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Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec 

vyhlašuje spolu se svými partnery 

Střední průmyslovou školou textilní, Liberec, p.o. 
a 

Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci 
 

10. ročník soutěže 

ODĚV A TEXTIL, LIBEREC 2023 
 

Datum konání: 8. 9. 2023 
 

Místo konání:   Technická univerzita v Liberci   
  

O projektu:   
 propojení technického a uměleckého směru v oblasti textilu a oděvů 
 obeznámení studentů s činností textilních firem – technické vzdělávání 
 textilní workshopy – textilní techniky v praxi 
 ukázka výroby jablonecké bižuterie 
 prezentace tvorby studentů dle daných kategorií 
 výstava návrhů v kategorii Módní kresba 
 ocenění nejlepších kolekcí a návrhů 
 během dne možnost prohlídky prostor Fakulty textilní 

 

Vyhlášená kategorie: Tvoříme nejen z textilu 

Dokument obsahuje podmínky vyhlášené kategorie. 
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TVOŘÍME NEJEN Z TEXTILU 
Kategorie pro žáky ve věku 6–15 let 

Téma:   libovolné 

Zadání: V kolektivu (popř. samostatně) navrhněte a realizujte kolekci oděvů, 
módních doplňků nebo jiných výrobků nejen z textilu. Provedení a 
výrobní materiály (oděvní i neoděvní) výrobků/modelů jsou zcela v 
kompetenci autora/autorů. Výrobky/modely mohou být v jedné 
kolekci minimálně 3, maximálně 10. 

 Kolekci si v den konání soutěže předvedou sami autoři (příp. určení 
modelové a modelky z řad dalších žáků) na přehlídkovém mole, načež 
bude ohodnocena porotou.  

 

Kategorie Tvoříme nejen z textilu je vhodná zejména pro kolektivy žáků základních škol, 
základních uměleckých škol, nižšího stupně víceletých gymnázií, domů dětí a mládeže či 
dětských domovů. Autorský kolektiv může být sestaven ze žáků různých věkových 
kategorií. Žáci mohou tvořit např. v rámci výuky výtvarné výchovy či ve výtvarných kroužcích 
(doporučeno je zastoupení výtvarných a základních textilních technik) kupříkladu následující 
výrobky/módní doplňky: 

 tašky 
 polštáře 
 kravaty 
 čepice 
 výrobky z vlny 
 a tak dále – fantazii se meze nekladou 

Tvořit je možno i celé oděvy, ať už například vyzdobením těch již hotových (barvy, ozdoby, 
nášivky atp.), nebo zhotovením zcela nových – i pomocí netradičních technik. 

K tvorbě lze využít libovolné materiály (látky, přírodniny, vlnu, bavlnky, papír, plasty, 
recykláty atd.). Mezi doporučované textilní techniky patří např. pletení, tkaní, paličkování, 
plstění, vyšívání, ruční šití a další. Výtvarné techniky mohou být zcela různé. 

Účast v kategorii je zcela zdarma. 
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Podmínky přihlášení 

1. Odpovědná osoba1 podá elektronicky přihlášku kolekce v soutěžním informačním 
systému ModelIS dostupném na webové adrese: 
https://odevatextil-liberec.cz/modelis 
Do systému je třeba se nejdříve registrovat (= vytvořit si uživatelský účet); všechny 
podrobnosti jsou na této webové stránce uvedeny. 

2. Přihláška bude odpovědné osobě systémem potvrzena e-mailem automaticky ihned 
po jejím odeslání (v případě, že potvrzení nedorazí (zkontrolujte i spamovou 
schránku), kontaktujte pořadatele). 

3. Detail odeslané přihlášky lze kdykoliv (až do 30 dní po datu konání soutěže) zobrazit 
po přihlášení do informačního systému. Je možné tam i požádat o její úpravu, 
doplnění či smazání a nahrát hudbu a fotografie (viz dále). 

Nejzazší termín podání přihlášek: 31. 5. 2023 
Na později podané přihlášky nebude brán zřetel. 
Počet přihlášených kolekcí je neomezený. 

K přihlášce do soutěže je nutno dodat hudbu (formát MP3), při níž bude daná kolekce 
předváděna a také jednu až tři fotografie (formáty JPG, JPEG, BMP nebo PNG) kolekce 
nebo jejích detailů (z toho minimálně jednu fotografii celé kolekce). Fotografie budou 
použity do velkoplošného promítání v přehlídkovém sále během předvádění dané kolekce.  

Možnosti dodání hudby a fotografií: 
a. v soutěžním informačním systému ModelIS u detailu dané přihlášky 
b. e-mailem na adresu odevatextil@gmail.com nebo info@odevatextil-liberec.cz 

Nejzazší termín zaslání hudby a fotografií: 1. 9. 2023 
Pokud nebude do tohoto termínu zaslána Vámi vybraná hudba, bude Vám hudba přidělena. 
Změna hudby není z technických důvodů po tomto termínu možná. 
  

                                                      
1 Odpovědnou osobou standardně může být pedagog dané školy nebo školského zařízení.  

https://odevatextil-liberec.cz/modelis
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Podmínky předvedení 

 Maximální doba předvedení jedné kolekce jsou 2 minuty. Kolekci si dle zadání 
předvedou sami žáci na vlastní choreografii a vlastní, předem zaslanou hudbu. 

 Není povoleno znečišťovat předváděcí plochu žádnými látkami ani předměty. 
 Při prezentaci, z důvodu bezpečnosti, není povoleno používat otevřený oheň, 

pyrotechnické výrobky, efekty apod. 
 Kolekce či její prvky (vč. způsobu předvedení) nemohou být v rozporu s platnými 

právními předpisy a dobrými mravy. 
 V případě zjištění porušení těchto podmínek bude kolekce diskvalifikována. 

Podmínky vyhodnocení soutěže 

Předvedené kolekce ohodnotí alespoň pětičlenná porota dle různých kritérií (originalita, 
provedení, choreografie atd.). Minimálně tři nejlepší kolekce budou oceněny věcnými 
cenami. Mezi kolekce bude také rozděleno několik speciálních cen. 

Další informace 

 Předpokládaný začátek programu v 9.00 (příjezd soutěžících mezi 7.00 a 9.00; do 
8.30 možno vyzkoušet v přehlídkovém sále choreografii a hudbu). 

 Časový harmonogram bude upřesněn až dle počtu přihlášených kolekcí. 
 Pořadí kolekcí určuje pořadatel soutěže. 
 Organizátoři soutěže nebo jimi pověřené osoby budou v den konání soutěže 

pořizovat fotografické a audiovizuální záznamy předváděných kolekcí, které 
zůstanou v majetku pořadatele soutěže, a bude s nimi nakládáno dle jeho uvážení. 

 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo upravovat popisy kolekcí po stylistické 
stránce a zkrátit je při překročení délky pěti vět. 

 Akce může být v důsledku působení nepříznivých vlivů (např. epidemiologické 
podmínky) přesunuta nebo zrušena. 

  



5 
 

Případné dotazy můžete směrovat na pořadatele soutěže: 

Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec 

E-mail: odevatextil@gmail.com 

Web:  https://odevatextil-liberec.cz 

Organizátoři: 

 Ing. Alena Benešová (+420 737 141 885) 
 Ing. Jana Kočí (+420 702 047 154) 
 Jiří Beneš (+420 739 809 629) 
 Lucie Šantrochová 

https://odevatextil-liberec.cz/

