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ANOTACE
Bakalářská práce „Kameny světla“ je inspirovaná minerálem jménem labradorit.
Jedná se o kámen, který je charakteristický svým optickým efektem zvaným
labradorescence. Výtvarně je toto téma zpracované do dámské oděvní kolekce
využívající digitálního sublimačního tisku. Stylově je kolekce ovlivněna mystickou
atmosférou a metafyzickými vlastnostmi, které lidé tomuto kamenu přisuzují.
Bakalářská práce obsahuje návrhy a realizaci digitálního sublimačního tisku dále pak
návrhy a realizaci osmi dámských modelů.

THE ANOTACION
Bachelor thesis The stones of light is inspired by mineral called labradorite. It is a
stone which is characterized by its optic effect called labradorescence. Artistic is this
theme processed into women's clothing collections using digital sublimation print.
Stylish is the collection affected by the mystic atmosphere and metaphysical
qualities that people attribute to this stone. Bachelor thesis contain suggestions and
realisations digital sublimation print, as well as suggestions and realisations other
eight women's models.
Klíčová slova: labradorit, dámská kolekcia, šaty, kabát, autorská potlač, ditálná
sublimačná tlač
Key words: labradorite, women fashion collection, dress, coat, authors printed
textile, dital sublime print
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1. ÚVAHA
Kameň labradorit ma očaril hneď v prvej chvíli, keď som ho uvidela. Fascinovane
som sa s ním hrala a po dlhú chvíľu pozorovala lámanie svetla vo vnútri kryštálu labradorescenciu, ktorá je pre tento kameň typická. Kameň vo mne vyvolal ťažko
opísateľný tajomný pocit, na ktorý som nemohla prestať myslieť. Napadlo ma, že
tento kameň dokonale ilustruje múdre príslovie: „Nič nie je také, ako sa na prvý
pohľad zdá“. Na prvý pohľad vás labradorit vôbec nemusí zaujať, najmä ak ho
pozorujete len z jedného uhla. Ak sa na neho zameriate, vezmete do ruky, začnete ho
otáčať, pozorovať z rôznych uhlov, uvidíte nádherné odlesky a mystickú hĺbku,
ktorú v sebe kameň ukrýva.
V tomto vidím podobnosť s dnešným všeobecne uznávaným vnímaním sveta.
Dnešná moderná veda uznáva iba niekoľko uhlov pohľadu na svet. Ľudia, ktorí
poukazujú na existenciu iných uhlov pohľadu, sú považovaní za nedôveryhodné
osoby, v horšom prípade za bláznov. Pritom je to veľká škoda. Ľudstvo sa celkovo
týmto postojom ochudobňuje o mnoho krásnych zážitkov rovnako tak, ako keby ste
sa na labradorit pozerali len z jedného uhla. Verím, že táto dnešná všeobecná
obmedzenosť modernej vedy nebude mať dlhé trvanie, pretože svet sa vyvíja a mení
čoraz rýchlejšie a evolúcia nikdy nemala pre skostnatenosť a obmedzenosť
pochopenie. Dokonca už odnože klasickej vedy ako je metafyzika podávajú dôkazy,
že svet je iný ako by sa nám na prvý pohľad mohol zdať. Som rada, že môžem byť
svedkom tejto celosvetovej zmeny myslenia.
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2. ÚVOD
Kamene. Boli tu dávno pred nami a zostanú tu aj po nás. Popísaných je už cez
4300 minerálov a každým rokom je pridaných niekoľko desiatok ďalších. Približne
300 minerálov je považovaných za minerály s častým výskytom. Pre tvorbu hornín
je významných dokonca len niekoľko desiatok, a naopak vzácnych a raritných
minerálov je viac ako dvetisíc.
Kamene, minerály, skameneliny. Sú ako kniha, ktorá popisuje históriu našej
planéty a univerza, ale môžeme sa v nich dočítať aj oveľa viac. Sú tiež krásne a
elegantné. Môžeme nimi skrášľovať najrôznejšie ľudské priestory, obydlia a
záhrady, rovnako tak ako sami seba. Existuje mnoho rôznych uhlov pohľadu na
kamene. Človek zamestnaný v priemysle sa pravdepodobne na kamene bude pozerať
ako na dôležitú surovinu, ktorá zohráva zásadnú úlohu v technológii. Počnúc
diamantovými vrtákmi až po syntetické kremíkové čipy v počítačoch. Iný pohľad
môžeme očakávať od fyzika, ktorý pravdepodobne vyzdvihuje fyzikálne vlastnosti
kameňov ako napríklad elektrickú vodivosť. Odlišný uhol pohľadu by mal chemik.
Historika a sociológa by kamene zaujímali z iného pohľadu ako biológa. Liečiteľ
zaoberajúci sa alternatívnou medicínou by vám možno povedal, že kryštál pre neho
predstavuje prostriedok, ktorým môže usmerniť a zosilniť liečivú energiu.
Citlivejší ľudia môžu vnímať skrytú energiu kameňov a využívať ju k svojmu
prospechu - k vyladeniu organizmu, alebo k harmonizácii svojho prostredia.
Každému vyhovuje iný kameň a každému iný kameň prináša zdravie, šťastie,
vyrovnanosť či úspech v práci, alebo v osobnom živote. Každý kameň na nás reaguje
trochu inak. Jeden kameň nás môže upokojiť a druhý naopak nabudiť. Jeden nám
pomôže odbúrať stres a napätie, ďalší zasa môže pomáhať s pracovným nasadením.
Kamene pomáhajú pri meditácii. Ľudia sa v ich prítomnosti cítia príjemne a
uvoľnene. Môžu pomôcť zabudnúť na znepokojujúce myšlienky, stresujúce udalosti
či zdravotné problémy.
Táto bakalárska práca sa zaoberá nerastom, ktorý ma očaril na prvý pohľad.
Ihneď som vedela, že labradorit je téma, ktorej sa chcem v bakalárskej práci
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venovať. V tejto písomnej práci najskôr napíšem niekoľko základných informácií o
kameňoch všeobecne, potom budú nasledovať informácie o labradorite samotnom.
Vždy sa pokúsim na tému zamerať z dvoch zdanlivo odlišných pohľadov. Z pohľadu
klasických vedných disciplín, z pohľadu metafyziky a duchovna.
Dnešná veda pomaly začína priznávať, že jej pohľad nie je jediný správny, hoci
stále narazíte na mnoho ľudí, ktorí budú tvrdiť, že kamene sú proste len kamene,
ktoré nemajú žiadnu energiu a už vôbec žiadne spirituálne účinky. Je mi týchto ľudí
úprimne ľúto. Myslím, že vnútri tušia, že existujú aj iné úrovne bytia ako len
materiálne, ale striktný materiálny pohľad im dáva pocit istoty. Ak by mali uznať
existenciu metafyzických javov, museli by prehodnotiť a zmeniť celý svoj pohľad na
svet. Väčšina dnešných ľudí je tiež príliš znecitlivených na to, aby boli schopní
vnímať jemné energie okolo seba. Vnímanie energie predsa len vyžaduje istú
vyspelosť, čo však neznamená, že je to niečo, čo je iba pre vybraných ľudí. Energia
kameňov pôsobí na každého, či už v to verí alebo nie.
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3. KAMENE
3.1 Kamene vedecky
3.1.1Definícia
Definícií nerastov (synonymum pre minerál) existuje niekoľko desiatok. Z
mineralogického uhla pohľadu je nerast chemické homogénne prírodné teleso s
pravidelným usporiadaním častíc, ktoré je základným stavebným kameňom hornín.
Z hľadiska ložiskovej geológie je nerast prirodzená súčasť zemskej kôry (minerál,
hornina aj niektoré ďalšie látky, napr. plyny), ktorú možno priamo alebo po
spracovaní použiť pre potreby ľudstva. [1]
Podľa definície v zákone č. 44/1988 Zbierky o ochrane a využití nerastného
bohatstva (banský zákon) sú za nerast považované tuhé, kvapalné a plynné časti
zemskej kôry. Výnimku tvoria vody (ak sa z nich nemôžu priemyselne získavať
vyhradené nerasty), rašelina, sedimenty v korytách vodných tokov (ak sa z nich
nemôžu priemyselne získavať vyhradené nerasty) a kultúrna vrstva pôdy. Táto
definícia je tak široká preto, že množstvo využívaných nerastov sa rýchlo mení a
nebolo by vhodné ich zoznam neustále novelizovať.
Jedna z najrozšírenejších definícií minerálu hovorí: „Minerál (lat. z Minera,
baňa), čiže nerast je prvok alebo chemická zlúčenina, ktorá je za normálnych
podmienok kryštalická, a ktorá vznikla ako výsledok geologických procesov“. [2]
Niektoré ďalšie všeobecnejšie definície ju nedefinujú ako výsledok geologických
procesov, ale ako produkt prírodných procesov na Zemi, alebo na inom kozmickom
telese. Aby sme niečo mohli nazvať minerálom je dôležité, aby sa táto látka
prirodzene vyskytovala, aby bola pevná a stabilná pri izbovej teplote, aby ju bolo
možné popísať chemickým vzorcom, a aby mala usporiadanú atómovú štruktúru. Na
rozdiel od horniny, ktorá môže byť zložená z viacerých minerálov a nemusí mať
špecifický chemický vzorec. [1]
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3.1.2 Vlastnosti a zloženie
Minerály majú niekoľko vlastností, pomocou ktorých ich môžeme identifikovať.
1. Kryštalická štruktúra a súmernosť
Ako už bolo uvedené kryštál je pevná látka s pravidelnou, opakujúcou sa
atómovou štruktúrou. Pri raste vytvárajú kryštály pravidelné mnohosteny.
Rozloženie plôch mnohostena odráža zjednodušene zákonitosti štruktúry kryštálu.
Rozlišuje sa sedem rôznych kryštálových sústav (trojklonná, jednoklonná,
kosoštvorcová, štvorcová, šesťuholníková, klencová (trojuholníková) , kocková),
ktoré sú vymedzené svojou geometrickou súmernosťou.

Obrázok 1 Kryštalická štruktúra [3]
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2. Štiepateľnosť
Štiepateľnosť je spôsobená prítomnosťou plôch so slabšími väzbami v kryštálovej
štruktúre, podľa ktorých sa kryštál ľahšie rozpadá. Kalcit má tri smery štiepateľnosti,
podľa ktorých sa štiepi na úlomky, zatiaľ čo muskovit je dokonale štiepateľný len
podľa jedného smeru.
3. Tvrdosť
Tvrdosť je určená silou chemických väzieb v štruktúre krištáľu. Najčastejšie je
meraná ako odolnosť minerálu voči rytiu a je udávaná na desaťbodovej škále, ktorú
zaviedol v r. 1822 rakúsky mineralóg Friedrich Mohs (1773-1839). Najmäkší (1) je
mastenec, najtvrdší (10) diamant.

4. Vryp
Vryp je farba jemného prášku minerálu, ktorá sa určí rozotrením minerálu na
prášok, či otrením minerálu o porcelánovú doštičku. Vryp sa často líši od farby
minerálu. Napríklad hematit môže mať rôznu farbu, ale jeho vryp je vždy červený.

5. Lesk
Lesk je určený spôsobom, akým sa svetlo odráža od minerálu. Lesk je nezávislý
na farbe, preto môže pomôcť k určeniu minerálu.

6. Hustota
Hustota je daná štruktúrou a chemickým zložením minerálu. Hmotnosť atómov,
ktoré minerál tvorí, silno ovplyvňujú jeho hustotu - napr. zlato má vyššiu hustotu ako
halit, pretože jeho atómy sú ťažšie.
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7. Lom
Lom pozorujeme tam, kde sa minerál poruší mimo plochy štiepateľnosti. Lomná
plocha má veľmi často charakteristický vzhľad, napr. pri opále býva lastúrnatá, u
kaolinitu nerovná.

8. Farba
Farba je spôsobená nerovnomerným pohlcovaním svetla, na ktorom sa podieľa
zloženie minerálu, jeho kryštálová štruktúra a často aj prítomnosť niektorých
stopových prvkov. Napríklad meď v azurite spôsobuje jeho typickú modrú farbu. Iné
minerály sú bezfarebné (napr. krištáľ) alebo biele (napr. mliečny kremeň), pretože
neabsorbujú svetlo alebo ho absorbujú rovnomerne.
9. Priehľadnosť
Transparentnosť je miera, ktorou môže svetlo prenikať minerálom. Úplne
priehľadné bezfarebné minerály sa označujú ako číre (napr. krištáľ). Mnohé rudné
minerály sú úplne nepriehľadné (napr. magnetit).
Čerpáno z [4]

Zloženie
Minerály môžeme určovať a deliť tiež podľa chemického zloženia. Ako už bolo
uvedené, pre definíciu nerastu je dôležité, že je možné ho popísať chemickým
vzorcom. Minerály sú teda roztriedené do skupín podľa svojho chemického zloženia.
1. Rýdze prvky. Sú voľné, nekombinované prvky. Jedná sa o relatívne malú
skupinu približne 50 členov, ako napríklad zlato a striebro.
2. Halogenidy. Minerály tejto skupiny obsahujú jeden z halových prvkov: fluór,
chlór, bróm alebo jód. Atómy týchto prvkov sa kombinujú s atómami kovov
13

a vytvárajú tak nerasty ako halit, alebo fluorit. Táto skupina minerálov tiež
nie je početná. Jedná sa o 100 členov.
3. Sulfidy. Sulfidy sú chemické zlúčeniny, v ktorých sa síra kombinuje s
kovovými a polokovovými prvkami. Jedná sa o skupinu s približne 300
členmi. Do tejto skupiny patrí napríklad pyrit.
4. Oxidy a hydroxidy. Táto skupina zahŕňa cez 250 minerálov. Oxidy sú
zlúčeniny, v ktorých sa jeden alebo dva kovové prvky kombinujú s kyslíkom.
Kovový prvok v kombinácii s vodou s hydroxylovým radikálom (OH)
vytvára hydroxid.
5. Karbonáty. Je to skupina asi 200 minerálov. Karbonáty sú zlúčeniny, v
ktorých sa jeden alebo viac kovových prvkov kombinuje s uhličitanovým
radikálom. Príkladom takéhoto minerálu je kalcit.
6. Sulfáty. Sú to zlúčeniny, v ktorých sa jeden alebo viac kovových prvkov
kombinuje s radikálom sulfátu.
7. Fosfáty. Je to skupina žiarivo farebných minerálov. Fosfáty sú zlúčeniny, v
ktorých sa jeden alebo viac kovových prvkov kombinuje s fosfátovým
radikálom.
8. Silikáty. Je to významná a všeobecne rozšírená skupina, ktorá má viac ako
500 minerálov. Silikáty sú zlúčeniny kremíka a kyslíka

Čerpáno z [4] , [11], [12]
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3.1.3 Vznik kameňov
Vo chvíli, keď držíme kameň v ruke, vnímame jeho podobu, ktorá vznikala pre
nás nepredstaviteľne dlhý čas a zúčastnili sa jej rovnako tak nepredstaviteľné teploty
a tlaky. Kameň vznikal aj pomocou pôsobenia počasia, dažďa a slnečného žiarenia,
alebo tiež blesku. Spôsob jeho vzniku je aj príčinou jeho energetického pôsobenia,
podpisuje sa na povahe kameňa. Ako už bolo napísané, existuje veľa druhov
minerálov. Rovnako tak existuje mnoho spôsobov, ako minerály môžu vzniknúť.
Našu planétu ovplyvňujú dve sily: vlastná energia Zeme sústredená v jej jadre a
energia, ktorú dostáva z vesmíru, predovšetkým od Slnka. Zemské jadro je obrovský
chemický reaktor, kde panuje vysoký tlak a vysoká teplota, vďaka ktorým sa tu
vytvára tavenina. Počas postupu taveniny smerom k povrchu Zeme sa odlučujú časti
obohatené prchavými zložkami, z ktorých sa kryštalizujú napríklad nádherné
kryštály beryl, kremeň či topás. Kryštalizáciu nerastov umožňujú bubliny plynov,
ktoré vytvárajú priestory, kde môžu tieto nerasty kryštalizovať.
Ďalším znižovaním teploty sa zo základnej hmoty uvoľňujú vodné roztoky, z
ktorých sa utvárajú kryštály galenitu, pyritu, antimonitu, ametystu, zeolitov a
krištáľu a vznikajú zlatonosné žily.
Zo žeravej taveniny, ktorá vyviera až na povrch, vznikajú vulkanické horniny. S
nimi súvisia napríklad náleziská chryzolitu, diopsidu a ilmenitu. Podzemnými
procesmi vznikajú železnorudné žily a utvárajú sa ložiská väčšiny užitočných
nerastov, kovových rúd i nekovov.
Minerály môžu vznikať aj na zemskom povrchu, alebo v jeho blízkosti bez
nutnosti vysokého tlaku a teploty. Jedná sa o rôzne spôsoby rozpadu hornín vrátane
chemického rozkladu, ktoré stoja pri zrode malachitu, tyrkysu a chryzoprasu.
Mechanickým narušením pôvodných ložísk vznikajú rozsypy zlata, platiny,
diamantov, rubínov, zafírov a ďalších drahokamov, a kovov.
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Zvláštnu skupinu tvoria procesy, ktoré pôsobením podzemného vysokého tlaku a
teploty metamorfujú horniny rôzneho pôvodu. Obyčajné vápence metamorfujú na
krásne a tvrdé mramory; íl sa mení na kryštalické bridlice obsahujúce granát a
kyanit. Podobným spôsobom vzniká aj krištáľ, citrín, rodonit a jaspis. Dôležitým
činiteľom pri tvorbe minerálov je voda. Odnáša kamene, trením o seba ich obmýva
a zaobľuje. Môže rozpúšťať minerály, a tým rozrušiť už hotový kameň. Rozpustené
minerály sa zase usadzujú na iných miestach.
Veľmi zaujímavou vývojovou fázou je aj premena. Už hotový kameň je za
určitých podmienok - napríklad vysokou teplotou alebo vysokým tlakom premenený chemicky, vzniká tak kameň nový. Ak je takto premenený už
vykryštalizovaný nerast, môže novo vzniknutý nerast zachovať jeho podobu, vzniká
tzv. pseudomorfóza. Kameň môže vzniknúť aj napríklad úderom blesku do piesku,
ktorý sa vysokou teplotou roztaví a v zapätí stuhne ako sklo. Podobným spôsobom
vznikol aj Vltavín, ktorý sa nachádza predovšetkým na našom území. Vltavín
vznikol nárazom veľkého meteoritu do povrchu zeme. Dopadom sa roztavilo
piesočné podložie, ktoré výbuch vymrštil vysoko do atmosféry. Takto vzniknuté sklo
vďaka nízkym teplotám v atmosfére stuhlo a spadlo späť na povrch zeme.
Je známe, že kamene sa tvoria aj v živých organizmoch. Niektoré druhy morských
a riečnych mäkkýšov v sebe vypestujú prekrásne perly. Koraly sú vlastne kolónie
morských organizmov. Rovnako jantár je skamenelá živica stromov a gagát je čierny
kamenný uhoľ s drevitým pletivom.
Ako už bolo napísané, kryštalizácia je špecifický proces spojený so vznikom
minerálov a zároveň vlastnosť, podľa ktorej môžeme jednotlivé minerály rozlišovať.
Kryštalizácia je teda proces, pri ktorom dochádza k pravidelnému usporiadaniu
častíc do kryštálovej mriežky. Pri kryštalizácii sa kameň riadi jednak vlastnou
kryštalickou mriežkou - minerál o určitom zložení kryštalizuje v konkrétnej
kryštalickej sústave - a jednak reaguje na meniace sa okolité podmienky. Takže
kryštál rastie rôznym tempom a v rôznych smeroch, ale podľa jednej konkrétnej
schémy. Nádherné neopakovateľné kryštály vznikajú práve vďaka meniacim sa
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podmienkam - tlaku, teplote, dostatku či nedostatku miesta. Nevyhnutnou
podmienkou kryštalizácie je čas, po ktorý tavenina chladne. Ak horúci roztok
schladíme prudko, kryštalizácia neprebehne a hmota stuhne v amorfnom tvare.
Čas je tiež hlavný kameň úrazu pri laboratórnom pestovaní minerálov. Z časti je
možné čas nahradiť kombináciami tlakov a teplôt, ale laboratórne podmienky
spôsobujú, že kryštály rastú pravidelne a výsledkom je väčšinou masívny kryštál,
ktorý by v prírode vznikol len ťažko.
Čerpáno z [11], [5]
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3.1.4 Drahé kamene
Termín drahý kameň vlastne nie je mineralogický termín. Jedná sa skôr o
technický termín, ktorý je aj v celku neobjektívny. Z tohto dôvodu všeobecne
prijateľná definícia pojmu drahý kameň neexistuje.
Môže ísť o minerál alebo horninu. Medzi drahé kamene, ale môžeme pokojne
zaradiť aj perly, koraly, slonovinu alebo dokonca žraločie zuby. Drahý kameň je taký
kameň, ktorý v ľuďoch vyvoláva určité pocity - napríklad potešenie, výnimočnosť a
túžbu taký kameň vlastniť. Musí teda mať nejaké špecifické vlastnosti, ktoré človek
oceňuje ako niečo výnimočné - drahé. Môže sa jednať o krásny vzhľad, podmienený
jeho optickými vlastnosťami ako napríklad farbou, transparentnosťou, leskom a tiež
jeho tvarom. Jeho krása môže byť zvýšená vhodným spôsobom spracovania
napríklad brúsením. Drahý kameň by mal byť mechanicky a chemicky dostatočne
odolný, aby nedochádzalo napríklad k rýchlemu opotrebovaniu.
Drahým kameňom v minulosti bola napríklad aj soľ, hoci nemá estetické použitie.
Prívlastok "drahý" totiž určuje veľa faktorov. V tomto prípade výšku dopytu a trhovú
cenu určovala znížená dostupnosť tohto minerálu. Dopyt, ktorý je závislý na
aktuálnych trendoch určuje, či nejaký kameň je "drahý" alebo nie. Zaujímavým
príkladom je kameň tigrie oko, ktorý sa vyskytuje iba na jedinom mieste na svete
a to v Juhoafrickej republike. Jeho výskyt je teda oveľa raritnejší ako u diamantov.
Predpokladá sa, že ak bude baňa na tigrie oko vyťažená, jeho cena sa na trhu zdvihne
mnohonásobne. Existujú štúdie, ktoré tvrdia, že určité druhy tigrieho oka budú
dokonca drahšie ako diamanty.
Ceny najžiadanejších minerálov, teda drahých kameňov veľmi kolíšu, a preto nie
je ľahké určiť, ktorý kameň je tým najdrahším. Dokonca ani nie je možné určiť,
ktoré kamene patria do prvej desiatky drahých kameňov.
Dalo by sa povedať, že dlhodobo sa medzi prvými piatimi najžiadanejšími
kameňmi vyskytuje diamant, smaragd, zafír, rubín a perla. Predtým sa drahé kamene
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delili na dve hlavné skupiny. Na drahokamy v prírode veľmi zriedkavé, a tým pádom
aj drahé, a polodrahokamy v prírode hojnejšie zastúpené, a preto lacnejšie. Dnes
cenu drahých kameňov určuje súbor fyzikálnych vlastností, podľa ktorých kamene
tiež môžeme rozlišovať a o ktorých som sa už v tejto práci zmienila. Jedná sa
napríklad o tvrdosť, priehľadnosť, farbu, lom a tak ďalej. Dnes sa drahé kamene
delia do štyroch skupín.
Jedná sa o skupinu hlavných drahých kameňov, kde minerály majú tvrdosť
prevažne 8 – 10. Sú kamene ako diamant, korund (odrody rubín a zafír), chryzoberyl
(hlavne odroda alexandrit), spinel, topaz, beryl (odrody smaragd, akvamarín,
heliodor, morganit, bixbit a goshenit), zirkón, minerály skupiny granátu (pyrop,
almandin, spessartin, grossular, andradit a uvarovit), minerály skupiny turmalínu
(elbait, dravit, skoryl a liddicoatit), thulit, tanzanit a opál.
Ďalšou skupinou sú vedľajšie drahé kamene, kde kamene majú tvrdosť 6 - 8. Patrí
sem kremeň a jeho odrody (krištáľ, citrín, záhneda, morion, ruženín, ametyst, modrý
kremeň, prasiolit, aventurín, tigrie, sokolie a býčie oko), euklas, epidot, chryzolit,
hematit, čaroit, chromdiopsid, skapolit, brazilianit, tyrkys, chiastolit, kasiterit,
cordierit, jantár, perly.
Všeobecné drahé kamene sú skupinou s tvrdosťou bežne 2 - 7. Patrí sem
chalcedón, chryzopras, karneol, achát, jaspis, jadeit, nefrit, minerály patriace medzi
živce (albit, andezin, labradorit, bytownit, ortoklas, amazonit, adulár, slnečný kameň,
mesačný kameň), rodonit, sodalit, lazurit, fluorit, rodochrozit, malachit, aragonit,
agalmatolit, sadrovec, howlit, koral, tektity, horniny (gagát, obsidián, porcelanit,
travertín, unakit...).
Poslednou skupinou sú raritné drahé kamene. Ide o minerály, ktoré môžu byť v
prírode aj veľmi bežné, no ako drahé kamene sú využívané skôr výnimočne, v
niektorých prípadoch iba pre zberateľské účely. Jedná sa napríklad o rutil, anatas,
vesuvian, fenakit, andalusit, cordierit, kornerupin, axinit, spodumen, staurolit,
kyanid, danburit, benitoit, markazit, pyrit, sugilit, diopsid, amblygonit, apatit,
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smithsonit, kalcit, dolomit, siderit, zultanit, kuprit, sfalerit, azurit, chryzokol,
scheelit, sillimanit, prehnit, dumortierit, manganotantalit, eosforit,

larimar,

klinohumit, titanit, pezzottait.
Čerpáno z [13], [12]

3.2 Kamene metafyzicky
Od nepamäti nosili ľudia všetkých kultúr Zeme na tele šperky. Do súčasnosti sa
nezachovali záznamy o tom, že ľudia predchádzajúcich kultúr nenosili svoje šperky
len ako dekoráciu alebo ako spoločenský symbol. Šperky z kameňa nosili aj zo
zdravotných dôvodov, na posilnenie svojej životnej sily, aby boli duchovne čistejší a
intuitívnejší, alebo dokonca ako energetickú ochranu proti negatívnym energiám.
Že sa šperk na tieto účely používal, dokazujú miesta nosenia na tele ľudí,
nehľadiac na to, z ktorej kultúry pochádzali. Všetky telesné oblasti, na ktorých sa
šperky od nepamäti nosia, sú vysoko energetické a citlivé miesta, na ktorých môžu
kovy alebo drahé kamene veľmi rýchlo pôsobiť. [16]
Kamene účinkujú najintenzívnejšie a najciteľnejšie, pokiaľ sú nosené priamo na
tele alebo sú na telo priložené. To súvisí s tým, že ľudské telo má merateľné
elektromagnetické pole, do ktorého kamene v takom prípade vstupujú. Minerály
pritom prijímajú rôzne druhy "vibrácií" - energetických frekvencií, ktoré môžu byť
viac či menej disharmonické a menia ich na zodpovedajúce harmonické frekvencie,
ktoré potom ako zdroj impulzov alebo vibrácií odosielajú späť do energetického
obalu človeka. Toto je možné aj vďaka geometrickej štruktúre - kryštalickej mriežky,
o ktorej už bolo napísané v predošlých kapitolách. Práve sieť kryštalickej mriežky
má funkciu, ktorá je podobná anténe a je schopná odfiltrovať a odoslať späť určite
frekvencie žiarenia a vlny.
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Ak sa budete zaoberať kvantovou fyzikou pochopíte, že to, čo vnímame ako
pevnú hmotu, je v skutočnosti z 99,9999% tvorené prázdnym priestorom vyplneným
energiou. Ak si uvedomíme, že všetka hmota je len určitou formou energie, bude pre
nás jednoduchšie pochopiť, ako môže dôjsť k interakcii medzi človekom a
kryštálom. Ďalším aspektom, ktorý si musíme pripomenúť je skutočnosť, ktorú
potvrdzuje teória strún, že všetko vo vesmíre vibruje na svojich vlastných
frekvenciách. Mnoho lekárov zaoberajúcich sa filozofiou psychosomatickej
medicíny pripúšťa, že myšlienky a emócie, teda formy mentálnej energie zohrávajú
podstatnú úlohu pri formovaní nášho vnímania spokojnosti a zdravia. To, čo
prebieha v našej mysli, môže ovplyvniť náš fyzický stav. Sami si teda pomocou
myšlienok môžeme vytvoriť vlastnú realitu. [14]
Prvú známu zmienku o liečivých účinkoch niektorých kryštálov môžeme nájsť v
egyptských papyrusoch z obdobia okolo roku 1600 pred n.l., na ktorých sú pokyny
pre ich použitie na liečebné účely. Korále z lapisu lazuli, malachitu a červeného
jaspisu mal chorý nosiť okolo krku, čím malo dôjsť k odfiltrovaniu choroby
kryštálom a jej vymiznutiu. Praktiky prikladania alebo nosenia kameňov na rôznych
častiach tela, neboli v histórii jedinými spôsobmi ich využitia liečiteľmi.
Veľmi populárnou medicínskou metódou sa stalo drvenie drahokamov na prášok,
miešanie s vodou a jej pitie - snáď ide o počiatky užívania minerálnych vôd. V
indickej mediáne a ajurvéde je dokonca toto poznanie o liečivých silách drahých
kameňov staré už mnoho tisíc rokov. Používajú sa tam najrôznejšie zmesi
práškových drahokamov vo všetkých druhoch liekov a zdravotných piluliek.
Uznávaný odborník v kryštálovej problematike Marcel Vogel v roku 1980
postavil liečivé sily kryštálov pevne na vedecké základy. Predpokladal, že kľúč k
pochopeniu tohto pravekého poznania spočíva v prepojení vibrácií vysielaných
ľudskou mysľou s dokonalou vnútornou štruktúrou kryštálu. Potom čo bol nabádaný,
aby svoj výskum ďalej rozvinul a svoju prácu s tekutými kryštálmi v laboratóriu
prispôsobil na liečebné účely, Vogel zistil, že tekutý kryštál na seba preberá do
určitej miery podobu myšlienky, ktorá je do neho uprene vysielaná. Napríklad pri
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myslení na strom sa kryštál utvára do podoby stromu. [15]
Seriózne vedecké štúdie realizované v súčasnosti v Ústave pre výskum
technických anomálií v Princentonu v USA (PEAR) potvrdili Vogelovo
presvedčenie, že ľudská myseľ môže byť v interakcii s rôznymi neživými objektami
a prístrojmi a môže ich ovplyvňovať. Experimenty vykonané v PEAR ukazujú, že
ľudská obsluha dokáže určitým zámerom spôsobiť štatisticky opakovateľné
anomálne javy na takých prístrojoch ako je generátor náhodných čísel.
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4. LABRADORIT
4.1 LABRADORIT VEDECKY
Poďme sa pozrieť na labradorit opäť z uhla pohľadu klasických vedných
disciplín. Ako už bolo uvedené, minerály je možné rozlišovať podľa rôznych
fyzikálnych a chemických vlastností. Nasleduje výpočet fyzikálnych vlastností
labradoritu.

Obrázok 2 Labradorit [18]

1. Vzorec: (Na, Ca) 1-2 3-2 Si O 8
2. Zloženie: molekulová hmotnosť = 271,81 gm• Sodík 3,38% 4,56% Na Na 2
O• Vápnik 8,85% Ca 12,38% CaO• Hliník 15,88% Al 30,01% Al 2 O 3•
Silicon 24,80% Si 53,05% SiO 2• Kyslík 47,09% O• Silikáty a živca
3. Farba: svetlo zelená, modrá
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4. Tvrdosť: 6-6,5
5. Kryštalický systém: triklinický
6. Priehľadnosť: transparentná až priesvitná
7. Lesk: sklený až perleťový
8. Index lomu: 1,560 až 1,568
9. Štiepateľnosť : 2,1 - bazálna, 2,1 – prizmatická
10. Ďalšie názvy: čierny mesačný kameň, dúhový mesačný kameň [19]

Obrázok 3 Vybrusený labradorit [20]
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Labradorit je triklinický minerál plagioklasového radenia (teda sodno-vápenatý
živec) tvoriaci tuhý roztok medzi albitom a anortitom. Pomerne často vytvára
monominerálne horniny tzv. anortozity. [4]
Labradorit je krásny a fascinujúci kameň. Jeho kúzlo môžete ľahko prehliadnuť.
Ak sa na neho nebudete pozerať zo správneho uhla, bude sa vám zdať nudný a sivý.
Avšak ak nájdete správny uhol pohľadu, uvidíte nádhernú hru svetiel tzv.
labradorescenciu. Uvidíte farebnú škálu od modrej cez žltú, zelenú až do oranžovej.
Niektoré vzácne exempláre môžu žiariť všetkými farbami naraz. Týmto špeciálnym
labradoritom sa hovorí spektrolity.
Hra farieb je spôsobená lamelovými zlomeninami vo vnútri kryštálu. Tieto
zlomeniny sú výsledkom chemických prvkov zlúčených za vysokých teplôt, ktoré sa
stávajú nekompatibilnými pri nízkych teplotách. Tým dochádza k oddeleniu a
vrstveniu. Výsledný efekt je spôsobený tým, že lúč svetla vstupujúci do vrstvy sa
láme naspäť a v rovnakú chvíľu aj do hlbších vrstiev. Tento lomený lúč sa zároveň
spomaľuje priechodmi jednotlivými vrstvami a dochádza k miešaniu s ďalšími lúčmi
s inou vlnovou dĺžkou. Dochádza tým pádom k miešaniu farieb. Efekt je závislý na
hrúbke a orientácii vrstiev. Ak sú vrstvy príliš tenké, alebo príliš hrubé, žiadne farby
nie sú vidieť. Ako už bolo napísané, pozorovateľ sa musí pozerať zo správneho uhla,
aby efekt mohol vidieť. [12]
Labradorit bol prvýkrát popísaný moravským českobratským misionárom pátrom
Adolfom v roku 1770. Ten kameň označil ako modrý a bronzovo dúhový živec,
ktorý sa na slnku leskne ako pávie pierko. Moravania videli v tomto kameni veľký
potenciál a posielali do Európy vzorky kameňa. Až do roku 1753 boli živce nejasne
špecifikované kamene. Podrobnejšie ich opísal až švédsky chemik Johann
Gottschalk Wallerius. O desať rokov neskôr bol podobný kameň ako labradorit
nájdený aj v Rusku. Labradorit bol síce prvýkrát popísaný pátrom Adolfom, ale
rozhodne nebol prvý, kto kameň videl.
Domorodí obyvatelia Labradoru – eskimáci a Innuiti si tento kameň vážili a
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prisudzovali mu mystickú silu. Môžeme ho nájsť aj v ich legendách. Nazývali ho
ohňový kameň a drvený ho používali do svojich elixírov. O pôvode labradoritu
existujú dve legendy. Jedna rozpráva príbeh o innuitskom bojovníkovi, ktorý objavil
kameň, v ktorom bola uväznená polárna žiara. Veľkou silou udrel do kameňa svojou
kopijou a polárnu žiaru tak oslobodil. Avšak, trochu svetla zostalo stále aj v kameni
a tak vznikol labradorit. Druhá legenda rozpráva takmer rovnaký príbeh. Mocná
nadprirodzená bytosť udrela do kameňa svojim kladivom a tiež polárnu žiaru
oslobodila. [21]
Názov Labradorit pochádza od názvu kanadskej provincie Labrador v Kanade.
Charakteristické miesto výskytu leží v blízkosti mesta Nain, nachádzajúce sa práve v
tejto oblasti. Drobné úlomky tohto kameňa je možné nájsť voľne na pláži blízko
prístavu John Hayes a za jasného dňa je možné vidieť severne od Nain Saw Tooth
zasnežené a dúhové vrcholky týchto skalísk tvorených z labradoritu. Labradorit je
jedným z 20 polodrahokamov ťažených v tejto provincii. Labradorit sa môže v
Kanade ťažiť iba 3 mesiace v roku, kedy nie je zamrznutá krajina. Baňa Ten Mile
Bay Quarry produkuje 1000 metrov kubických labradoritu za rok.
Počas 18. storočia sa labradorit často používal v šperkárstve. Predovšetkým vo
Francúzsku a Anglicku. Používal sa najmä pri výrobe brošní, náramkov, ozdobných
gombíkov a podobne. Labradorit bol jedným z prvých kameňov, ktoré sa posielali
ako šifrované oznámenie. Namiesto toho, aby ste priateľovi napísali list so slovami
"veľa šťastia“, mohli ste jednoducho poslať iba obálku s malým úlomkom
labradoritu. Dnes sa väčšina šperkov používa z labradoritu, ktorý sa ťaží na ostrove
Madagaskar. Okrem šperkárstva sa labradorit používa aj v stavebníctve ako
obkladový materiál.
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Obrázok 4 Labrador [22]

Obrázok 5 [23]

27

4.2 LABRADORIT METAFYZICKY
Labradorit nie je iba krásny kameň a obkladová surovina. Tento kameň je
výnimočný aj svojimi spirituálnymi účinkami. Stále viac ľudí si uvedomuje, že
kamene môžu byť veľmi prospešné aj z inej stránky, ako z tej materiálnej.
Pre mňa je nasledujúci uhol pohľadu na labradorit ten najdôležitejší. Nie je to tak,
že by som verila, že tento kameň má nejaké účinky. Pôsobenie labradoritu som si
overila sama na sebe - mám s týmto kameňom osobnú skúsenosť, takže viem, že
tento kameň má na človeka vplyv. Každý človek je iný a každý máme dispozície k
niečomu inému. Ak človek energiu kameňov nevníma hneď na prvýkrát, neznamená
to, že kameň žiadne vnímateľné energie nemá. To, že hneď na prvýkrát nedokážem
riadiť auto, ešte neznamená, že to nejde, alebo že ani nikto iný riadenie nezvládne.
Rovnako ako klasický vedecký uhol pohľadu neuznáva spirituálne účinky kameňov,
rozhodne to neznamená, že minerály na človeka nepôsobia. Ak sa pozrieme do
histórie, klasický najrozšírenejší vedecký uhol pohľadu mal vždy problém prijať
nové skutočnosti. Avšak dnes je doba, kedy vedeckí pracovníci skúmajú také veci
ako práve účinky kameňov na ľudí. Vedúcu úlohu v týchto experimentoch majú už
niekoľko desaťročí ruskí vedci. Preto je možné, že už čoskoro aj vedné disciplíny
uznajú tieto nasledujúce účinky labradoritu na človeka.
Labradorit je rozhodne magický kameň šamanov, liečiteľov, astrálnych
cestovateľov a všetkých, ktorí túžia po sebapoznaní, prebudení a prehĺbení
vnútorných psychických síl. Používaním a nosením labradorit umožňuje prebudenie
vrodených magických (dávno zabudnutých ) síl človeka.
Zlepšuje intuíciu, jasnovidectvo a telepatiu. Poskytuje komfortný pohyb medzi
svetmi a umožňuje bezpečný návrat do súčasnej reality.
Labradorit umiestnený na pracovisku prebúdza v ľuďoch to najlepšie čo v nich je.
Podnecuje zdvorilosť a plnú pozornosť na zákazníka. Labradorit využíva energiu
vody. Energia pokoja, sily a čistenia. Vodný prvok prináša regeneráciu a
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znovuzrodenie. Použitie modrých kryštálov môže vhodne doplniť akýkoľvek
priestor, ktorý používate na relaxáciu alebo modlitbu. Vodná energia je vo Feng-shui
tradične spájaná so severnou časťou domova alebo miestnosti.
Pomáha pri znižovaní antisociálneho správania príliš impulzívnych detí a
mládeže. Môže pomôcť pri detoxikačných príznakoch počas odvykania od tabaku,
alkoholu a drog. Labradorit pomáha k predstavivosti. Prináša nové nápady. Je to
skvelý nástroj pre vrátenie radosti a spontánnosti v živote. To pomáha eliminovať
emocionálnu skleslosť každodenného života.
Ďalej prebúdza zmysel pre dobrodružstvo a zmeny. Labradorit prináša spomienky
späť na svetlo a uľahčuje ich chápanie. Pomáha rozptýliť ilúziu a určiť príčinu
problému. Prináša mier, istotu a zároveň podporuje vieru v seba samého a vesmír.
Labradorit pomáha rozvíjať citlivosť rúk, čo je veľmi vhodné pre fyzioterapeutov a
liečiteľov, ktorí používajú dotyk počas ich terapie.
Labradorit je veľmi prínosný pre dýchaciu sústavu. Môže pomôcť pri problémoch
s dýchaním, pľúcami, zápalu priedušiek a prechladnutia. Pomáha pri trávení a
regulácii metabolizmu. Tiež sa dá použiť pri liečbe očí a mozgových porúch, k
stimulácii duševnej bdelosti a k zníženiu stresu a úzkosti. Môže byť tiež upokojujúci
počas menštruácie, znižuje príznaky PMS, a taktiež pomáha pri únave, a bolesti.
Labradorit znižuje krvný tlak, znižuje citlivosť na chlad a zmierňuje reumatizmus.
Labradorit vyžaruje modrú energiu, ktorá stimuluje hrdelné čakry a hlas tela.
Čakra v oblasti krku je veľmi dôležitá, pretože funguje ako tlakový ventil, ktorý
umožňuje prejaviť sa ostatným čakrám. Ak je tento ventil blokovaný, alebo je v
nerovnováhe, človek sa nachádza v disharmónii a vznikajú najrôznejšie zdravotné
problémy. Ak je hrdelná čakra v poriadku, umožnuje to bezproblémové vyjadrenie
toho, čo si myslíme, a to čo cítime. Môžeme oznamovať svoje nápady, názory a
emócie a prinášať naše osobné pravdy do sveta. Tmavšie odtiene modrej môžu
podporovať silu pravdy, zatiaľ čo svetlejšie odtiene nesú silu pružnosti, relaxácie a
rovnováhy. Labradorit s jeho dúhovými zábleskami môže byť veľmi prospešný pri
29

zjednotení všetkých čakier.
Energia labradoritu umožňuje, aby človek mohol preniknúť do prázdna, čo je
miesto ohromného potenciálu a vytúžený stav mysle mnohých východných filozofií.
Pre šamanov a liečiteľov labradorit funguje ako ochranný spojenec. Labradorit je
mocný ochranca aury a bráni úniku energie, alebo naopak zabraňuje vniknutiu
negatívnych energií do aury. Bariérové kryštály majú neuveriteľné schopnosti, ktoré
nám pomáhajú chrániť sa od nežiadúcej energie. Jeho kryštalická štruktúra má silu
vo všetkých smeroch, čo umožňuje poskytovať ochranu pred útokmi zo všetkých
smerov naraz. V našom pretechnizovanom svete môže fungovať aj ako filter pred
škodlivými elektromagnetickými vlnami, ktoré oslabujú našu energiu a zdravie.
Labradorit pomáha, aby sme vždy videli skôr to dobré, ako to zlé. A to v okolí,
ľuďoch, situáciách, v nás samotných.
Meditácia s labradoritom umožňuje, aby človek ľahšie vnímal ľudstvo ako
"bytosti svetla." Meditácia so zlatým labradoritom pomáha otvoriť kanály do vyšších
sfér a harmonizovať svoju auru. Ďalej pomáha pri otváraní spodných čakier.
V minulej kapitole bola reč o Innuitoch, pôvodných obyvateľoch Labradoru prvých ľuďoch, ktorí objavili tento kameň. Už pre nich tento kameň znamenal niečo
neobyčajné. Bol to kameň ukrývajúci polárnu žiaru, ktorá po uvoľnení vytvorila
hranicu medzi nadprirodzeným svetom a svetom ľudí. Labradorit je občas spájaný s
Arianrhod, čo je waleská bohyňa mesiaca a hviezd. Jej domov je Aurora Borealis polárna žiara, miesto, kam putujú duše, keď ich telo zomrie a čakajú až sa narodia
znovu. Tiež je bohyňou proroctva a snov. Arianrhod nie je jediná bohyňa, s ktorou
môže byť tento kameň spájaný. Ďalšou bohyňou je Cerridwen, bohyňa inšpirácie a
poznania. Je to bohyňa, ktorá vládne darom proroctva, transformácie a
znovuzrodenia.
Čerpáno z [17], [10], [9], [8], [15]
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5. DIGITÁLNA TRANSFEROVÁ POTLAČ TEXTÍLIÍ
Ako som už popísala, pre labaradorit je typický úžasný efekt labradorescencie, pri
ktorom povrch kameňa hrá všetkými farbami. Tento efekt je veľmi prchavý a
vyžaduje špeciálny uhol naklonenia kameňa. Ono "hranie všetkými farbami" je pre
mňa veľmi dôležité a chcela som tento efekt použiť vo svojej kolekcii. Vďaka
existencii sublimačnej potlače látok mi bolo umožnené tento prchavý efekt akoby
zamraziť fotografickým prístrojom a reprodukovať ho na látku. Nasledujúce odseky
v stručnosti vysvetlia základné princípy digitálnej transferovej tlače.
Sublimácia je technológia digitálnej tlače, ktorá umožňuje reprodukciu farebných
obrazov a dekoráciu na každodenné predmety, teda nielen textilu. Táto technológia
veľmi zjednodušila dekorovanie textilu a ovplyvnila módu. Klasické techniky ako
napríklad sieťotlač, sú proti tejto metóde veľmi časovo aj materiálne náročné.
V poslednej dobe táto technológia zaznamenala svetový rozvoj a nie je sa čomu
diviť. Textilné technológie sú závislé na podmienkach módneho priemyslu, ktorý sa
stále viac a viac zrýchľuje. Výsledkom je 5-6 módnych sezón v roku. Zákazníci
požadujú veľkú škálu farieb a unikátny dizajn. Spotrebitelia chcú pomocou odevu
vyjadriť svoju individualitu. Z tohto dôvodu je dopyt po rýchlom vzorkovaní a
výrobe. Šanca, že sa jednotlivé objednávky budú opakovať, sú takmer mizivé.
Globalizácia, nároky na rýchlu výrobu, ekologické nároky zamerané na
minimalizáciu odpadov a zníženie znečisťovania životného prostredia, spôsobili
značné zmeny v priemysle potlače textilu.
Jednoducho povedané, globálne nároky majú spoločného menovateľa, a tým je
flexibilita a univerzálnosť. Technológia, ktorá môže tieto požiadavky uspokojiť, je
práve digitálna potlač. Druhy digitálnej potlače textilu sa používajú už dnes nielen
pre vytváranie vzoriek. Nasledujúce výhody digitálnej tlače sú veľavravné, ale aj tak
sa 60% všetkých textílií tlačí pomocou klasických techník.
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Digitálna potlač teda

umožňuje zákazníkovi celý proces tlače zrýchliť z

klasických 6-7 týždňov na 2 týždne. Navyše nie je náročné meniť jednotlivé dizajny,
ako v prípade klasickej rotačnej sieťotlače. Sieťotlač vyžaduje vyrobiť šablónu, z
ktorej sa tlačí. Pre každú jednotlivú farbu dizajnu je dokonca potrebná samostatná
šablóna. Tieto šablóny je potrebné skladovať, čistiť a upravovať. Zároveň je
potrebné laboratórium, kde sa farby musia najskôr vyrobiť. Digitálne technológie
pracujú s digitálnou šablónou. Zariadenie obsahujúce digitálnu šablónu je vhodne
spojené s tlačiarňou, ktorá vzor tlačí buď rovno na materiál, alebo na prenosové
médium, ako v prípade mnou použitej sublimačnej transferovej tlače. Digitálna tlač
nevyžaduje žiadnu zdĺhavú prípravu k tlači. Jediné, čo je potrebné, je maximálne
kalibrácia a stlačenie tlačidla. Zároveň umožňuje meniť dizajn okamžite, bez
komplikácií - pokojne počas tlače. Ďalšia výhoda sa týka farieb. Digitálne
technológie tlačia v režime CMYK, čo znamená, že používajú 4 farebný systém, ale
môžu používať aj 5,6,7 a 8 farebný systém. Všeobecne platí, že tieto technológie
používajú farby menej nebezpečné životnému prostrediu. PC zariadenia a tlačiarne
sa dajú farebne kalibrovať, takže potom dochádza k lepšej zhode požadovaných
farieb. Digitálne súbory je jednoduchšie modifikovať a skladovať. Digitálnou tlačou
je ľahšie potlačit aj veľmi jemné látky, s ktorými by mala sieťotlač problém. Nie je
problém tlačiť farebné prechody a poltóny. Klasické techniky umožňujú tlačiť v
rozlíšení 125 - 225 dpi, zatiaľ čo digitálne v rozlíšení až 1440 dpi.
Medzi nevýhody digitálnej tlače patrí vyššia cena a dlhšia doba produkcie.
Rotačnou sieťotlačou je možné potlačiť 30-80 metrov látky za minútu. Digitálne
tlačiarne zvládajú okolo 5 metrov za minútu. [24], [25]
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História

Na úvod je potrebné spomenúť, že všetko začalo vyvinutím syntetických vlákien
ako je polyester a nylon. Napríklad pri farbení bavlny, platia iné pravidlá ako pri
farbení polyesteru. Reaktívnymi farbami používanými na farbenie bavlny, polyester
nenafarbíte. Polyester na ne nereaguje a farbivo môže byť ľahko zmyté vodou. Ak
chceli veľké chemické spoločnosti ako DuPont presadzovať výrobu umelých
vlákien, museli vyvinúť nové farbivá pre tieto nové vlákna.
Preto vyvinuli disperzné farbivá, ktoré sa zapúšťajú do vlákien - pigment sa stane
súčasťou vlákna na molekulárnej úrovni. To sa deje pomocou tepla a tlaku.
Sublimačné farbivá sú podskupinou disperzných farbív. Majú pomerne nízku teplotu
topenia, takže pri nízkych teplotách sa menia z pevného skupenstva rovno na plynné.
To umožňuje molekulám farbiva sa rozpustiť na molekulárnej úrovni a preniknúť
hlboko do vlákna. Počas procesu tlače nie je potrebná voda, tým pádom sú
ekologickejšie.
Sublimačná transferová tlač bola objavená v roku 1957 Noel de Plasse, ktorý
pracoval pre francúzsku spoločnosť Lainière de Roubaix. Pán De Plasse pochopil, že
disperzné farbivá môžu prejsť z pevného skupenstva rovno do plynného pri teplote
nad 370 °C. Táto premena bola pomenovaná sublimáciou a stala sa tak základom pre
transferovú tlač, ktorá sa tiež nazývala suchá tlač. Sublimačná technológia sa stala
populárnou koncom šesťdesiatych rokov v čase vzniku prvých počítačov a
ihličkových tlačiarní. Prvý počítač riadiaci sublimačnú technológiu bol vyvinutý v
polovici 70. rokoch pánom Wes Hoekstra. Vyvinul systém pre spracovanie obrazu
Jet Propulsion Lab v Pasadene v Kalifornii. Pán Hoekstra sa tak stal otcom
počítačového sublimačného systému a jeho práca viedla k vývoju elektrostatického
sublimačného systému na začiatku osemdesiatych rokov. Vďaka elektrostatickej
technológii sa stala sublimačná tlač lepšie použiteľná a cenovo dostupnejšia.
Ďalší rozvoj táto technológia zaznamenala s vývojom atramentových tlačiarní na
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začiatku deväťdesiatych rokov. Od tej doby sa sublimačná tlač stáva lacnejšia,
dostupnejšia a spolu s ďalšími digitálnymi technológiami pomaly vytláča klasické
techniky potlače zo svetového trhu. Ako už bolo spomenuté, princíp sublimačnej
tlače je nasledovný. Tlačiareň pomocou pohyblivej hlavy nanáša na prenosový
papier drobné pevné časti. Atramenty pre sublimačnú tlač teda nie sú kvapaliny.
Prenosový papier je potom položený na textíliu a za účasti tlaku a tepla sa
sublimačná farba zmení na plyn a zapustí sa hlboko do vlákien. Ideálne je tlačiť na
bielu látku, pretože farbivá sú transparentné počas procesu sublimácie, teda v stave,
kedy sú v plynnom skupenstve. [27] , [26]
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6. NÁVRHY A REALIZÁCIA ODEVNEJ KOLEKCIE
6.1 Vývoj kolekcie
Vývoj kolekcie bol veľmi náročný proces. Návrhovú časť som brala veľmi vážne
a chcela som všetko dôkladne premyslieť. Vďaka tomu táto časť trvala takmer rok.
Ako som už uviedla, hneď pri prvom kontakte s labradoritom som vedela, že chcem
vytvoriť kolekciu inšpirovanú týmto kameňom. Dlho potom som hľadala, v akom
štýle kolekciu vytvorím.
Ponúkalo sa veľa možností, vďaka ktorým som vytvorila okolo 200 návrhových
skíc. Už na začiatku tvorby som vedela, že potrebné textílie by som mohlakúpiť v
Istanbule. Vďaka predošlému výmennému pobytu Erasmus, som mala skúsenosti
s kupovaním textílii v Turecku, a teda som vedela, kde kúpim jednotlivé textílie.
Pred cestou do Istanbulu som navrhla potlače, ktoré som mala v úmysle si nechať
natlačiť. Od začiatku mi bolo jasné, že sublimačnou tlačou chcem zachytiť
labradorescenciu. Kameň som si nafotila a vytvorila prevažne symetrické
kompozície o veľkosti 100x70 cm. Túto veľkosť určila veľkosť lisu, akým disponuje
firma v Istanbule, ktorú som si vybrala.

Obrázok 6. Ukážka niekoľkých návrhov na potlač.
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V prvej fáze vývoja som mala v úmysle tému labradorit stvárniť futuristickým
spôsobom. Pri pohľade na odlesky som mala pocit veľkej hĺbky, ktorá mi evokovala
vesmír a určitý nadčasový priestor. Mala som pocit niečoho nadpozemského, čo ma
vtedy inšpirovalo k mimozemským až kozmickým návrhom.
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Obrázok 7. Ukážka niekoľkých skíc štýlovo využívajúcich futurismus.

Istanbul je obrovské mesto, ktoré ukrýva veľa rôznych mestských častí. Napríklad
existuje mestská časť ktorá je veľká ako širšie centrum Liberca, kde sa vyskytujú len
obchody s textíliami z umelých vlákien. Ak chcete bavlnené úplety, musíte cestovať
hodinu a pol do inej časti mesta a podobne. Zakúpila som polyesterovú pleteninovú
textíliu, ktorú som nastrihala na požadované kusy o veľkosti 100x70 cm a nechala si
textíliu potlačiť. Firmu, ktorú som si vybrala vlastní pán, ktorý ako prvý technológiu
sublimačnej tlače do Turecka priviezol a prišiel na spôsob ako upraviť atramentové
pigmenty, aby tlač mohla byť lacnejšia. Vďaka tomu, že som študent som od neho
dostala textíliu za výhodnú cenu.
Po návrate z Turecka som mala potlačenú textíliu. V tejto chvíli som si
uvedomila, že predtým navrhnuté futuristické návrhy, sú síce dobré, ale nie sú
kompatibilné s mojou víziou, v ktorej som chcela vyzdvihnúť samotné výtlačky. Ak
by som chcela výtlačky použiť do týchto futuristických návrhov, musela by som ich
rozstrihať a to by bola veľká škoda. Tlače mi pripadali tak dobré, že by som ich
najradšej zavesila na stenu a nechala ich tak, ako sú. V tejto fáze som sa začala
s potlačenými textíiami hrať a aranžovať ich na figurínu.

Obrázok 8. Ukážky prvého aranžovania na figuríne.
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Zároveň som dôkladnejšie preskúmavala tému labradorit. Vďaka informáciám o
spirituálnych účinkoch labradoritu na človeka a legendám spojených s týmto
kameňom, som dokázala lepšie identifikovať onen osobitný ťažko opísateľný
tajomný pocit, ktorý vo mne kameň vyvolával. Začala ma zaujímať mystickosť tohto
minerálu. Preto som začala používať kontrasty s čiernou, vrstvila materiály,
geometricky členila strih. Z rovnakého dôvodu som začala používať kapucňu, ako
prostriedok na vyjadrenie tajomna. V tejto fáze som dlho hľadala ten správny spôsob
vyjadrenia mojej vízie. Napadlo mi mnoho spôsobov, ako stvárniť onú atmosféru.

Obrázok 9. Ukážka návrhov z druhej fázy navrhovania.
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Výsledkom bolo množstvo návrhov, z ktorých by som mohla vytvoriť hneď
niekoľko kolekcií. Bolo mi jasné, že si musím vybrať len niekoľko málo výrazových
prostriedkov, aby moja kolekcia bola ucelená. Z tohto dôvodu som sa rozhodla
nepoužiť jednu radu potlačí. Tento druh potlačí bol totiž príliš odlišný, než aby som
ho mohla použiť v mojej úzkej kolekcii. Jednalo sa o tento druh potlačí, ktoré boli
inšpirované lamelovou štruktúrou labradoritu.

Obrázok 10. Ukážka nepoužitých potlačí.

V tejto fáze som sa rozhodla pre jednoduchosť. Začala som viac vnímať
atmosféru a energiu kameňa. Dospela som k záveru, že zložitým členením a
vrstvením onen pocit nevyjadrím. Chcela som zachytiť mystickosť, vznešenosť a
nadprirodzenú silu tohto kameňa. Vďaka tomu, som začala intuitívne vytvárať
návrhy inšpirované antickou eleganciou.
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Obrázok 11. Ukážka návrhov z

tretej fázy.

Obrázok 12. Ukážka návrhov z

tretej fázy.

S odstupom času sa ale ukázalo, že prílišným zjednodušením sa kolekcia stala
monotónna až nudná. Preto som vzala niektoré prvky z predošlých návrhov a
aplikovala ich do nových návrhov. Použila som živôtiky, záhyby, goliere. Výtvarný
prvok šperku, ktorý som navrhla, som sa snažila tentoraz preniesť do textilu. Takto
vznikli nové strihy golierov a efekt prevliekania, ktorý je použitý napríklad aj u
opaskov. Štvrtá fáza návrhov je finálna verzia skíc odevov, ktoré som po
konzultáciách začala realizovať.
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6.2 Použitý materiál
6.2.1 Polyester
Polyester je syntetické vlákno. Základnou surovinou na výrobu polyesterových
vlákien je ropa. Polyesterové vlákna sa vyrábajú tak, že sa hmota v tekutom stave
pretlačí tryskou, čím vznikne vlákno. Môže mať okrúhly prierez, ale tiež tvarovaný to sa využíva pre rôzne špeciálne účely. Vlákno je tvorené z lineárnych
makromolekúl, ktoré majú v reťazci min. 85% esteru diolu a kyseliny teraftalovej.
Od roku 1830 ľudia poznajú prírodný polyester. Prvý syntetický polyester sa
počas 1. svetovej vojny používal ako impregnačný materiál. Vlákno syntetického
polyesteru sa priemyselne vyrába od roku 1947, hoci bolo vynájdené v Anglicku už
v roku 1941. Polyester je najpoužívanejšie textilné vlákno. V roku 2009 dosiahla
svetová výroba 32 miliónov ton, 22 ton z tohto množstva bolo vyrobené v Číne.
Celková svetová produkcia sa v poslednom desaťročí zvýšila o cca 77%, obzvlášť
razantný bol nárast produkcie polyesterových filamentov.
Polyesterové vlákno môže byť použité takmer vo všetkých textilných výrobkoch.
Vysoká svetelná odolnosť, odolnosť voči mikroorganizmom, malá navĺhavosť sú
najdôležitejšie kladné vlastnosti polyesteru. Ďalšie kladné vlastnosti sa navyše u
polyesterového vlákna dajú ľahko vyrobiť chemicky, alebo mechanicky napríklad
zmenou tvaru vlákna. Omak a lesk veľmi podobný prírodnému hodvábu sa dosahuje
u vlákien s neokrúhlym (napr. trojuholníkovým) prierezom. Miešaním prírodných
vlákien s polyesterom sa dosiahne v mnohom smere zlepšenie úžitkových vlastností
priadze, ktorá je ľahšia, menej krčivá, pevnejšia a trvácnejšia. Najjemnejšie
polyesterové vlákno sa rovná štvrtine hrúbky bavlneného vlákna.
Medzi negatívne vlastnosti polyesteru patrí žmolkovanie, ktorému sa odborne
hovorí fibrilácia a jedná sa o rozstrapkanie koncov vlákien nosením. Drsnosť vlákna,
vďaka ktorému je zhoršená spracovateľnosť je ďalšie negatívum polyesterového
vlákna. To sa deje vďaka oligomérom - vystupujúcim kryštálom dimérov a trimérov.
Polyesterové vlákno je tiež takmer bez sorbcie, podlieha vzniku elektrostatického
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náboja, priťahuje prach a stúpa jeho špinivosť.
Informácie o údržbe polyesterových vlákien sa líšia. Dalo by sa všeobecne
povedať, že biela alebo svetlá pletená osobná bielizeň sa smie prať vo vriacej vode.
Jemnejšie látky a "hodvábne" tkaniny však len vo vlažnom kúpeli. Mastné škvrny sa
môžu odstraňovať len Perchloretylonom alebo benzínom. Žehliť sa môžu tieto
výrobky cez mokrú handru pri teplotách do 160 °C. Avšak výrobcovia na svojich
látkach zvyčajne pre istotu uvádzajú odporúčané pranie do 30 °C.
6.2.2 Bavlna
Bavlna je najdôležitejším prírodným vláknom. Bavlna sa produkuje v približne 90
krajinách sveta a niektoré sú na nej značne ekonomicky závislé. Bavlnené vlákna
obsahujú viac ako 50% dnes vyrábaných textílií. Bavlna je známa cca od roku 7000
pred n.l. Bavlnené vlákna alebo kúsky textílií sa našli v údolí Indu a Gangy, na
území dnešného západného Pakistanu a Mexika. Bavlna sa postupne rozšírila po
celom starovekom svete. Vďaka arabským obchodníkom sa dostala do Európy po
roku 800 n.l.. Až 600 rokov potom, v 14. storočí, sa začalo spracovávať väčšie
množstvo bavlny v južnonemeckom regióne. Nemecký výraz pre bavlnu
(Baumwolle), teda "vlna zo stromu", odkazuje, že si ľudia spojili jej vlastnosti
podobné vlne a rastlinný pôvod do predstavy byliny či kríku, na ktorom rastú malé
ovečky.
Bavlník je krík, na ktorom rastú kapsuly so semenami s vláknami bavlny. Rast
semien a vlákien bavlny začína 45-70 dní po odpadnutí kvetu. Bavlnené vlákno je
tvorené z 85-95% celulózy. Vlastnosti vlákien určuje ich zrelosť a druh bavlníka.
Úprava bavlnených vlákien je veľmi náročná a proces si vyžaduje veľa chemikálií a
vody, vďaka ktorému je bavlna jedným z najmenej ekologických textilných vlákien.
Vlákna sa musia chemicky upravovať merceráciou, bielením a pod. Po úpravách sa
vlastnosti vlákien zlepšujú.
Kladov bavlneného vlákna je veľa. Dobre absorbuje vlhkosť a pomerne rýchlo
schne. Namočená bavlna je mierne odolnejšia než suchá, čo znamená, že bavlnená
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tkanina sa dobre perie a príliš nevyvešuje. Kvalitná bavlna sa nežmolkuje. Je
príjemná na nosenie a nie je drahá. Znesie vysokú teplotu pri žehlení i pri praní (dá
sa vyvariť) a smie sa naparovať. Dobre prijíma farbu. Znáša kontakt s alkáliami,
takže nie je problém ju prať alkalickými prípravkami.
Avšak existujú aj nevýhody. Bavlnené vlákno nie je príliš elastické, čo sa
prejavuje predovšetkým tak, že sa bavlnené látky krčia a vyťahujú sa na namáhaných
miestach. Bavlna zle odoláva kyselinám a za vlhka ľahko splesnivie. Niektoré
bavlnené tkaniny aj úplety sa pri praní zrážajú. Odevy a domáce textílie z bavlny so
stálymi farbami sa dajú spravidla prať vo vriacej vode. Bavlnené látky, ktoré neboli
špeciálne upravené (napríklad navoskované bavlnené bundy), sa môžu žehliť pri
teplote až 200 °C.

6.2.3 Vlna
Dlhšiu tradíciu ako vlna má už iba ľan. Plstené textílie zo zvieracích chlpov sú
staré ako ľudstvo samo. Vlnené tkaniny začali vyrábať Sumeri okolo roku 4000 pred
n.l.. Odtiaľ sa chov oviec a spracovanie vlny rozšírili do Európy.
Vlnené vlákno sa skladá z molekúl bielkovín - keratínu, ktorý má podobnú stavbu
ako ľudský vlas. Vo vnútri vlákna, ktoré je obklopené šupinkami, sa vinú okolo seba
špirálovité zväzky týchto molekulových reťazcov bielkovín, ktorým sa odborne
hovorí fibrily. Pôsobením vlhka a tepla dochádza k rôznemu rozpínaniu vlákien a ich
deformácii. Existuje nespočetné množstvo ovčích plemien, ktoré dávajú vlnu rôznej
kvality. Ovce na vlnu sa chovajú predovšetkým v Austrálii (odtiaľto pochádza
štvrtina všetkej vlny) a na Novom Zélande, v súčasnej dobe samozrejme tiež v Číne
a v menšej miere v mnohých ďalších krajinách.
Vlnené tkaniny môžu absorbovať až 30% ich váhy bez toho, aby sme mali pocit,
že sú ťažké alebo vlhké. Môžeme povedať, že vlna ako absorpčné vlákno "dýcha"
tým, že odvádza vlhkosť od tela a umožní jej odparovať sa do vzduchu. V zime
odstráni vlhkosť z kože, aby mal nositeľ pocit teplej a suchej pokožky a izoluje
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suchý vzduch a príjemné teplo v blízkosti kože. Za vlhka má prírodná izolačná
kvalita vlny schopnosť jednak v určitej miere odpudzovať vodu, a potom čo odev
nasiakne, udržať telo v teple. V lete ťahá prebytočné teplo a vlhkosť od pokožky, a
pomáha nositeľom zostať v chlade. Vlna, odoláva statickej elektrine, odpudzuje
nečistoty a prach.
Vlna má určité samočistiace schopnosti, ale údržbe vlny sa nevyhneme a je nutné
sa pri nej, ako u všetkých textílii, riadiť pokynmi výrobcu. Opäť existuje niekoľko
všeobecných zásad. Vlna sa nesmie prať pri vysokých teplotách, neodporúča sa viac
ako 30 °C. Ak pracie zariadenie nemá voľbu prania jemných tkanín pri 30 °C,
odporúča sa bielizeň vyprať v rukách. Pracie prostriedky by sa mali používať
výhradne určené pre vlnu. Bežný prací prostriedok je alkalický a obsahuje enzýmy,
ktoré by mohli poškodiť správnu funkciu vlákna. Čas od času sa odporúča vykonať
lanolínovú kúru pre zachovanie optimálnych vlastností textílie. Tá spočíva v
namočení odevu do tzv. lanolínového kúpeľa po dobu niekoľkých hodín. Kúpeľ sa
pripravuje zmiešaním lanolínovej impregnácie a vlažnej vody. Vlnená tkanina by sa
nemala prať, ale iba namáčať a jemne popritláčať prstami. Z textile nie je dobré
žmýkať vodu a látky je nutné sušiť na rovnej podložke.
6.2.4 Hodváb
Hodváb bol podľa všetkého v Číne známy už v období neolitu okolo roku 7500 4500 pred n.l.. Husenice priadky morušovej produkujú hodvábne vlákno. Bez
ľudskej starostlivosti by neprežili. Larvy sú veľmi chúlostivé a živia sa iba listami
bielej alebo čiernej moruše. Húsenice priadky morušovej vylučujú pri zakukľovaní
výlučok fibroin, ktorý na vzduchu rýchlo tuhne a vytvára štruktúru kokónu. Pred
vyliahnutím sa kukla musí upraviť horúcou parou a vlákna odmotať. Húsenice sa
touto úpravou usmrtia. Najväčším producentom hodvábu je dnes Čína a Japonsko.
V 6. stor. nl. bola priadka morušová prepašovaná aj do Európy a hodvábnicky
priemysel sa uchytil predovšetkým v Taliansku. Dodnes sa tu vyrábajú hodvábne
textílie veľmi vysokej kvality.
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Najväčšími prednosťami hodvábu je jeho ľahkosť, pevnosť a lesk. Luxusne tlmený
lesk pravého hodvábu nie je jednoduché napodobniť.
Hodvábne vlákna ľahko prijímajú vlhkosť, sú hladké, príjemné na dotyk, majú
lesklý vzhľad. Textílie z hodvábu majú dobrú ťažnosť a pružnosť. Hodváb je
priedušný a dokáže zahriať. Škodí mu zásadité prostredie, teda mydlá a pracie
prášky okrem tých určených na jemné látky.
Údržba hodvábu je náročná. Rôzne druhy hodvábu vyžadujú odlišné spôsoby
údržby. Ideálna je skúška praním na vzorčeku látky. Niektoré hodvábne látky možno
prať, iné sa musia iba čistiť. Všeobecne sa odporúča hodvábne látky prať vo vlažnej
vode s jemným pracím prostriedkom, bez žmýkania. Mokrý hodváb je slabší ako
suchý a ľahšie sa poškodí.

6.2.5 Koža
Slovo koža označuje prvotnú, nezušľachtenú surovinu. Až jej zložitým
spracovaním vzniká useň. Napriek tomu je však slovo koža používané synonymum
slova useň. Koža je povrch tela zvierat, ktorý ich chráni pred vonkajšími vplyvmi.
Surová koža je zložená z vlastnej kože, ktorá je v kožušníctve nazývaná remeň a z
chlpovej vrstvy. Najčastejšie sa používajú hovädziny a bravčoviny, ale používajú sa
aj mnohé ďalšie druhy koží. Vyčistená koža bez chlpov a srsti sa nazýva holina a
kožiarenským spracovaním je zmenená v useň.
Kožiarský proces sa dá rozdeliť do týchto základných výrobných častí:
1. Výroba holiny zo surovej kože
2. Premena holiny v useň – činenie
3. Predúprava usní
4. Konečná úprava kože pred povrchovými úpravami usní
5. Povrchové úpravy usní
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Koža má neopakovateľné rysy, osobitnú farbu a štruktúru. To sa prejavuje
množstvom typických nepravidelností, ako sú jazvy, odchýlky v hrúbke alebo
pigmentové škvrny. Tieto skutočnosti podčiarkujú pravosť kože. Koža sa užívaním
rozťahuje a zvláčňuje. Na povrchu jemnej a vysoko kvalitnej kože sa počas
používania vytvárajú záhyby a vrásky.
Čo sa údržby týka, je dobré kožu chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Skladovať by sa mala pri 40-70% vlhkosti vzduchu a teplote od 15 °C do 30 °C.
Farebné škvrny na koži zanechávajú anorganické rozpúšťadlá, víno, alkohol a čierna
káva. Na čistenie je nutné používať špeciálne na to určené prostriedky. Iné
chemikálie by mohli kožu poškodiť. Kožené odevy je dobré už pred prvým nosením
impregnovať. Rovnako tak je dobré vyhnúť sa úplnému premočeniu. Opäť platí, že
pre rôzne druhy usní platí odlišná odporúčaná údržba.
Čerpáno z [28] , [29]
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6.3 Popis kolekcie
Jedná sa o ready to wear dámsku kolekciu ôsmich modelov. Strihy odevov boli
vytvorené rôznymi technikami. Napríklad úpravou základných strihov, alebo
drapážovaním látky na figuríne. Modely sú určené pre štandardné veľkosť 34-36. Ide
o spoločenské elegantné odevy. Kolekcia je charakteristická sublimačnými
potlačami prevažne na predných dieloch, na kontraste s čiernou farbou, vrstvením,
prevliekaním, zakrývaním krku a členením. V kolekcii sa objavujú strihovo
zaujímavé kabáty, tlače, členené živôtiky a zaujímavé riešenie pása. Prevládajúcou
farbou kolekcie je čierna. V kolekcii sa objavuje niekoľko druhov materiálov, ale
prevláda polyester, hodváb a vlna.
Modely sú určené pre ženu, ktorá chce pôsobiť tajomne, osobito a zaujímavo.
Vníma silu a moc ženskosti. Kolekcia vychádza z môjho pocitu, ktorý vo mne
labradorit vyvoláva. Cítim z neho veľkú silu a mystickosť. Kameň môžete ľahko
prehliadnuť, ale ak sa pozriete zo správneho uhla, odhalí vám krásne odlesky. Pre
kolekciu sú charakteristické tri slová: ženskosť, elegancia a mystika. Siluety majú
zvýraznený tvar presýpacích hodín, ktorý evokuje ženskosť. Elegancia je docielená
čiernou farbou, tvarovo jednoduchými, ale členenými strihmi, prevažne splývavou
drapažou a napríklad dlhými sukňami. Mystika a hĺbka kameňa je vyjadrená
kapucňami kabátov, zahaľovaním a vrstvením. V kolekcii som sa snažila klasické
prvky akým je napríklad viazanie opaska vytvoriť inak, aby som vyjadrila osobitosť
a jedinečnosť kameňa. (napríklad prevliekanie opaskov)
Väčšina kolekcie vyžaduje ručné pranie vo vode 30 °C. Kabáty majú kožené
prvky, a vyžadujú chemické čistenie.
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6.4 Technický popis a charakteristika modelu č.1
Model pozostáva z vlnených nohavíc, šifónovej blúzky a saténového trička.
Vlnené nohavice majú skrátenú dĺžku. Majú záhyby na predných dieloch. Pásec je v
časti predného dielu voľný. Na ľavej strane nohavíc je zips a zapínanie na háčiky.
V dolnej časti nohavíc sú desať centimetrové rázporky. Dolné kraje sú začistené
podohnutím.
Šifónová blúzka má rázporky na bokoch, ktoré siahajú nad líniu pásu. Je predĺženej
dĺžky. Má dvojitý golier, pričom vrchný golier je voľný. Zapínanie je iba na
spodnom golieri pomocou patentiek. Konce rukávov sú dvojité. Údržba blúzky
odpovedá materiálu.
Saténové tielko má na bokoch rázporky, ktoré siahajú nad líniu pásu . Na prednom
diele sú prsné odševky, stredový šev a členenie ramienok. Predný diel obsahuje
sublimačnú tlač. Prieramky a priekrčník sú začistené lemovaním. Údržba blúzky
odpovedá materiálu.
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6.5 Technický popis a charakteristika modelu č.2
Tento model pozostáva z dlhej hodvábnej sukne a potlačeného tielka so živôtikom.
Dlhá sukňa je nariasená. Na ľavej strane má dlhý rázporok. V hornej časti je dvojitá.
Spodný diel sukne slúži ako spodnička, ktorá siaha od pása pod líniu bokov.
Tielko má na prednom diele symetricky členený živôtik a sublimačnú tlač. Na
bokoch sú rázporky. Zadný diel živôtiku je rozdelený v stredovej línii a zapína sa
pomocou očiek a háčikov. Živôtik je z bavlneného atlasu a hodvábu. Potlačená látka
je z polyesterovej pleteniny.
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6.6 Technický popis a charakteristika modelu č.3

Tento model pozostáva zo šiat.
Šaty majú dĺžku nad kolená a rolák. Sú z polyesterovej pleteniny. Predný diel je
potlačený. Od ramien k prsnej línii sú na krajoch predného dielu vytvorené záhyby.
Na prednom diele v pásovej línii sú vytvorené diery na prevliekanie opasku. Ľavá
strana je stiahnutá opaskom a pravá strana je voľná. Na zadnom diele sú na krajoch
vytvorené záhyby od ramien k lopatkám. Ľavá strana je zopnutá opaskom a na
pravom boku je opäť vytvorená diera na prevlečenie opasku, teda pravá strana je
voľná .
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6.7 Technický popis a charakteristika modelu č.4

Tento model pozostáva z dlhej sukne a kabátca.
Dlhá sukňa má na ľavom boku dlhý rázporok. Predný diel je z potlačeného
polyesterového saténu a zadný diel z polyesterového šifónu. V hornej časti je dvojitá.
Spodný diel sukne slúži ako spodnička ktorá siaha od pása pod líniu bokov. Zadný
diel je v bočných krajoch členený. Bočné diely zadného dielu sú z potlačeného
saténu. Sukňa sa zapína na skrytý zips na ľavej strane. Horný kraj je upravený
pomocou tvarovanej podsádky.
Kabátec je vyrobený z vlny, kože a viskózovej podšívky. Predný diel kabátca je celý
predĺžený do dlhého goliera prechádzajúceho do kapucne. Ľavá strana predného
dielu je kratšia ako pravá. Zadný diel má kožené sedlo a v oblasti priekrčníku je
v strede vytvorená diera na prevliekanie vlasov. Zadný diel má v stredovej línii šev,
kde v pasovej línii je diera na prevlečenie opasku.
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6.8 Technický popis a charakteristika modelu č.5
Model číslo 5 pozostáva z kabátca a šiat.
Šaty majú dĺžku po kolená. Predný diel sa skladá zo symetricky členeného živôtiku
a potlačenej pleteniny. Zadný diel živôtiku má strihovo vytvorený otvor. V stredovej
línii je živôtik rozdelený a zapína sa na háčik a očko. Tlač z predného diela
prechádza do zadného diela. Šaty sú vyrobené z polyesteru, bavlneného atlasu a
hodvábu.
Kabátec je vyrobený z vlny, kože a viskózovej podšívky. Predný diel kabátca je celý
predĺžený do dlhého goliera prechádzajúceho do kapucne. Kapucňa je v zadnej časti
bohato členená a členením sú vytvorené otvory, cez ktoré sa prevliekajú vlasy.
Kabátec je prepásaný opaskom. V predných dieloch sú v pásovej línii vytvorené
diery na jeho prevlečenie. Zadný diel má kožené sedlo a v oblasti priekrčníku je v
stredovej línii vytvorená diera na prevlečenie vlasov. Zadný diel kabátca je kratší než
predné diely, ktoré sú tvarované do cípov.
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6.9 Technický popis a charakteristika modelu č.6
Model pozostáva z tielka, legín a kabátca.
Tielko je vyrobené z polyesterovej pleteniny. Predný diel tielka je potlačený. Od
ramien k prsnej línii sú na krajoch vytvorené záhyby. Na stranách v pásovej línii sú
vytvorené diery na prevliekanie opasku, a to ako na zadnom diely, tak na prednom
diely. Opasok sťahuje len stredové časti tielka, bočné časti tielka ostávajú voľné. Na
zadnom diely sú na krajoch vytvorené záhyby od ramien k lopatkám.
Legíny sú vytvorené z polyesterového úpletu. Predný diel je z potlačeného materiálu.
Zadný diel je vertikálne členený. Bočné diely zadného dielu sú z čierneho
polyesteru. Ostatné diely zadného dielu sú z potlačeného materiálu.
Kabátec má predĺženú dĺžku a trištvrťové rukávy. Na prednom aj zadnom diely je
sedlo z kože. Predné diely koženého sedla sa zapínajú na patentky. V pasovej línii na
prednom i zadnom diely sú opäť diery na prevlečenie opasku. Kabátec má golier,
ktorý je súčasťou predného dielu a je voľný.
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6.10 Technický popis a charakteristika modelu č.7
Model pozostáva z vesty a sukne.
Vesta má stojačikový golier, ktorý sa zapína na nitovacie gombíky. Ľavý predný diel
je členený v hornej časti. Ľavá strana je skrátená tesne nad pasovú líniu. Pravá strana
predného dielu je zložená z dvoch dielov, ktoré siahajú pod líniu bokov. Zadný diel
vesty je členený sedlom, kde v strede je otvor na prevlečenie vlasov. Celý zadný diel
je členený stredovým švom. Ľavá strana zadného dielu má skrátenú dĺžku tesne nad
pasovú líniu. Sedlo a horná časť ľavého predného dielu je z hodvábu, zvyšok vesty je
z bavlneného atlasu.
Sukňa je pasová. Horný kraj je zapravený tvarovanou podsádkou. Sukňa siaha ku
kolenám. Zips a rázporok je v ľavom bočnom šve. Zips je skrytý. Sukňa má
podšívku. Potlač je na prednom aj zadnom diely. Sukňa je vyrobená z
polyesterového saténu.
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6.11 Technický popis a charakteristika modelu 8
Tento model pozostáva zo šiat.
Dĺžka šiat je pod kolená. Rázporky sú na oboch stranách. Šaty majú živôtik z
bavlneného atlasu a hodvábu. Predný diel živôtika je členený. Živôtik je
podšívkovaný polyesterovým saténom. Predný diel šiat je z potlačeného polyesteru.
V pásovej línii sú vytvorené otvory na prevlečenie opasku. Nad a pod otvormi sú
vytvorené priehyby. Zadný diel je dvojitý. Spodný diel je kratší než vrchný.
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6.12 Doplnky
Náhrdelník je určený k modelu č. 2. Je vyrobená z kože pomocou lepenia
s aplikáciou z kamena labradorit. Zapína sa na pravom boku pomocou šrubovacieho
zapínania. V zadnej časti je z koženého prúžku vytvorené očko určné na prevliekanie
vlasov.

Čelenka je určená k modelu č.8. Je vyrobená z kože pomocou lepenia, z vlnenej
textílie, kamena labradorit. Zapína sa na pravom boku pomocou šrubovacieho
zapínania.

73

7. ZÁVER
Na tejto bakalárskej práci som pracovala takmer rok. Rozhodne to bolo významné
obdobie, ktoré sa zapísalo do môjho života a naučila som sa veľa nových postupov
a informácií. Verím, že tieto informácie budú pre mňa prospešné aj v nasledujúcich
rokoch.
Jednalo sa o informácie technické, spojené s módnym návrhárstvom. Získala som
však aj iné znalosti ako napríklad správne si rozvrhnúť a plánovať úlohy. Bola by
som rada, keby moja kolekcia v ľuďoch vzbudila túžbu po skúmaní a obdive
úžasného labradoritu.
Veľmi by ma potešilo, aby ľudí kolekcia oslovila, pretože som do nej vložila
istú časť seba. Odevom samotným by som priala, aby boli nosené človekom, ktorý si
ich bude vážiť, ocení zdroj inšpirácie a dizajnové spracovanie.
Túto prácu zakončím vetami, ktoré som už niekoľkokrát použila, a ktoré
považujem za zásadné a univerzálne. Tieto vety by mali mať všetci ľudia stále na
pamäti.
Nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá a vždy existuje viac uhlov pohľadu.
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