
Praxe ve firmě JUTA byla velmi užitečná a přínosná, jelikož jsem zde měl možnost vidět a zapojit se do 

kompletní výroby vpichovaných netkaných textilií a dalších produktů zde vyráběných. Včetně 

zkoušení vlastností NT, spalovacích zkoušek, seřizování, nastavování parametrů, čištění a obsluhy 

strojů a výrobních linek a také výměny vpichovacích desek a jednotlivých jehel. Dále jsem si zde 

připomněl principy fungování jednotlivých částí strojů a výrobních linek. Věřím, že mě práce ve firmě 

JUTA obohatila o užitečné informace a praktické znalosti, které budu moci využít při dalším studiu. 

Bronislav Kulich, srpen 2022 (JUTA a.s., Závod 08, Turnov) 

Příloha obrázků a vlastní komentář – Foto a text: Bronislav Kulich 

Trhací/sekací stroj 

 

Obr. č. 1. Materiál ve formě nepovedených výrobků. Vlevo — z bavlněných vláken. Vpravo ze 

lněných, jutových a dalších vláken. 

 

Obr. č. 2.: Vložený materiál prochází soustavou ozubených válců, rozmělněný materiál je vzduchem 

poháněný do trhacího bubnu a následně samovolně padá do připraveného pytle. 



Vysekávací stroj. 

Obr. č.3 – Materiál připravený pro výsek 

           
Obr. č.4 - Vysekávací stroj s připraveným materiálem.   Foto: Bronislav Kulich 



 

Obr. č. 5.: Vyseknuté polotovary připravené k uložení do krabic (za odkládacím stolem) a následnému 

uskladnění.        Foto: Bronislav Kulich 

 

Pro mě, pokud neberu v potaz studijní přínos, byla praxe přínosná tím, že jsem měla možnost si 

vyzkoušet práci ve velké firmě. Myslím, že mi to pomohlo získat větší sebevědomí jak v aplikování 

mých znalostí v praxi, tak i v tom, jak se orientovat v pracovním prostředí. 

Praxe, z hlediska specifik mého studijního oboru Textilní technologie, materiály a nanomateriály, pro 

mě byla prospěšná hlavně možností spojit ve škole branou látku týkající se netkaných textilií 

s praktickou zkušeností a příležitostí vyzkoušet si, jak provoz v takovéto firmě funguje. 

Anna Bartlová, srpen 2022 (JUTA a.s., Závod 08, Turnov) 

S praxí jsem byl nad míru spokojen. Příjemné pracovní prostředí, plynulý chod výroby, zajímavé 

výrobní procesy. Rád jsem si vyzkoušel práci ve firmě jako takové a viděl jsem zblízka výrobní procesy 

a postupy, o kterých se jinak jen učíme. Načerpal jsem spousty informací o netkaných textiliích, 

mykání, vpichování, možnostech recyklace, a udělal si lepší představu o tom, v jakém odvětví bych 

chtěl jednou pracovat. 

Petr Volf, srpen 2022 (Juta a.s., závod 08, Turnov) 

Firma vyrábí přírodní izolace a textilie pro automobilový průmysl s distribucí po ČR i do 

zahraničí. Má zkušebnu na testování vzorků. 



Během praxe jsem obsluhovala stroj MTF, skládala výrobky na palety, vysekávala vzorky ve 

zkušebně a s dozorem prováděla zkoušky. V provozu MTF jsem byla nedílnou součástí týmu, 

kde každý pár rukou je velmi potřebný. 

Poznala jsem celkový proces výroby textilie a seznámila se s textiliemi více do hloubky. 

Tereza Slancová, červenec 2020 

Závod 02 ve Dvoře Králové nad Labem je výrobcem technických tkanin, tkaných geotextilií, 
agrotextilií a netkaných textilií, technických přízí a filtračních patron. 
Dělala jsem především administrativní práci, ale měla jsem možnost nahlédnout do procesu 

výroby agro textilií v závodě. Takže si myslím že mi praxe pomohla po odborné stránce, 

jelikož jsem mohla vidět, na kterých strojích se vyrábějí agro textilie. 

Leona Zaňková, leden 2020 


