečné a hygienické práce patří: seznámit se s platnými předpisy, s pracovním řádem 

pro pracoviště (dílny, zahrada), promyslet organizaci práce, dbát na úklid a pořádek, 

dohlížet, aby nářadí a nástroje byly bez závad, používat jen nezávadný materiál, 

používat pracovní oděv, stále kontrolovat práci žáků, v neposlední řadě mytí rukou a 

úklid pracovního místa (Vodáková a kol., 2007). 

Vyhláška č. 410/2005 sb. Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých stanoví hygienické 

požadavky na prostorové podmínky vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, 

mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid zařízení. 

Při práci s nejrůznějšími textiliemi je důležitá čistota rukou, průběžně kontrolujeme 

správné držení těla, zda děti nemají práci blízko očí. Okolní prostředí musí být 

dostatečně osvětlené zleva a shora. Důrazně kontrolujeme dodržování daných pravidel 

pro práci s plstící jehlou, se špendlíky, s jehlou na šití i s nůžkami. Pokud snimi 

nepracují, mají je uložit na vyhrazené místo a nehrát si s nimi. Pokud s nimi pracují, 

nemají se otáčet, pohybovat se po místnosti aj. 

Nejméně namáhavé je sezení v mírném předklonu, vzpřímená poloha znamená 

zvýšenou námahu. Zdravé je střídání poloh. Při práci s textilními materiály vyloučíme 

možnost zranění ostrými předměty především poučením o správném zacházení. 

Důležité je nacvičovat správný pracovní úkon a stále kontrolovat děti při práci 

(Vodáková a kol., 1982). 
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2 CÍL, HYPOTÉZA A ÚKOLY 

2.1 Cíl 

Navrhnout náměty pro ruční zpracování různých druhů ovčích vln, realizovat je při 

práci s dětmi v rodinné skupině dětského domova se školou a při výuce, posoudit jejich 

vhodnost a účinnost. 

2.2 Hypotéza 

H1 Ovčí vlna je materiál vhodný pro praktické činnosti 

2.3 Úkoly 

• Porovnat vlastnosti ovčí vlny pro ruční zpracování 

• Vytvořit náměty pro praktické činnosti vhodné pro děti 

• Vytvořený program realizovat 

• Posoudit vhodnost a účinnost námětů a doporučit je pro cílové skupiny 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 Metodika práce, charakteristika účastníků a podmínek 

Využitím a zpracováním ovčí vlny při pracovních činnostech se zabývám více než 

dva roky. Průběžně sleduji možnosti využití různých druhů vln z několika odlišných 

plemen ovcí. Zvolila jsem záměrně velmi odlišná plemena masná a s mléčnou 

užitkovostí, aby byl znát výraznější rozdíl při zpracovávání. Vlna z plemene merino a 

merinolandschaf je nejvhodnější a nejpoužívanější v textilním průmyslu, je již 

osvědčená, prověřená. Pro vlastní realizaci jsem ji nepoužila. 

Zpracovávali jsme čtyři druhy ovčích roun. Vlnu ze tří masných plemen ovcí 

charollais a suffolk a texel, jednu z mléčného plemene východofrýská ovce. Vyzkoušeli 

jsem v malém množství i hnědou vlnu z ovcí zwartbles a rouno z ovce romanovské, 

chované hlavně na kožichy. 

Děti jsem nejčastěji motivovala ukázkou vlastního výrobku z materiálu, který byl 

dosud pro ně neznámý. Měly možnost se seznámit s nástroji, které nikdy neviděly. 

Velký obdiv sklidil kolovrátek, znaly jej pouze z pohádek a nyní si mohly vše 

prohlédnout zblízka a dokonce i vyzkoušet. 

3.1.1 Metodika práce 

Mezi metody, které jsem v úvodu každé jednotky nejvíce využívala, patřila 

instruktáž, metoda názorná i slovní. Při zpracovávání zvolených námětů jsem 

demonstrovala hotový výrobek. Je nutné, aby všichni jedinci viděli ruce toho, kdo 

činnost předvádí, nástroj i pracovní předmět a dobře všechno slyšeli. Stejně je nutné 

individuálně znovu instruktáž opakovat těm, kteří pracovní postup nepochopí hned. 

V průběhu vlastní práce napravuji vadné držení nástroje a kontroluji průběžně vznikající 

výrobek. Nezapomeneme na kladné hodnocení a povzbuzování. Vlastní práce již 
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probíhala pomocí strukturovaného pozorování. Pro mé vlastní hodnocení výsledků 

práce dětí jsem vytvořila bodovou stupnici, podle které jsem mohla vyhodnocovat 

sledované faktory: 

• s jakým zájmem pracovaly, zaujetí pro činnost 

• soustředění dětí 

• jak náročný byl úkol 

• rozvíjení jemné motoriky 

• trpělivost dětí 

• smyslové vnímání (hmat, zrak, sluch) 

Pro zjednodušení a zpřehlednění práce jsem zvolila třístupňovou číselnou řadu: 

• bod 1 znamená nejnižší hodnocení, minimum, malé soustředění, malý 

zájem, malá náročnost úkolu 

• bod 2 průměrné ohodnocení, průměrná náročnost, průměrný zájem 

• bod 3 nejvyšší a nejúspěšnější hodnocení, velké soustředění dětí, náročný a 

složitější úkol vyžadující trpělivost, velký zájem o činnost 

Všechny zjištěné údaje jsem zpracovala pro přehlednost do tabulky. V prvním 

sloupci je také počet přítomných dětí, které se mnou daný námět zpracovávaly. První 

číslo je počet žáků ve škole, druhé označuje počet přítomných děvčat na skupině. 

Jedním z mých úkolů bylo také posoudit vhodnost a účinnost námětů z ovčí vlny 

a zvolit, pro kterou sledovanou cílovou skupinu jsou vhodnější. Musela jsem vzít 

v úvahu nejen samotný výrobek, ale i zajištění bezpečnosti práce při daném počtu dětí a 

i dobu, která je potřebná k vytvoření každého námětu. Věk dětí je také velmi důležitým 

faktorem Samozřejmě, že i složitost a náročnost jednotlivých námětů je stěžejní při 

rozhodování a doporučování vhodnosti námětu. 

Dále srovnávám druhy ovčích vln a doporučuji vhodnost a jejich využití 

v praktických činnostech. Každý námět jsem s dětmi vyzkoušela ze všech čtyř druhů 

ovčích vln. Při jednodušších námětech si výrobek z různého druhu vlny zkusil každý 

sám. Při složitějších jsem rozdala čtyři rozdílné česance čtyřem různým dětem a 

37 



výslednou práci jsme navzájem porovnávaly mezi sebou. Na závěr jsme usoudily, ze 

které vlny se vyrábělo nejlépe. 

3.1.2 Charakteristika účastníků 

Pracovala jsem se dvěmi skupinami dětí. Ve škole se žáky šestého ročníku základní 

školy praktické (7 chlapců a jedna dívka), kteří se vzdělávají podle školního 

vzdělávacího programu. Každý z nich se učí podle svého individuálního vzdělávacího 

plánu. Mají nejen poruchy učení a chování, ale také velmi smutnou minulost, zahrnující 

často i trestnoua násilnou činnost. Vyžadují individuální přístup, často jsou velmi 

netrpěliví, vznětliví. 

Druhou skupinu tvořila rodinná skupina dětského domova se školou. Zde společně 

bydlí šest děvčat ve věku od deseti do patnácti let. Opět jsou to dívky s těžkými 

poruchami učení a chování. Protože pracuji jako učitelka základní školy i jako 

vychovatelka dětského domova se školou, mám možnost porovnat a posoudit vhodnost 

či nevhodnost námětů pro pracovní činnosti ve škole nebo v rodinné skupině. 

3.1.3 Charakteristika podmínek 

Ve škole máme nový krásný výtvarný atelier, který nám umožňuje vykonávat 

nejrůznější výtvarné a pracovní činnosti. Jeho součástí je i keramická dílna 

s keramickou pecí. Máme dostatek prostoru, světla, místa na uložení potřebného 

množství pomůcek i tři umyvadla s vodou. 

Nejdříve jsem zkoušela za děvčaty na rodinný domek přijít s materiálem a 

pomůckami. Zjistili jsme ,že budu muset vymyslet jinou variantu organizace, abych 

oběma skupinám vytvořila stejné podmínky. Začala jsem si dívky odvádět do atelieru, 

kde byl veškerý materiál vždy v blízkosti. Výhodou u této skupiny dívek byla možnost 

vzít si nedokončený výrobek s sebou na rodinnou skupinu a v dalších volných chvílích 

se k němu vracet a postupně dodělávat. S děvčaty jsme se mohly pustit i do 
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náročnějších úkolů a výsledky práce byly vždy velmi pěkné (pantoflíčky, kabelky, tkané 

podložky). 

3.2 Metodika ručního zpracování ovčí vlny 

V současné době jsou nejdostupnější vlny z ovcí masných plemen. My jsme měli 

možnost se seznámit se třemi druhy ovčího rouna masného plemene a s jednou vlnou 

z mléčného druhu ovcí. V menším množství jsme zpracovávali i hnědou vlnu z ovcí 

zwartbles a kožichovou vlnu z romanovských ovcí. Abychom mohli vyrábět a realizovat 

náměty, museli jsme si ostříhané ovčí rouno nejdříve připravit 

Děti společně se mnou pozorovaly celý proces zpracování ovčí vlny od samého 

začátku. Viděly, jak se stříhají ovečky. Ostatní pracovní postupy a procesy 

pro úpravu ovčího rouna si již vyzkoušely v praxi. 

Celé rouno jsme rozprostřeli na síto a protřepáváním jsme odstranili nečistoty 

z trávy, slámy a prachu. Připravili jsme si čtyři kbelíky s prací lázní a do každého vložili 

po jednom druhu vlny. Kbelíky jsme pečlivě označili názvem druhu vlny, abychom je 

nespletli a nepomíchali. Při praní postupujeme přesně podle návodu, který uvádím v 

kapitole o praní ovčí vlny. Po vyždímání se vytřepaly další nečistoty a vlna se nechala 

proschnout (příloha, fotografie 7). 

Již při rozčesávání pomocí kartáčů „kraclí" jsme opravdu pozorovali rozdíly 

v česancích. 

Abychom poznali, která z těchto vln je vhodná pro předení a tím pádem i k 

upředení příze, museli jsme použít kolovrátek. 

K vytvoření barevných odstínů jsme použily potravinářské barvy. Z přírodních 

barev jsme vyzkoušeli, jak barví suché slupky z ořechů. Výsledkem byla krásná hnědá 

barva. Z květů afrikánů jsme získali odstíny žluté a ze slupek cibule jsme docílili 

světlounce hnědou barvu. Při. barvení jsme postupovali podle návodu postupu práce 

uvedeném v kapitole o barvení. Obarvené chomáče ovčí vlny jsme opět rozčesali a 

uložili jednotlivé barevné česance do sáčků ( příloha, fotografie 8). 
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3.3 Příprava a zpracování zvolených námětů 

Z ovčí vlny jsem pro děti připravila osmnáct námětů. Snažila jsem se vytvořit 

program, který děti zaujme, bude je bavit a umožní dětem získat nové zkušenosti. 

S tímto materiálem jsme vyzkoušeli čtyři techniky: plstění mokrou cestou 

( námět 1, 2, 3), plstění jehlou (náměty 4 - 14), tkaní ( náměty 15, 16, 17, 18), předení 

na kolovrátku jsme si zkusili s paní Šťastnovou. 

Inspiraci jsem čerpala od paní Jany Šilarové, která se touto technikou zabývá již 

delší dobu a vede i kurzy plstění. Použila jsem hlavně základní postupy a ostatní jsem 

dotvářela sama (kuličky,postavičky, zvířátka a betlém). 

Od paní Daniely Linhartové jsem využila některé podnětné rady a pokyny pro 

tkaní.Další předměty jsem pro děti navrhla na základě zkušeností s tímto materiálem. 

Vždy jsem hledala takový námět, u kterého je naděje na úspěšné dokončení výrobku. 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE A JEJICH HODNOCENÍ 

4.1 Hodnocení ručně zpracované ovčí vlny 

Porovnávali jsme čtyři druhy ovčích roun. Při praní vlny se žádné rozdíly mezi 

jednotlivými druhy nevyskytly. Museli jsme dát samozřejmě velký pozor na stálou 

teplotu vody a nezpůsobit vlně tepelný šok. 

Barvení vlny se také obešlo bez výrazných odlišností. Přírodní barvy i syntetická 

barviva nám obarvily vlnu podle našich představ. Při používání přírodního materiálu 

k barvení jsme nepoužili mořidla, pro naše účely stačily části rostlin. 

Teprve až při rozčesávání vypraného a usušeného rouna jsme zaznamenali rozdíly. 

Vlna z ovcí charollais (CH ) není dlouhá, proto tzv. „česance", i když byly velmi jemné 

a měkké, byly krátké. Lépe se česala vlna z ovcí plemene suffolk, (SF) pro niž je již 

typický o něco delší vlas než předchozí. Rozčesaná tvoří ale jemné chomáčky. Teprve 

až u třetí vlny z ovcí texel (TE) se nám povedly pěkné dlouhé česance, které byly jemné 

a měkké. Vlna z mléčného plemene východofrýské ovce (VF) byla hrubá, ale dlouhá, 

vytvářela dlouhá krásná vlákna. Vlna z romanovských ovcí (R) byla velmi jemná i 

dostatečně dlouhá, ale stačí jen velmi malá neopatrnost při praní a vlna již nenávratně 

zplstnatí. Hnědou vlnu od ovcí zwartbles (ZW) jsme již od chovatele dostali vypranou a 

rozčesanou. Je na omak hrubší a česance středně dlouhá. 
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Fotografie 9: Ovčí rouno: Suffolk 

Fotografie 9b východofrýská ovce 

Fotografie 9d: Ovčí rouno romanovská 

ovce 

Fotografie 9a: Ovčí rouno: texel 

Fotografie 9c: Ovčí rouno:charollais 

Fotografie 9e: ovčí rouno:zwartbles 

K tomu, abychom mohli posoudit, ze které vlny se lépe přede, jsme si museli 

půjčit kolovrátek. Při předení jsme zjišťovali, zda má vliv na upředení vlákna délka 

česanců. První i druhá vlna z ovcí charolais i suffolk šla velmi špatně příst, stále se 

trhala, špatně se uvolňovala, musela se často napojovat. Usoudili jsme, že pro předení 

budou nejméně vhodné. Vyzkoušíme je při plstění. Vlna z ovcí texel s pěkně předla, je 

dostatečně dlouhá, jemná a lze ji doporučit i k předení. Výborný výsledek jsme měli 

s vlnou z východofrýské ovce, jejíž vlna je dlouhá, ale výsledné vlákno bylo hrubé. 
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Tabulka 4: Hodnocení vlny, se kterou jsme pracovali 

Plemeno 
Sortiment 

Délka cm 

Roční střiž kg 
Vhodnost Plemeno 

Um 
Délka cm 

Bahnice Beran 
Vhodnost 

SF B-C 25-33 7-9 3,5-4,5 4,5-5,5 vhodná k plstění i předení 

CH A-B 22-27 4-6 3-3,5 3,5-4,5 jro krátkou vlnu málo 
vhodné,pouze k plstění 

TE C-CD 29-35 12-15 3,5-4,5 4,5-6 vhodné k předení i plstění 

VF BC-CD 27-45 10-12 4-5 5,5-6,5 vlna hrubší,ale vhodná 
k předení i plstění 

ZW BC-CD 27-35 12-15 3-3,5 3,5-5 hrubší, vhodná k předení i 
plstění 

R C-DE 29-55 
6-8 

4-5 pesíky 
2-2,5 3-3,5 nejméně vhodná 

4.2 Přehled vybraných námětů 

4.2.1 Barevné kuličky 

Úkol: Zhotovit kuličku z barevného ovčího rouna a vyrobit korálky 

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina 

Materiální prostředky: barevná ovčí vlna , mýdlová voda, podložka (ručník apod.) 

Motivace: děti motivujeme rozhovorem o materiálu, se kterým budeme pracovat 

a ukázkou hotového výrobku 

Postup: 

• prsty namočíme do mýdlové vody, vezmeme malý chomáček vlny a 

mačkáme malou kuličku 

• postupně nabalujeme další vrstvičky vlny a stále vlhkými prsty tvarujeme 

kuličku, můžeme si pomoci koulením v dlani 

43 



• když je asi 2 - 3 cm velká, necháme ji uschnout a začneme další kuličku 

z jiné barvy 
• po uschnutí pomocí jehly navlékneme na kulatou gumičku jako korálky 

Poznámky: důležité je pracovat pomalu a trpělivě, zhotovení jedné kuličky trvá asi deset 

minut. Činnost je vhodná pro skupinu menších dětí jak ve třídním kolektivu, tak na 

rodinné skupině. Procvičujeme hlavně jemnou motoriku rukou, soustředěnost, trpělivost 

a pečlivost. Dobře se dělaly ze všech čtyř druhů ovčích vln 

( Šilarová, 2008, příloha, fotografie 10). 

4.2.2 Věneček 

Úkol: Plstěním vytvořit věneček pro vánoční nebo velikonoční dekoraci 

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina 

Materiální prostředky: bílé a zelené ovčí rouno, mýdlová voda 

Motivace: děti motivujeme blížícími se svátky, rozhovorem o lidových zvycích 

Postup: 

• prsty namočíme do mýdlové vody a z bílého ovčího rouna tvarujeme 

prsty 

a dlaněmi váleček asi 20 cm dlouhý 

• váleček spojíme do věnečku 

• obalíme zelenou vlnou a fixujeme stálým namáčením prstů v mýdlové 

vodě 

• chceme - li věneček vánoční, dozdobíme jej motivy vánočními, chceme-

li velikonoční můžeme jej doplnit např. vajíčky nebo kuřátky 

Poznámky: Tato činnost je vhodná jak pro třídní kolektivy tak i pro rodinnou skupinu 

na odpolední práci.Vyžaduje opravdu velkou dávku trpělivosti a pečlivosti. 

Procvičujeme jemnou motoriku rukou, prostorovou orientaci, představivost i 

sebekontrolu. Lépe se nám vytvářel věneček z delších česanců, to je z vlny texel a 

východofrýská (příloha, fotografie 11). 
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4.2.3 Pantoflíčkv 

Úkol: Plstěním vytvořit plát, ze kterého vystřihneme a ušijeme pantoflíčky 

Časová náročnost: 2 - 3 vyučovací jednotky 

Materiální prostředky: bílé ovčí rouno, mýdlová voda, nůžky, šablona pantoflíčku, jehla 

a barevná bavlnka 

Motivace: Děti motivujeme hotovým výrobkem 

Postup: 

• rozčesané ovčí rouno klademe po tenkých vrstvičkách, na sebe 

• vlhčíme je mýdlovou vodou a hladíme dlaněmi tak dlouho, až vznikne jednolitý 

plát 

• podle toho, jak chceme mít silný plát (filc), vrstvíme další a další rozčesanou 

ovčí vlnu 

• lehkým promnutím vypereme a necháme uschnout 

• přiložíme šablony, opatrně vystřihneme 

• sešíváme ozdobným stehem barevnou bavlnkou, vrchní díl ještě můžeme 

ozdobit výšivkou či mašličkou 

Poznámky: Tato práce se bude dětem zdát velmi těžká, o to více mají ale radost 

z hotového výrobku. Je třeba jí rozdělit do dvou bloků, nejdříve uplstit a nechat 

uschnout a později můžeme stříhat a šít. Opět procvičujeme jemnou motoriku rukou, 

soustředění, trpělivost,opakujeme si šicí stehy. Činnost vhodná jak pro pracovní 

činnosti ve třídě, tak pro zájmovou skupinu dětí na odpoledne či víkend. Lépe se 

pracovalo s česanci delšími. Krátké se velmi špatně překrývaly a dokonce se tvořily i 

díry (příloha, fotografie 12). 

4.2.4 Velikonoční vajíčko 

Úkol: lepit malé kuličky ovčí vlny na vaječný výfuk 

Časová náročnost: 1 - 2 vyučovací jednotky 
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Materiální prostředky: barevné zbytky ovčí vlny, vaječné výfuky, lepidlo Herkules, 

vlhký hadřík na ruce, mýdlová voda 

Motivace: Děti motivujeme ukázkou výrobků 

Postup: 

• výfuky z vajec musí být omyté vodou se saponátem kvůli odmaštění 

• malé množství vlny smáčkneme do kuličky prsty namočenými v mýdlové vodě 

a vytváříme různobarevné kuličky, které necháme uschnout 

• suché kuličky opatrně namáčíme do lepidla (nesmí být moc, jinak po skořápce 

stéká 

a kraslice by byla ulepená) 

• jemně nalepíme na skořápku 

• ukážeme dětem i možnosti zdobení - do proužku, do tvarů kytiček, barevné 

plošky 
• po pokrytí celé ploch necháme dokonale uschnout 

Poznámky: Práce vyžaduje již opravdu velkou trpělivost, je to mravenčí práce. 

Vhodnější je spíše pro práci v kroužcích nebo pro odpoledních činnosti ve výchovné 

skupině, kdy se k rozdělané práci mohou kdykoliv během dne vracet. Zde jsme použili 

všechny zbytky ze všech druhů ovčích vln (příloha, fotografie 13). 

4.2.5 Vánoční ozdoby 

Úkol: plstěním pomocí jehly ozdobit nastříhané tvary z plsti barevným ovčím rounem 

Časová náročnost: 1-2 vyučovací jednotky 

Materiální prostředky: vystříhané tvary z plsti - zvonečky, hvězdičky, kolečka, podkovy 

apod., barevné ovčí rouno, plstící jehla, molitan o síle 5 cm 

Motivace: děti motivujeme blížícími se vánočními svátky , vyprávěním o lidových 

zvycích 

Postup: 

• důrazně děti upozorníme na křehkost jehly, se kterou budou pracovat 
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• na molitanovou podložku si položí vystřihnutý motiv 

• přiloží slabou vrstvičku vlny a drobnými, kolmými vpichy zapracovávají vlnu 

do podkladu 

• pokračují tak dlouho, dokud nemají celý motiv „vybarvený" 

• po dokončení provlékneme stříbrnou nebo zlatou nitku pro zavěšení ozdobiček 

na větvičku 
• podobným způsobem můžeme zhotovit obrázky podle své fantazie 

• vpichujeme tenké vrstvičky ovčího rouna na sebe podle své představy a fantazie. 

Poznámky: Tato činnost a vůbec práce s plstící jehlou je vhodná pro malou skupinku 

dětí.Vyžaduje zklidnění a soustředění, rozvíjí opět jemnou motoriku, estetické 

cítění.Velmi dobře se uplatní všechny druhy námi používaných ovčích vln 

(příloha, fotografie 14). 

4.2.6 Vánoční přání 

Stejnou technikou vytvoříme obrázek svaté rodiny, jesličky - betlém. Vystřihneme tvar 

lunetky z plstě a vpichováním ovčího rouna tvoříme obrázek. Po dokončení nalepíme na 

dvojitý tvrdý karton a napíšeme vánoční přání (příloha, fotografie 15). 

4.2.7 Obrázek 

Úkol: zpracovat ovčí rouno plstěním suchou cestou plstící jehlou do určitého tvaru 

Časová náročnost: 2 - 4 vyučovací jednotky 

Materiální prostředky: bílé ovčí rouno, molitanová podložka, plstící jehla, barevné ovčí 

rouno 

Motivace dětí proběhne ukázkou hotového výrobku 

Postup: 

• vezmeme si část rozčesaného ovčího rouna a rozprostřeme na molitanovou 

podložku 
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• drobnými vpichy zpracováváme do plochy 

• střídavým otáčením rubu a líce a vrstvením dalších a dalších vrstviček ovčí vlny 

si vyrobíme podklad pro obrázek. 

• měl by být asi 1 cm silný 

• uhlazení a zarovnání bočních stran docílíme drobnými vpichy těsně vedle sebe 

• máme-li podklad hotový, vytváříme obrázek vrstvením barevného ovčího rouna, 

postupujeme již známým způsobem. Můžeme vytvořit krajinku, strom, barevnou 

fantazii 

Poznámky: Činnost je náročná, vhodná již pro zkušenější a starší děti, vyžaduje cit, 

trpělivost a soustředění. Vhodnější je pro individuální činnost dítěte v rodinné skupině. 

Opět lze dobře využít všechny druhy ovčí vlny (příloha, fotografie 16). 

4.2 .8 Vánoční betlém 

Úkol: zhotovit stojící otvírací betlém - okno 

Časová náročnost: 2 - 4 vyučovací jednotky 

Materiální prostředky: bílé a barevné ovčí rouno, barevná plsť, molitanová podložka, 

plstící jehla, tvrdší karton papíru, barevná bavlnka a jehla 

Postup: 

• podle šablony z papíru vystřihneme tři díly otevřeného okna z barevné plsti 

• na molitanovou podložku rozložíme jednotlivé části vystřižené plsti - okna 

• klademe jemné vrstvičky barevného ovčího rouna a vpichujeme do podkladu 

• barevně dozdobíme výjevem z vánočního betlému (pastýři a ovce, Tři králové a 

uprostřed svatá rodina) 

• po dokončení jednotlivé díly nalepíme na tvrdší karton, čímž jsme celý obrázek 

zpevnily 

' spojujeme smyčkovým vyšívacím stehem bavlnkou k sobě, abychom vytvořili 

otevřené okno 
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Poznámky: Toto je již velmi náročný výrobek, ale starší dívky jej zvládly výborně. 

Opět je lepší pracovat v malém počtu, ne-li jednotlivě na rodinných skupinách. Použili 

jsme všechny druhy vln bez větších rozdílů ( Šilarová, 2005, příloha, fotografie 17). 

4.2.9 Kabelka 

Úkol: pomocí techniky plstění jehlou zhotovit kabelku z plsti 

Časová náročnost: 2 vyučovací jednotky 

Materiální prostředky: ovčí rouno barevné, plst asi 12x30 cm, plstící jehla, molitanová 

podložka, bavlnka a jehla na šití, pruh látky na ucho kabelky 

Postup: 

• Obdélník z plsti si přeložíme a na horní polovinu nakreslíme tužkou obdélník asi 

8x1 Ocm nebo libovolný podle velikosti obrázku, který chceme mít na kabelce 

• plstící jehlou si do obdélníčku vypícháme barevný obrázek podle fantazie 

• po dokončení přeložíme napůl a sešíváme z rubové strany zadním stehem nebo 

můžeme z lícové strany ozdobným smyčkovým vyšívacím stehem 

• horní okraj zpevníme založením asi 1 cm a přišitím ucha ukončíme 

• náročnější a šikovnější mohou taštičku dočistit vhodnou podšívkou 

Poznámky: Při této činnosti využijeme nejen práci s ovčím rounem, ale zopakujeme si i 

stehy šití.Výroba kabelky je vhodnější již pro pokročilejší a šikovnější děti, které 

pracují ve výtvarném kroužku nebo kroužku ručních prací apod. Druhy ovčí vlny ani 

zde nehrály žádnou úlohu. Obrázek byl ze všech druhů hezký (příloha, fotografie 18). 

4.2.10 Andělíček 

Úkol: dárek k vánocům, přáníčko 
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Časová náročnost: 1 vyučovací jednotka 

Materiální prostředky: bílé a barevné jemně pastelové ovčí rouno, molitanová podložka, 

plstící jehla, zlatá nitka 

Motivujeme hotovým výrobkem i vyprávěním vánočního příběhu 

Postup: 
• asi 20 cm dlouhý pruh rouna uhladíme a uprostřed uděláme uzel 

• přeložíme směrem dolu, uzel bude sloužit j ako hlavička 

• položíme na podložku a jemnými vpichy pod hlavičku tvarujeme krk 

• křídla z jemného pruhu připevníme doprostřed pod hlavičku a naznačíme trup 

• ozdobíme jemnými proužky z barevného rouna 

• kolem hlavičky připíchneme čelenku z proužku žlutého rouna 

• přišijeme zlatou nitku na zavěšení. 

Poznámky: Tento výrobek zvládaly dobře všechny skupiny dětí různých věkových 

kategorií jak ve třídě tak i ve skupinách na odpolední činnosti. Procvičili jsme 

představivost, jemnou motoriku, cit pro barvu i pro tvar. Výsledná práce byla lepší 

z delších česanců, hlavně z vlny východofrýské ovce byl andělíček lehký a jemný 

(Šilarová, 2005, příloha, fotografie 19). 

4.2.11 Postavičky 

Ukol: společně vyrobit postavičky do vánočního betlému 

Časová náročnost: 1 vyučovací jednotka (jedna figurka) 

Materiální prostředky: bílé a barevné ovčí rouno, plstící jehly, molitanové podložky 

Motivujeme vánočním příběhem, fotografiemi a obrázky betlémů i ukázkami figurek 

Postup: 

• na proužku rozčesaného ovčího rouna uděláme uprostřed uzel a 

přeložíme na polovinu 

• uzel nám vytvoří hlavičku 

• jemnými vpichy tvarujeme krk 
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• tělíčko vytvarujeme do tvaru kuželky 

• přidáváme další vrstvičky ovčího rouna a drobnými vpichy jehlou 

zapracujeme 

• když je kuželka dostatečně pevná, použijeme barevné ovčí rouno 

k dozdobení, vlasy, šátek, ruce, šaty apod. opět jemnými vpichy 

zapracováváme do podkladu 

Poznámky: Tato práce je o trpělivosti a pečlivosti, rozvíjí fantazii a představivost, 

estetické cítění. Lépe se pracovalo individuálně, při odpoledních činnostech, snáze se 

zvládne bezpečnost práce s jehlou. Výborně se osvědčila vlna krátká, hlavně na tvoření 

základních kuželek. Pro barevné dozdobení se lépe pracovalo s delšími česanci 

(Šilarová, 2008, příloha, fotografie 20). 

4.2.12 Zvířátka 

Úkol: pokusit se vystihnout tvar zvířecího těla - ovečka, oslík, volek 

Časová náročnost: 1 - 2 vyučovací jednotky 

Materiální prostředky: bílé a barevné ovčí rouno, plstící jehla, molitanová podložka, 

dýmkové čističe 

Motivujeme hotovými výrobky, zvířátka též můžeme použít do vánočního betlému 
Postup: 

• začínáme stejně jako u předchozího námětu uzlem uprostřed proužku, 

který přeložíme na půl 

• vytvoříme hlavičku, na ní připevníme ouška, krk a vpichy modelujeme 

tvar těla do podoby zvířete 

• nohy u zvířátek můžeme tvořit dvěma způsoby 

• buď si je uplstíme z čistého rouna a připíchneme k tělu 

• nebo můžeme použít ohebný obalený drátek (dýmkové čističe), který 

omotáme ovčí vlnou a opět vpichy připevníme k tělíčku 
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» výhodou druhého způsobu je ohebnost a pevnost nohou, můžeme upravit 

i výšku nohou (velbloud, žirafa) 
- na závěr celé zvířátko dobarvíme barevným ovčím rounem, ovečky 

můžeme nechat bílé, nebo můžeme použít trochu růžové na dozdobení 

oušek a čumáčků a hnědé na kopýtka. 

Poznámky: Procvičujeme trpělivost pečlivost, jemnou motoriku, estetické cítění. Je lépe 

pracovat s malou skupinkou dětí, kde dobře stačíme sledovat práci s jehlou. Ovečky 

jsme vyráběli při výuce praktických činností, ale složitějšího oslíka a volka již se 

skupinou zkušenějších a starších děvčat na rodinné skupině. Ani v tomto případě 
výsledek práce neovlivnila různost ovčích vln ( Šilarová, 2005, příloha, fotografie 21). 

4.2.13 Jednoduché prstové loutky 

Úkol: vyrobíme si jednoduché loutky na prsty pro pohádku „Paleček a jeho kamarádi" 
v 

Časová náročnost: 1 vyučovací jednotka 

Materiální prostředky: nejrůznější zbytky ovčího rouna, plstící jehla, molitanová 

podložka, zbytky barevných látek, jehla a nit 

Motivujeme dramatizací pohádky „Paleček a jeho kamarádi" 
Postup:. 

• z uhlazeného malého válečku uděláme uzel, přeložíme na polovinu 

• jehlou vytvarujeme hlavičku a krk 

• obličej dozdobíme barevným rounem 

• na krk přišijeme kousek látky (obdélník 10x5 cm) na navlečení na prst. 

Poznámky: Vyrobit prstové loutky lze i ve třídě s větším počtem dětí, nutno opět 

upozornit na bezpečnost při práci s jehlou. U dětí upevňujeme pozornost, soustředěnost, 

procvičujeme jemnou motoriku a zopakujeme si základní šicí stehy. Využili jsme 

všechny zbytky různých druhů ovčích vln (příloha, fotografie 22). 
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4.2.14 Ovoce 

Úkol: podzimní dekorace 

Časová náročnost: 1 vyučovací jednotka 

Materiální prostředky : bílé a barevné ovčí rouno, plstící jehla, molitanová podložka 

Motivujeme podzimní výzdobou a skutečným ovocem 

Postup:. 

• základem je kulatý míček z bílého rouna 

• vpichy jehlou jej modelujeme do tvaru - švestky, jablka, hrušky, dýně 

• ovoce barevně dokončíme 

• stopku, listy i „bubáka" vytvoříme zvlášť a připíchneme k ovoci. 

• hroznové víno se skládá z malých kuliček (minimálně 16 kuliček), které 

pokryjeme barevnou vlnou a přišijeme k sobě do tvaru hroznu. 

Poznámky: Lépe se pracuje s menší skupinkou dětí. Procvičujeme pozornost, trpělivost, 

jemnou motoriku, prostorovou trpělivost a estetické cítění. I zde nejsou rozdíly ve 

výsledku při využití různých druhů ovčích vln (příloha, fotografie 23). 

4.2.15 Slunečnice 

Úkol: podzimní výzdoba 

Časová náročnost: 1 - 2 vyučovací jednotky 

Materiální prostředky: bílé, hnědé a žlutě ovčí rouno, molitanová podložka, plstící jehla 

a bambusová tyč 

Motivujeme podzimní výzdobou a slunečnicemi ve váze 

Postup: 
• uplstíme bílou kuličku, kterou pokryjeme hnědým rounem 
• postupně vyrábíme žlutě okvětní lístky 

• připichujeme je plstící jehlou po obvodu hnědého středu 
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• bambusovou tyč obalíme zeleným ovčím rounem a připevníme ke stři 

» ze zeleného ovčího rouna vytvoříme listy a připichujeme ke stonku. 

Poznámky: Práce je časově náročnější, je třeba vyrobit větší množství žlutých okvětních 

lístků. Procvičujeme pozornost, trpělivost a fantazii s představivostí. Různost ovčích vln 

ani zde neovlivnila výslednou práci (příloha, fotografie 24). 

4.2.16 Ptáčkové 

r 

Ukol: zimní výzdoba 

Časová náročnost: 1 vyučovací jednotka (jeden ptáček) 

Materiální prostředky: dřevěné krmítko, bílé a barevné ovčí rouno, plstící jehla, 

molitanová podložka, tavná lepící pistole 

Motivujeme dřevěným krmítkem, do kterého si vyrobíme ptáčky 

Postup: 

• uhlazený váleček z ovčího rouna, uprostřed s uzlem, přeložíme a plstíme 

hlavičku krček 

• tělo tvarujeme do tvaru kuželky, ale na konci do špičky (ocásek ptáčka) 

• přidáváme vrstvičky pro bříško 

• barevně dotvoříme podle fantazie nebo skutečného obrázku 

• křidélka a ocásek si vytvoříme zvlášť a připichujeme jehlou k tělíčku 

• zobáček vytvoříme ze smotku vlny a očička z korálků 

• lepící pistolí přilepíme ke krmítku a dotvoříme zátiší. 

Poznámky: Práce je vhodná pro starší a již zkušenější děti. Je důležitá trpělivost a 

pečlivost. Procvičujeme prostorovou představivost, estetické cítění, jemnou motoriku a 

prostorovou představivost. Lze použít všechny druhy ovčích vln (příloha, fotografie 25). 
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4.2.17 Tkaní na tvrdé papírové podložce 

Úkol: vytvořit záložku do knihy 

Časová náročnost: 1 - 2 vyučovací jednotky 

Materiální pomůcky: papírová podložka z kartonu, na které jsou na protilehlých 

stranách centimetrové zářezy ve tvaru trojúhelníka pro napnutí osnovy, bavlněnou nit 

pro napnutí osnovy,vlněnou ovčí přízi na útek 

Postup: 
• navlékneme osnovu asi ze 6 - 8 nití podle šířky záložky 

• na spodní stranu provlékneme pásek tvrdého papíru asi 3 cm silného, tím 

zpevníme první řadu útku a zároveň vytvoříme prošlup 

• provlékáme vlnu střídavě nahoru a dolu 

• nazpátek provlékáme obráceně 

" zakončení provedeme vždy svázáním dvou až čtyř sousedních osnovních nití 

Poznámky: Upozorníme děti, že se při otáčení nesmí vlna moc utahovat, jinak se práce 

bude zužovat. Záložky si vytvořily obě skupiny dětí, rozvíjeli jsme trpělivost, jemnou 

motoriku rukou. Při provlékání nám může pomoci větší jehla. Použili jsme upředené 

vlákno z ovce plemene texel. Podobným způsobem si můžeme vyrobit i různé náramky. 

4.2.18 Napínání osnovy na tkací rámeček 

Ukol: naučit se samostatně napnout osnovu na tkací rámeček 

Časová náročnost: 1 vyučovací jednotka 

Materiální prostředky : tkací rámeček, bavlněná příze na osnovu 

Postup: 

• seznámit děti s názvy jednotlivých částí tkacího rámečku 

• nitě se napínají přes zbožový hranol, záměnný hranol je ten, pomocí kterého 

vytvoříme prošlup, osnovní hranol je poslední, přes který musí příze projít, je 

připevněn k rámečku maticí 
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• přivážeme nit k prvnímu háčku na osnovním hranolu 

• protáhneme zářezem v záměnném hranolu (prošlupu) 

• zahákneme za háček na zbožovém hranolu a vracíme se zpět přes „prošlup", 

zpět k osnovnímu hranolu 

• obtočíme kolem háčku a opět se vracíme přes „prošlup" ke zbožovému hranolu 

• kolem každého háčku jsou dvě nitě a v každém zářezu „prošlupu" pouze jedna 

nit 

• jakmile napneme požadovanou šířku, osnovní nit odstřihneme a přivážeme 

k háčku 

• povolíme matky na osnovním hranolu o otáčením napínáme osnovu 

Poznámky: Tuto činnost jsem s dětmi prováděla záměrně. Většinou dostanou rámeček 

připravený již s osnovou a vůbec si neuvědomí, že i napínání osnovy dá velkou práci. 

Vyžaduje od nich přesnost, trpělivost a pečlivost. Po počáteční nedůvěře práci nakonec 

zvládly všechny děti a mohly si vyzkoušet jednoduché tkaní (příloha, fotografie 26). 

4.2.19 Jednoduché tkaní na tkacím rámečku 

Úkol: utkat jednoduchý pruh látky 

Časová náročnost: 1 a více vyučovacích jednotek (dle výrobku) 

Materiální prostředky: tkací rámeček s napnutou osnovou, upředenou ovčí vlnu, tkací 

jehla 

Postup: 

• seznámit děti s názvy pomůcek na tkaní a s některými pojmy: útek, vazný bod, 

plátnová vazba, prošlup 

• záměnný hranol má dvě šikmé hrany, jestliže otočíme tímto hranolem z jedné 

šikmé strany na druhou, vznikne mezera „prošlup" 

• před první útek vložíme pásek tvrdého papíru, který nám udrží první nit v rovině 

56 



• provlékání příčné vlny - útku provádíme pomocí tkací jehly, na kterém je 

navinutá příze 

• provlečený útek přirazíme hřebenem 

• po každém protažení útku otočíme záměnným hranolem, aby se nitě vystřídaly 

• vznikne tkanina a barevným střídáním mohou vzniknout pěkné vzory 

Poznámky: Činnost děti velmi zaujala, po chvíli viděly již za sebou kousek práce, 

vzorek, který se jim povedl utkat. Důležité je, abychom hlídali střídání prošlupu, jinak 

se jim útek vypáře. Používali jsme vlákna, která jsme si upředli na kolovrátku z ovčí 

vlny texel a východofrýského plemene. Utkali jsme různá prostírání a pruh látky, ze 

kterého potom ušily taštičku (příloha, fotografie 27). 

4.3 Hodnocení realizovaných námětů 

Každý námět jsme zhotovili ze všech druhů ovčích roun. Podle výsledného vzhledu 

jsme se rozhodovali, ze které vlny je výrobek nejlépe zpracovaný. Pokud byl námět 

jednoduchý, mohlo si každé dítě vyzkoušet, jak se pracuje se všemi druhy ovčí vlny. 

Jestliže byl výrobek složitější, použila jsem raději možnost práci ve skupinách, kdy 

každá z nich měla za úkol zpracovat jiný druh ovčí vlny. Výsledky jsme na závěr 

porovnávali. 

Pro hodnocení realizace jednotlivých námětů a práce dětí jsem si vytvořila bodovou 

stupnici 3, 2 ,1, kdy bod 3 označuje maximum (nejúspěšnější, nejvyšší), bod 2 průměr a 

bod 1 minimum (jednoduchost, nenáročnost). Zaměřila jsem se na tyto rozvíjené 

faktory: zaujetí pro činnost, náročnost úkolu, soustředění dětí, trpělivost dětí, rozvíjení 

jemné motoriky, rozvíjení smyslového vnímání. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2 a v grafu 1: 

57 



Graf 1: Hodnocení vhodnosti realizovaných námětů 

Počet 
námétů 
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Tabulka 2: Celkové hodnocení výsledků 
Počet 
dětí 

Zaujetí 
pro 

činnost 

Náročnost 
úkolu 

Soustředění 
dětí 

Trpělivost 
dětí 

Rozvíjení 
jemné 

motoriky 

Smyslové 
vnímání 

Vhodnost 
činnosti 

Použitý 
druh 

ovčí vlny 

Kuličky 8+6 3 1 2 2 3 2 
ZŠ+DDŠ 

menši děti 
CH, SF, TE, 

VF 

Věneček 8+6 3 2 2 3 3 3 ZŠ+DDŠ CH, SF, TE 

Vajíčko 7+6 2 3 3 3 3 3 ZŠ+DDŠ CH, SF, TE, 
VF 

PantoOíčky 4+4 3 3 3 2 3 3 DDŠ TE, VF 

Vánoční 
ozdoby 8+4 3 2 2 3 2 3 ZŠ+DDŠ CH, SF, TE, 

VF 

Vánoční 
přání 6+6 3 2 2 2 3 3 DDŠ CH, SF, TE, 

VF 

Taštička 5+6 2 3 2 3 • 3 3 DDŠ 
starší děti 

CH, SF, TE, 
VF 

Anděl 8+6 3 1 2 2 2 2 ZŠ+DDŠ VF 

Postavičky 8+6 3 3 3 3 3 3 DDŠ SF, CH, TE 

Zvířátka 8+6 2 3 3 3 3 3 DDŠ SF, CH, TE 

Prstové 
loutky 5+5 3 1 2 2 2 3 ZŠ+DDŠ CH, SF, TE, 

VF, ZW 

Ovoce 8+6 3 2 3 2 2 2 ZŠ+DDŠ CH, SF, TE, 
VF 

Ptáci 8+6 3 3 3 3 3 3 DDŠ CH, SF, TE, 
VF 

Slunečnice 4+2 2 3 3 3 3 3 DDŠ 
CH, SF, TE, 

VF 

Tkaní -
osnova 8+5 2 3 3 3 3 2 ZŠ+DDŠ TE, VF 

Záložka 4+4 2 3 3 3 3 3 DDŠ TE, VF 

Peněženka 4+4 2 3 3 3 3 3 DDŠ TE, VF 

Prostírání 4+4 2 3 3 3 3 3 DDŠ TE, VF 
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Při plstění barevných kuliček, věnečku a velikonočního vajíčka byl zájem dětí o tuto 

práci velký. Velmi jednoduché úkoly vyžadují hlavně trpělivost. Procvičujeme jemnou 

motoriku rukou. Činnost je vhodná jak pro praktické činnosti ve škole, tak pro rodinnou 

skupinu dětského domova. Zejména pro mladší věkové kategorie. Využili jsme všechny 

druhy ovčí vlny a dokonce i malé zbytky. 

Výroba pantoflíčků se dětem zdála velmi náročná. Je třeba rozdělit práci do dvou 

bloků. V první části si vyrobíme plsť, necháme uschnout a teprve později stříháme a 

šijeme. Opět procvičíme jemnou motoriku rukou, soustředění a trpělivost. Lépe se 

pracovalo s delšími česanci ovčí vlny, neboť při plstění se vlákna různě kříží, a když 

nejsou dostatečně dlouhá, mohou vznikat i otvory a nevytvoří se celistvý plát. V obou 

skupinách se práce vydařila a doporučuji ji jak pro výuku tak pro zájmovou činnost. 

Plstění pomocí plstící jehly je již dost náročná činnost. Dokud se děti nenaučily 

správně jehlu držet a dobře kolmo vpichovat, křehké jehly velmi často praskaly. 

Postupovala jsem od jednoduchých námětů ke složitějším. Nejdříve děti „vybarvovaly" 

ovčí vlnou snadné motivy. Postupem času byly schopné zhotovit nádherné obrázky. 

Náměty vánoční ozdoby. vánoční přání, otvírací vánoční betlém a obrázky jsou 

náročnější. Tato činnost se lépe uplatní při odpoledních zájmových kroužcích. I když 

jsem zkusila plstit i v hodinách praktických činností, výsledky byly také pěkné, přesto 

doporučuji tyto práce provádět s malým počtem dětí. Zejména kvůli bezpečnosti dětí. 

Druhy ovčích vln zde nehrají žádnou roli. Plstit se prakticky dá s každou z nich. 

Andělíček je velmi snadný výrobek, měl pro svoji jednoduchost velký úspěch u 

všech dětí. Kromě sledovaných faktorů rozvíjíme také představivost, cit pro barevnost i 

pro tvar. Výsledná práce byla lepší z delších česanců. Vhodný námět pro mladší 

věkovou skupinu dětí, lze jej realizovat i ve škole i na rodinné skupině. 

Postavičky a zvířátka patří také ke složitějším. Lépe se pracuje s dětmi individuálně, 

v odpoledních zájmových činnostech. Tělíčko lze vytvořit i z krátké vlny, ale na 

barevné zdobení jsou vhodnější delší vlákna. 

Pro menší děti a také pro činnost ve škole jsou vhodné malé prstové loutky. Mají 

široké použití nejen v literární výchově ale i v dalších výchovách. Využili jsme všechny 
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zbytky ovčích vln. Nejen že jsme upevňovali již zmíněné determinanty, ale děti si 

zopakovaly základní stehy při sešívání hlavičky s tělíčkem. 

K dekoraci a na výzdobu nám posloužily výrobky ve tvaru ovoce. Výsledek byl 

nad očekávání krásný. Menší a jednodušší tvary můžeme plstit i ve třídě v rámci 

praktických činností i v odpoledních činnostech. Procvičujeme a rozvíjíme pozornost, 

trpělivost,estetické cítění a prostorovou orientaci. Na vzhled výrobku nemělo žádný vliv 

z jakého druhu ovčí vlny byly vyrobené. 

Výroba slunečnice byla zejména časově náročná tím, že děti musely uplstit velké 

množství okvětních lístků. Doporučuji tento výrobek vyrábět s menším počtem starších 

dětí, zejména v odpoledních zájmových činnostech. Druh ovčí vlny zde opět nebyl 

rozhodující. 

Jedním z nejkrásnějších výrobků byli ptáčkové. Překvapil mě velký zájem dětí o 

jejich výrobu. Po celou dobu, kdy jsme se jimi zabývali, děti sledovaly barevnost ptáčků 

v přírodě a hlavně v nejrůznějších encyklopediích. Náročná práce je vhodná pro starší 

děti v rodinné skupině při odpoledních činnostech. Lze použít všechny druhy ovčí vlny. 

Seznámení s tkaním bylo pro děti úplně něco jiného. Podařilo se nám navštívit 

domácí tkalcovskou dílnu rodiny Kubákových ve Strmilově. Děti viděly tkaní na 

stavech z 19. století, kde se tká ručně, a zároveň i tkaní na moderních elektrických již 

programových stavech. Ve škole i na rodinné skupině potom nebyl žádný problém děti 

dovést ktomu, aby se naučily na jednoduchém tkacím rámečku napnout osnovu. 

Snadno porozuměly odborným termínům- prošlup, osnova, útek. Ke tkaní jsme použili 

přízi, kterou jsme si sami upředli na kolovrátku i nejrůznější zbytky vlněných přízí. 

S menšími dětmi ve třídě jsme si vyzkoušeli tkaní na tvrdé papírové podložce. 

Zhotovily si krásnou záložku, prostírání či podložku pod hrneček. Děvčata se pokoušela 

i o nejrůznější náramky.Na tkacím rámečku pracovala asi polovina dětí. Výsledky jsou 

velmi hezké. Vyrobily kabelky, taštičky, peněženky. Většinou je poté darovaly svým 

nejbližším při návštěvě^ vánočních prázdninách. Pro tkaní je vhodná vlna s delším 

vlasem, my jsme použili vlnu z ovcí texel a z východofrýské ovce. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout náměty pro ruční zpracování různých druhů 

ovčích vln, realizovat je při práci s dětmi a posoudit jejich vhodnost pro děti v rodinné 

skupině nebo ve třídě. Navrhla jsem celkem osmnáct námětů z ovčí vlny. 

Všechny jsou velmi dobře realizovatelné v početně menší skupině dětí. Vhodnější 

jsou pro rodinné skupiny dětského domova, kdy se děti mohou k rozdělaným pracím 

kdykoli během dne vrátit (hlavně tkaní a složitější výrobky z plstění). Veškerá činnost 

probíhala dobrovolně, dětem jsem náměty nabízela a snažila jsem se je zaujmout 

motivací. Ve škole pracovali vždy všichni přítomní žáci. Při odpoledních či 

víkendových aktivitách byla volba dobrovolnější, protože některé dívky měly současně 

jiný zájmový kroužek nebo jinou povinnost, většinou ale přišly všechny. 

Ve škole také nebyl žádný problém, vzhledem k tomu, že mám ve třídě osm žáků 

(základní škola praktická), tato činnost je i zde dobře využitelná. Má velké relaxační 

účinky. Děti uklidňuje, rozvíjí, upevňuje návyky, posiluje mnoho faktorů, které 

zejména u těchto dětí chybí nebo jsou slabě rozvinuté (trpělivost, pozornost, citlivost, 

jemnost i soustředěnost). Dokonce jsem se setkala s tím, že může mít i schopnost 

potlačovat u dětí negativní emoce (vpichování jehlou). Poněkud náročněji by vše 

probíhalo ve třídě s dvaceti a více žáky. Zde bych zejména práci s plstící jehlou 

nedoporučovala, hlavně s ohledem na bezpečnost dětí. 

Mohu doporučit práci s ovčí vlnou do všech zájmových aktivit a potvrdit hypotézu, 

že ovčí vlna je vhodný materiál pro praktické činnosti. 
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PŘÍLOHY 

Tabulka 3: Jemnost a sortiment vlny u všech plemen (Horák, 2007) 

Plemeno 
Sortiment Délka Roční střiž kg 

Plemeno 
|im cm Bahnice Beran 

BE B-BC 25-29 7-9 3,5-4,5 4,5-5,5 
CF B-C 25-33 7-9 3,5-4 4-5 £ > 
H BC-C 27-33 6-8 3-3,5 3,5-4,5 on 

z 
CH A-B 22-27 4-6 3-3,5 3,5-4,5 13 
NC C-CD 29-35 7-9 3,5-4,5 4,5-5,5 f ffl 
OD B-CD 25,1-35 7-10 3,5-4,5 4,5-6 

1 SF B-C 25-33 7-9 3,5-4,5 4,5-5,5 1 
TE C-CD 29-35 12-15 3,5-4,5 4,5-6 

VF BC-CD 27-35 • 10-12 4-5 5,5-6,5 

M
LÉČ

N
Á

 

0 C-CD 29-39 10-12 3-4 

PLO
D

N
Á

 R C-DE 29-55 
6-8 

4-5 nesíkv 
2-2,5 3-3,5 

PLO
D

N
Á

 

JR B-C 25-33 8-12 3-3,5 3,5-4 N 
KA E-F nad 90 

> -

VR E-F 45-65 8-10 2-2,5 

BA BC-D 28-36 4-5 3,5-4,5 4,5-5 > -

BG CD-DE 33-40 15-20 4-5 5-6 

C C-CD 29-35 10-12 3-3,5 4-5,5 
LE D-DE 35-40 20-25 4-5 5,5-6,5 
L C-CD 29-35 10-12 3-4 4-5 

9 M AB-B 23-27 7-9 5-5,5 7-9 9 
ML AB-B 23-27 10-15 4,5-5 5,5-7 i 
ND B-BC 25-29 12-15 5-5,5 5,5-7 § o 

RM+RK BC-CD 27-35 12-15 4,5-5,5 5,5-7 < 
Š CD-E 33-45 15-20 3-3,5 4-5,5 > -
v DE-EF nad 40 20 1,5-2 2-3 
vz CD-DE 33-40 15-20 3-3,5 4,5-5,5 
zw BC-CD 27-35 12-15 3-3,5 3,5-5 
ŽM AB-B 23-27 7-9 4,5-5,5 6-8 
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Tabulka 4: Hodnocení sortimentu vlny (Horák, 2007) 

Střední 
jemnost 
[fimV 

Sortiment-stupnice 
Obloučků 

na cm 
Označení 
jemnosti 

Roční délka 
[cm] 

Střední 
jemnost 
[fimV Středoevropská Bradfordská+) 

('•) 

Obloučků 
na cm 

Označení 
jemnosti 

Roční délka 
[cm] 

do 14,4 5A 100 12 

jemná 8-10 

14,5-16,5 4A 90 11 

jemná 8-10 
16,6-18,6 3A 80 10 

jemná 8-10 18,7-20,5 2A 70 9 jemná 8-10 
20,6-21,8 2A/A 64 8 

jemná 8-10 

21,9-23,0 A 60 7 

jemná 8-10 

23,1-25,0 A/B 58 6 

jemná 8-10 

25,1-27,0 B 56 5 

polojemná 10-14 27,1-29,0 B/C 56/50 4 polojemná 10-14 29,1-33,0 C 50 3 polojemná 10-14 

33,1-35,0 C/D 48 2 

polojemná 10-14 

35,1-37,0 D - 46 1.5 
polohrubá 15-20 37,1-40,0 D/E 44 1,0 polohrubá 15-20 

40,1-45,0 E 40 0,5 
polohrubá 15-20 

45,1-55,0 E/F 36 0,3 hrubá nad 20 
nad 55,1 F 32 -

hrubá nad 20 

Částečně upraveno podle ČN 80 1123 Stupnice jemnosti vlny. 
+) Orientační hodnoty. 

Tabulka 5: Švýcarská klasifikace tuzemské potní vlny (Horák, 2007) 

Třída Jemnost 
lum] 

Kvalita 
(sortiment) 

Půlroční délka [cm] Odpovídá v naší klasifikaci 
stupnici Třída Jemnost 

lum] 
Kvalita 

(sortiment) 
Přirozená Skutečná Středoevropské Bratfordské 

1 22-26 64-70 4,5 8,5 2A/A 60-58 

2 26-32 60-64 4,5 8,5 B-C 56-56/50 

3 32-38 54-60 7,0 10,0 C/D-D 50-46 

4 38-46 48-54 9,0 12,0 D/E-E 44-40 

5 46 a více 44-48 12,0 13,0 E/F-F 36-22 
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Fotografie 1: Stříhání ovcí Fotografie 2: Česačka 

Fotografie 3: Kracle Fotografie 4: Kolovrátek 
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Odpovědi na připomínky Jarmila Kořánová 

1. Hypotéza je poměrně obecná 
Hypotézu jsem takto položila zejména z toho důvodu, že zkušenosti na školách 

s tímto materiálem, ovčí vlnou, jsou u nás zatím poměrně malé. S využíváním tohoto 
materiálu se můžeme již tradičně seznámit na Waldorfských školách. I když v různých 
kurzech kreativity se s ní již pracuje a do podvědomí lidí se pomalu dostává. Chtěla jsem 
tímto jen dokázat, že je tento materiál velmi vhodný právě pro práci s dětmi. Dílčí hypotézy 
pak vyplynuly samy v empirické části práce, jak jsem ji postupně zpracovávala s cílovými 
skupinami dětí. 

2. Srovnání vhodnosti vlny různých plemen... 
Když jsem se poprvé seznámila s ovčí vlnou, jejím využitím, vůbec mě nenapadlo, že 

by mohly být rozdíly ve zpracovávání vln z různých plemen. Teprve až při postupném 
získávání zkušeností jsem zjišťovala rozdílnost při zpracovávání. Tato skutečnost je důležitá 
pro toho, kdo se chce s tímto materiálem lépe seznámit, aby dokázal dobře zvolit vybranou 
vlnu a výsledek práce splnil očekávání. Kvalitu vlny ovlivňují i další činitelé, kromě pohlaví, 
věku, výživy, ustájení, genetických faktorů právě hlavně i plemenná příslušnost. 

Velmi důležitá je jemnost a délka vlny. Jestliže délka ostříhané vlny je kratší než 6 cm, 
vlnu můžeme použít jen na plstění suchou jehlou, na výplně polštářků či malých hraček. 
Zejména u předení je důležitá délka vlákna, aby docházelo ke správnému uvolňování a 
pravidelnému spřádání. 

Každé plemeno je charakteristické jemností vlny, což je podle stupnice sortimentu 
(norma ČN 80 11 23) označováno velkými písmeny A, B, C, D, E, F a poté ještě zdvojenými 
písmeny, což je podrobnější hodnocení jemnosti AB, BC, CD, DE, EF. Pro ještě podrobnější 
hodnocení jemnosti vlny jsou uváděny údaje v mikrometrech. Vlna do síly 25 mikrometrů je 
označována jako velmi jemná, do 35 polojemná, do 45 polohrubá, nad 45 je vlna označována 
jako hrubá. U nás se také využívá švýcarské klasifikace potní vlny, která hodnotí vlnu podle 
kvality do 5 tříd. Vlna označená písmeny A - B patří k nejjemnější, vlna označená písmeny 
E - F k nejhrubším. Čím hrubší vlna, tím je její zpracovaný výsledek tvrdší a vlákno tzv. 

„kouše". Proto vlna z těchto plemen není vhodná například na pletení svetrů a čepic, ale 
nevadí při tkaní různých obrázků - gobelínů, tašek apod. 

Pro plstění suchou jehlou nehraje příliš velkou roli ani délka vlákna ani jemnost. 
Protože vlákna se stlačují jemnými vpichy k sobě a postupným vrstvením materiálu vzniká 
požadovaný výrobek. Přesto vyrábět z jemné a dlouhé vlny je lepší a snadnější. Jde zde spíše 
o subjektivní pocit při zpracovávání jemné nebo hrubší vlny. 

U nás nejčastěji chovaná a tedy i nejdostupnější plemena jsou masná, ta co se chovají 
pro maso, mají kratší vlnu, ale dostatečně jemnou.Z masných plemen je nejvhodnější podle 
mých zkušeností vlna z plemen texel a suffolk. Mléčné plemeno východofríská je dostatečně 
dlouhá ale hrubší, a tím je velmi vhodná pro předení a tkaní výtvarných výrobků. 
Kombinovaná plemena jsou ta, z nichž se získává hlavně vlna, maso i mléko. Nejvhodnější a 
již léty ověřená je vlna z plemene merino a merinolandschaf. Výrobky z ní upletené jsou 
velmi hebké, příjemné a teplé. 

3.Vysvětlení žákům rozdíly mezi plemeny... 
Chovem ovcí se zabývám již několik let. Začínala jsem s plemenem charollais a 

postupně jsem stádo rozšiřovala a přidávala další plemena suffolk a texel. Děti měly a mají 
možnost vidět rozdíly mezi plemeny. Porovnávaly jsme je hlavně vizuelně, rozdíly 
v barevnosti ( plemeno suffolk má černou hlavu a nohy). Při úplně prvním setkání dětí s ovčí 
vlnou, když jsem jim předložila první česance, mě překvapily otázkou: „To jste kvůli tomu 



zabila ovečku?" To byl jakýsi podnět ktomu, abych děti seznámila s celým postupem 
zpracovávání ovčí vlny. Ze začátku jsme se chodily na ovečky jen dívat, postupně mi 
pomáhaly s krmením, a když se na jaře stříhaly ovce , celý proces byl již samozřejmostí. 

Při vlastní práci s vlnou jsem jim sice řekla, že budeme zkoušet výrobek z různých 
oveček, ale pro vlastní práci dětí to nemá žádný význam. Důležité to bylo zejména pro mě, 
abych si ověřila své zkušenosti v praxi s dětmi. 

4. Pojem česance... 
Tento termín vysvětluji na straně č. 41. Jsou to rozčesané chomáčky ovčí vlny. 

5. Fotografie č.9... 
Na straně č. 42 jsem použila fotografii č. 9, vztahuje se ke kapitole 4.1. Na straně č.21 

je již odkaz na fotografii č.l , na straně č.24 je odkaz na fotografie č.2 a 3 a tak dále až na 
strnu č 39, kde je odkaz na fotografii č.8. 

6. Souhlasím, že umístění příloh by byl pravděpodobně vhodnější až za seznam použitých 
zdrojů 



Fotografie 5: Motovidlo a navíječ 
přaden 

Fotografie 6: Kbelíky s namočenou 
vlnou 

Fotografie 7: Skaní přízí Fotografie 8: Barvení vlny 
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Fotografie 10: Barevné kuličky Fotografie 11: Věneček 

Fotografie 12: Pantoflíčky Fotografie 13: Velikonoční vajíčko 
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Fotografie 14: Vánoční ozdoby Fotografie 15: Vánoční přání 

Fotografie 16: Obrázek Fotografie 17: Vánoční betlém 
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Fotografie 18: Kabelka Fotografie 19: Andělíček 
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Fotografie 22: Jednoduché prstové Fotografie 23: Ovoce 
loutky 

Fotografie 24. Slunečnice Fotografie 25: Ptáčkové 
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Fotografie 26: Napínání osnovy na tkací Fotografie 27: Tkané výrobky 

rámeček 
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