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Abstrakt: Má bakalářská práce se skládá ze dvou částí, praktické časti a teoretické 

části. Hlavní motto mé bakalářské práce je z básně Krásná loď od Charlese Baudelaira. 

Tento verš vystihuje, jak jsou pro mě lodě fascinující a krásné. To znamená jejich tvary, 

odraz na vodní hladině a jiné. Název mé bakalářské práce je tedy na vlnách. Vytvořila 

jsem kolekci šperků z kovu a pěnového skla, která je inspirovaná plachetnicemi. 

  

Abstract: My bachelor work includes two parts, the theoretical part and the practical 

part. My mean motto of my bachelor work is from the poem, the Splendid ship from 

Charles Baudelaire. This verse deals how the sailing boat are fascinating and beautiful 

for me. It means their shapes, reflection on the water surface and other. The title my 

bachelor work is therefore On the waves. I create collection jewelry of metal and foam 

glass, which is inspired by sailing ship. 

 

 

Klíčová slova: Plachetnice – Sailing boat 

                          Pěnové sklo – Foam glass 

                          Tvary – Shapes 

                          Plachty – Canvas 

                          Kov - Metal 
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1. Úvod 

 

,, Když zdviháš sukní van, jdouc kolem ulicemi,  

jsi jako krásná loď, jež vzdaluje se zemi 

a pluje, plna plátna, v dál, 

po rytmu líných vln, jež vánek rozehrál.“ 

     (CH. Baudelair) 

 

Pravidelně každý rok sedávám a procházím se kolem břehů, kde jsem obklopena 

plachetnicemi, loděmi, vodou a především přírodou. Zde přemýšlím nad různými 

tématy, které se posléze promítají v mé tvorbě a vzniklé ať šperky či skleněné objekty 

mají geometrický charakter. Vezmu do ruky štětec a začínám malovat ony plachetnice a 

lodě, kde mě fascinují stěžejní sloupy a ocelová lana spolu s plachtami, začínám 

perokresbu a zároveň se věnuji pouze ocelovým lanům, kde následně vznikne série 

obrazů. Zde se zrodila první myšlenka vytvořit na toto téma soubor šperků, který je 

inspirován výše zmíněnými plachetnicemi, ale i vodou a odrazem lodí na povrchu vodní 

hladiny. 

       Skici a malby jsou převedeny do jednoduché geometrické formy, která se promítá 

právě ve špercích a objektech. Báseň v úvodu od tzv. ,,prokletého básníka“ vystihuje to, 

jak krásnými se pro mě lodě staly v okamžiku, kdy jsem je začala malovat a kreslit, ale 

také to, když se procházím po březích a sleduji je, jak odplouvají v dál a mění se jejich 

odraz na vodní hladině a do plachet se opírá vítr a mění jejich směr.  

      Konstrukce a další prvky s tím spojené, vycházejí z jednoduchých tvarů a já jsem se 

zamýšlela, jakým způsobem dostat z návrhů co nejvíce geometrie.  

Jednotlivé návrhy, vycházející z kreseb a maleb, které jsem pomocí pauzovacího papíru 

překládala přes sebe a tak vznikaly nové a další geometrické tvary, které bych chtěla 

promítnout v mé bakalářské práci.  

      Jednou z mých myšlenek je zakombinovat do kovových konstrukcí také textilní a 

jiné materiály, které by promítaly mou myšlenku znázornění oněch plachet a dalších 

materiálů, které jsou podobné těm, ze kterých se lodě konstruují.  

Neméně důležitým se pro mě u této práce stává také perspektiva, která se objevuje i 

v našem každodenním životě.  
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2. Inspirace plachetnicí a přírodou 

 

V této práci jak výše zmiňuji, jsem se inspirovala přírodou a plachetnicemi, které mě 

fascinují svými nosnými sloupy, tedy stěžejními sloupy, ale také ocelovými lany, které 

zde jsou. Na lodě, přesněji plachetnice se nesnažím pohlížet z technologického hlediska,  

ať je to již konstrukce trupu nebo přesné plachetní techniky, ale převážně z pohledu 

výtvarného. Někomu se to může zdát zvláštní, ale na plachetnici jsem nikdy neplula a 

vždy jsem se na ně dívala pouze ze břehu, ze kterého vznikaly malby či kresby těchto 

úchvatných plavidel. Zde, by si každý mohl položit jednoduchou otázku a to proč tedy 

vlastně chci vycházet z plachetnic, když o tom jak fungují nebo z jakých jsou materiálů 

vlastně nic nevím? 

      Je to až příliš jednoduché. Zajímá mne toto téma především po výtvarné stránce, 

která je převedena k jednoduchosti a najednou z realistické lodi, která pluje po vodě 

vznikne vlastně něco úplně jiného. Velice mne zajímá, jak se lodě naklání při pouhém 

závanu větru nebo i to že jednou z nejdůležitějších věcí, díky které, je loď schopná se 

pohybovat jsou plachty. Protože nejsem konstruktér, ani odborný znalec plachetnic, 

jsem se rozhodla sepsat jen pár bodů, které se budou týkat například konstrukčních 

prvků. Zbytek rešeršní části bych ráda věnovala výtvarnému projevu, což mimochodem 

souvisí právě i s malířstvím. 

      Jedním z důvodů proč část svého psaní budu věnovat malířství je ten, že má 

myšlenka pro vznik této práce vznikla nad skicami a malbami oněch plachetnic. 

Neméně důležitou součástí, která vedla k myšlence vytvořit soubor šperků inspirované 

výše zmíněným tématem je příroda. Právě zde, se veškeré mé myšlenky dostaly na papír 

skrze skici. Sledovala jsem lodě, jak plují po vodě a jejich odraz je zkreslený díky 

vlnám, které vznikly, když loď plula.  

      Zprvu, kdy jsem své myšlenky promítala na papír skrze tuhu tužky a když jsem 

měla pocit, že se potřebuji posunout dál tak, abych promítla vše do grafické podoby, 

začala jsem lodě na vlnách fotit a posléze kresebně zjednodušovat. 

      Najednou jsem si na fotografiích všimla, že lodě z dálky pomocí odrazu na vodě, 

vypadají jako ptáci létající nad vodní hladinou. I při sebemenším pootočení lodi, se 

daný obraz začal zkreslovat a já jsem zjistila, že vlastně příroda a lodě mi nabízejí 

neskýtané možnosti k výtvarnému šperkařskému projevu. Díky pouhému pootočení 

plachetnice a odrazu vody, který začíná v tomto případě fungovat jako zrcadlo, mi 
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krajina a příroda nabídla různorodé výtvarné příležitosti. A to vše bych chtěla, aby se 

v mé práci promítlo a já maximálně využila toho co mi vlastně příroda spolu 

s výtvorem, který byl vytvořen lidskou rukou nabízí. 

       To mne přivádí na myšlenku, že vlastně lodě i přesto z jakých jsou materiálů, tedy 

materiálů nepřírodních, které vznikaly pomocí lidského zásahu, začínají být v souladu 

s přírodou. Kdy díky odrazu na hladině se  stávají součástí vody a to pomocí odrazu a 

obraz je tak zkreslený, že nám vytvoří jednolitý tvar, který pouze ze tvaru lodě vychází, 

a leckdy může tvarově každému připomínat  ve finále odlišný obraz. 

 

 

 

 

Obr. 1 Plachetnice 
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2.1 Lodě v období starověku 

 

Voda pokrývá většinu povrchu naší země. Je pro člověka důležitým životním zdrojem a 

odedávna ji vyhledával. Dlouhou dobu však trvalo, než lidé vynalezli plavidla, která by 

jim usnadnila jejich práci, například k přepravě a to jak po moři, jezerech nebo řekách.  

      Historie, v tomto případě mořeplavby, začíná přibližně před 5000 lety v oblastech 

rozvinutých kultur, jako je Egypt a Mezopotámie. Dovolím si vrátit se trochu na zpět a 

zamyslet se nad tím, že když pročítám knihy, které se týkají historie, plavidel a věcmi 

s nimi spojenými dostává se mi další inspirace pro mou práci.  

      Zde v historii se objevují další a další aspekty, které jsou velmi důležité pro mou 

práci a díky nimž, se může má bakalářská práce rozvinout a posunout dál. Vidím malé 

obrázky plavidel, ale stále si uvědomuji, že to byly ohromné kolosy. Jsou tu, jiné 

plachty více ocelových lan, které se mezi sebou jaksi proplétají a já v těchto náčrtech a 

bokorysech vidím obrazce, nad kterými uvažuji, jak bych je využila ve své tvorbě. 

      Tedy vraťme se do období starověkého Egypta, zde se první plachetní plavidlo 

objevuje před rokem 3000 před n.l. Dokazují to výjevy na starých vázách, reliéfech,  

mozaikách. Byl také nalezen model člunu z obeidského hrobu ve městě Eridu.  

Plachetnice se vyvíjela pozvolna a to od nejjednodušších vorů, či svázaných otepí 

rákosu, ke člunům, které byly dlabané ze dřeva, až později k několik metrů dlouhým 

lodím s jednoduchou plachtou. Před tím než byla vůbec vynalezena plachta, byly lodě 

poháněny pouze pádly, vesly nebo byly vlečeny zvířaty či lidmi z břehů řek a kanálů.  

      Tedy později v období Staré a Střední říše, přibližně okolo roku 1600 před n. l. 

stavěli lidé z Egypta lodě z fíkovníků, ze dřeva akátu. Tyto čluny měly pouze 

jednoduchou obdélníkovou plachtu, která sloužila jen jako doplněk, protože v tomto 

roce, jsou Nilské čluny poháněny stále lidskou rukou, ze břehů kanálu nebo zvířaty. 

Vzadu se ovládal pomocí kormidelního vesla.  

      V období Nové říše kolem roku 1500 před n. l. byla již plavidla o něco pohyblivější, 

než Nilští předchůdci. Nejprve byla doprava pouze v umělých kanálech a vedla po Nilu, 

později se plavci odvážili i k plavbám na moři. Takto se dopravovalo nejen zboží, ale 

plavily se takto i válečné lodě na dobyvatelských výpravách. Například je doložena 

velká plavba lodí spolu s vojáky egyptské panovnice Hatšépsovet. Tyto lodě se posléze 

vracely naložené různým druhem zboží, ale také otroky. Významnou kulturní oblastí ve 

starověku bylo Řecko. V 9. Stol. před n. l. stavěli vynikající lodě. Žádná z antických 
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dřevěných lodí se nezachovala a to dokonce ani žádná z jejich částí. Představy o lodích 

jsou pouze tedy z písemných či kresebných dokumentů. Řečtí loďaři uměli stavět lodě 

větší, které byly dlouhé, až 100 metrů, jejich šířka dosahovala rozměru 10 metrů a počet 

veslařů na palubě byl 400 i více.  

      Určité zdokonalení lze zaznamenat v Římě a to kolem 3. Až 1. Stol. před n. l. toto 

loďstvo stejně jako Řecké bylo vybaveno dvěma základními druhy lodí a to tak 

zvanými bachratými obchodními koráby a štíhlými válečnými galérami. Jako 

zajímavost zde chci uvést, že spáry Římané ucpávali konopím a smolou. Zdokonalení 

lze zaznamenat u samotných plachet. Kde na stěžni byla velká čtyřhranná plachta, která 

byla někdy doplněna dvěma malými trojúhelníkovými vrcholovými plachtami. Plachty 

se tedy postupně zvětšovaly, ale zde byla stále hlavním pohonem sada vesel.  

      V 7. Století se v Arabských zemích začínají používat plachty, které jsou 

trojúhelníkového tvaru, zvané latinské. To zlepšilo výrazně plavební schopnosti těchto 

lodí. Na zádi se místo kormidelních vesel používá kormidlo. Právě zde se plachtoví 

námořních lodí zvětšilo natolik, že si vesla s plachtou vyměňují funkci, tímto se plachta 

stává hlavním pohonným prostředkem. Na rozdíl od výše zmiňovaných plavidel, která 

se nedochovala a to ani jejich části, tato arabská, tedy válečná šebeka, téměř 

v nezměněné formě, dodnes křižuje Indický oceán. 

 

 

 

                          Obr. 2 Středomořský typ arabské válečné šebeky [1] 

 

 

 

 



14 
 

2.1.1  Typy historických plavidel 

 

V této kapitole bych se také ráda zmínila o typech různých historických plavidel, které 

pluly po moři a to z toho důvodu, že jejich plachty jsou úchvatnými lidskými výtvory.     

S vývojem a zvětšováním plachet, jak se zmiňuji výše v kapitole, souvisejí také právě 

lana, díky kterým plachty mohou plnit svou funkčnost. Stále více pročítám knihy 

k danému tématu a ještě více si všímám geometrických tvarů, které vznikají pomocí 

toho, jak lana drží a nesou plachtoví. Tedy spolu s lany, vytváří a poskytují nepřeberné 

množství geometrických ornamentů. Zároveň zde vzniká i perspektiva, k terá je vlastně 

zastoupena i všude kolem nás. Stačí se jen rozhlédnout a zamyslet se. V různých období 

a zemích se od sebe lodě lišily.  

      Chtěla bych představit jen pár z nich a to ty, o kterých si myslím, že by mohly být 

přínosem pro mou práci nebo se mi zdají být prostě jen tvarově zajímavé  a mají velké 

plachty tím pádem i velké množství lanoví, které nese ony plachty. Jednou z pro mě  

zajímavých lodí a to především tvarově, jsou lodě známých Vikingů, které měly až 25 

párů vesel, kde ale pro vlastní pohon sloužila převážně jednoduchá plachta, která byla 

umístěna uprostřed lodi. Vikingské plachtoví bylo barevné, kde převládaly bílé a modré 

pruhy. Vikingské lodě nebyly tak velké jako například lodě římské. Jedním z typů jejich 

lodě byl katamarán proa, nebo různé vory pro přepravu zboží, rákosové čluny, které 

měly jednoduchou plachtu ve tvaru čtverce. Ve Španělsku okolo 12. A 13. Stol. se 

vyvinuly hlavní tři typy oceánských korábů a to přesněji, carraca, karavela a nao.  

      V Anglii se vyvinul typ lodi zvaný kogga se střeleckými stanovišti. Tyto lodě měly 

rysy podobné těm Vikingským a to hlavně v oblasti plachet. Dále se tu objevují britské 

roundship (,,kulatá loď“) (obr. 2), tento typ lodí byl jednoduchého tvaru se čtvercovou 

plachtou. 

      Skandinávský hulk měl již více plachet, které byly velké a tento typ se objevoval 

v 15. Století. Dále malá a velká španělská karavela (obr. 3,4) také z 15. Století. Také 

jednou z impozantních lodí je španělská nao z 15. Století, kde její trup je krátký a 

široký, obvykle to byl trojstěžník a na svou dobu měl poměrně složité plachtoví, navíc 

tato loď patří mezi největší námořní koráby.  Pro představu toho, jak některé lodě 

vypadaly, přikládám níže také obrázky.  
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                            Obr. 3 Anglická roadship ze 14. Století [2] 

 

 

 

                         Obr. 4 Malá španělská karavela z 15. Století [3] 

 

 

 

        

                          Obr. 5 Větší španělská karavela z 15. Století [4] 
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 2.2  Malířství 

 

Chtěla bych zde představit výtvarné smýšlení, život a díla lidí, kteří mě zaujali svou 

tvorbou, a v jejich dílech, se objevuje spojitost s přírodou. Považuji za důležité se o 

několika známých malířích zmínit a to právě z důvodu, že mé návrhy na šperk jsou 

inspirované přírodou. Přesněji tedy místem okolí vody, plachetnicemi a loděmi. Jak se 

zmiňuji v úvodu bakalářské práce, celá problematika, kterou se zabývám, vychází  

z toho, že jsem na počátku malovala a následně kreslila, již několikrát zmiňované téma.  

      Nyní bych představila několik malířských osobností, které mi jsou blízké svými 

výtvarnými malířskými projevy.   

 

2.2.1  Malíři v období romantismu 

 

Romantismus je umělecký a filosofický směr konce 18. Století. Tématikou malířů byly 

především ponuré krajiny a portréty. 

      Jako první osobou, kterou chci představit je Joseph Mallord Turner. Zaznamenával 

ve svých dílech dojmy, z četných cest po Anglii, Francii, Alpách a Benátkách. Jeho díla, 

jsou především olejomalby krajin, ve kterých se objevuje obraz jakoby v zamlženém 

stylu, takto pracoval mimo jiné i Claud Lorrain.  

      Dále pracoval i s barvami a domníval se, že barvy v člověku probouzejí určité 

duševní stavy. Jeho jedním ze známých děl z mnoha, je obraz Parník ve sněhové bouři.  

V jeho tvorbě se často opakuje tématika spojená s mořem, kde se objevují i plachetnice.  

      Další osobou malby v období romantismu, je John Constable. Jeho inspirace, stejně 

jako u předchozího představitele, je krajina ovšem jeho rodného kraje Suffolku. Tuto 

krajinu, zobrazuje nekonvenčním způsobem. Možná ho lze zařadit spíše mezi 

naturalisty a to vzhledem k výtvarnému projevu v jeho olejomalbách. Chtěl zachytit 

hlavně bezprostřední dojem, celkový efekt a přesné odstíny. Známým dílem je Vůz na 

seno. 
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2.2.2  Kubismus 

 

Tento umělecký směr jsem zvolila z důvodu, že mé návrhy vychází z jednoduchých 

geometrických tvarů a má výtvarná tvorba, je zaměřena především na geometrické 

tvary, které se opakují.  

      Kubismus, je avantgardní umělecké hnutí, jeho principem v malířství, je 

zjednodušení malovaného obrazu do jednoduchých geometrických tvarů a to především 

krychle. Název, vychází z latinského cubus, tedy česky krychle.  

      Účelem je také sledovaný předmět či obraz, figuru, zobrazit z několika pohledů 

najednou a tak vzniká dojem deformace v těchto dílech. Hlavními představiteli, jsou 

Pablo Picasso a Georges Braque. Tito umělci se omezují na velmi střídmou barevnou 

škálu, v níž převládá hnědá a okrová barva, která je tu a tam oživena zelenými barvami. 

Jedním z nejznámějších obrazů Pabla Picassa jsou Slečny z Avignonu (obr. 5)  

 

 

 

Obr. 6 Slečny z Avignonu [5] 
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2.3  Plachetnice 

 

Na počátku jsem se krátce zmínila o historických plachetnicích a nyní představím 

některé z plachetnic současných. Nynější plachetnice slouží hlavně k rekreačnímu 

plachtění nebo k závodnímu jachtingu. Plachetnice mají různé tvary, ale také velikostně 

jsou rozdílné. 

      Stabilita je různá například podle tvaru, ale také velikosti. Tato plavidla lze rozlišit 

podle účelu, podle počtu míst, velikosti, počtu trupů, stavebního materiálu. Kýlové 

plachetnice mají umístěnou zátěž z kovového materiálu hluboko v kýlu pod ponorem. U 

malých plachetnic bez kýlu, se stabilita podstatně zvyšuje využíváním živé váhy 

posádky. 

      Tato kapitola je věnována pouze stručnému přehledu, protože účelem není studovat 

stavbu plachetnic nebo lodí, ale načerpat inspiraci z jejich konstrukce, především co se 

týká používaných materiálů a jejich tvarů.  

 

2.3.1  Plachty  

 

Plachty jsou jednou z nejdůležitějších součástí plachetnic, jak již vyplývá z názvu této 

lodi. Pohonná síla vzniká působením větru na plachty. U malých plachetnic je 

nejčastějším typem oplachtění jedna plachta, která se nachází na vysokém stěžni, to je 

tak zvané oplachtění ,,kat“, nebo hlavní plachta s kosatkou – takové oplachtění, se 

nazývá šalupové.  

      Pro vysvětlení, kosatka je přední plachta, jejíž význam nespočívá jen ve zvětšení 

plochy plachet, ale podstatně zlepšuje účinnost hlavní plachty. No a proč se o nich 

zmiňuji? Součástí mých skic jsou právě plachty, kde jsou neopomenutelnou součástí i 

takzvané kosatky.  

 

2.3.2  Konstrukční materiály  

 

Protože plachty jsou jedinou pohonnou jednotkou plachetnice, jsou jejich velmi 

důležitou součástí. Co se týká materiálů na výrobu, tak dříve byly zhotoveny z husté 

bavlněné tkaniny. Dnes se jedná především o tkaniny ze syntetických vláken, které jsou 
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nenasákavé, takže lodím nevadí ani déšť. Tvar plachet je předepsán a to hlavně 

z důvodu funkčnosti. Důležité je také jejich sešití, taktéž kvůli funkčnosti. 

Také se používají kompozitní laminátové plachty, které jsou nezbytným standardem u 

závodních plachetnic, ty se při tlaku větru nijak nedeformují. Můžeme setkat i 

s kevlarovými nebo karbonovými plachtami.  

      Jedním z konstrukčních materiálů je vyztužený plast, neboli skelný laminát. Dřevo 

se v dnešní době využívá pouze na stavbu interiéru. Používají se také ocelové materiály, 

které jsou odolné a pevné. Oproti laminátu vyžadují větší údržbu a jsou těžší.  

Aluminiové neboli hliníkové materiály, ty zajišťují u lodí lehkou váhu a zároveň je to 

materiál, který je pružný a pevný.  

      Například lodě ze skelných vláken, tak tyto materiály nahradily dřevo při stavbě 

plachetnic v 70. Letech 20. Století. Pásy tkaných skelných vláken, se vkládají do kopyta 

nebo se pokládají na kopyto trupu či palub. Pásy se překrývají tak, aby se dosáhlo určité 

vrstvy tohoto materiálu. To se přestříká nebo natře vrstvou tekutého katalyzátoru, což je 

v podstatě polyesterová pryskyřice. Tento materiá l, nevyžaduje každoroční přebroušení 

a natírání. Což se muselo provádět u lodí dřevěných.  

      U stěžně se využívá hliník. Výhodou takového materiálu je nízká cena a snadné 

skladování. Dalším materiálem pro jejich výrobu je karbon. Je lehký, vysoce pevný,  

tlumí kmitání. Nevýhodou je vysoká cena, i když cenový rozdíl se nyní snižuje, protože 

karbonové stěžně získávají na oblibě. Katamarány mívají stěžně širokého oválného 

průřezu ve tvaru kapky, jsou také z karbonu a to kvůli jeho hmotnosti.  

      Důležitá jsou u plachetnic také lana, ta se vyrábějí ze syntetických materiálů, jsou 

pevnější, lehčí než přírodní vlákna. Moderní lana jsou odolná vůči hnilobám, která bývá 

způsobena vlhkostí. Vyrábí se polyesterová, která jsou vhodná především jako 

záchranná, nicméně jsem považovala za důležité se tu o nich zmínit a to z důvodu, že 

jsou neméně důležitou součástí lodí. Dále se objevují polypropylenová, nylonová a 

aramidová. Liší se od sebe hlavně vlastnostmi.  
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3. Osobnosti současné šperkařské tvorby  

 

Osobnosti jsem zvolila ty, jejichž výtvarný projev ve šperku nebo v designu je mi 

blízký. Chtěla bych krátce představit, přesněji popsat jejich tvorbu a čím mě díla 

zaujala. Již několikrát výše v této bakalářské práci popisuji, proč a jaké téma jsem si 

zvolila. Zmiňuji se o kubismu v malířství, kde se užívá jednoduchých geometrických 

tvarů, které se opakují a že má práce vychází z maleb, které jsou přetransformovány do 

geometrických forem.  

      S tímto souvisí i práce Michaela Bergera, který se narodil v Johannesburgu. 

Známými jsou jeho kinetické geometrické prsteny, název šperků zní Kinetic movement 

rings, kde dochází k určitému pohybu, rotaci. Tento designér kráčí ve stopách svého 

učitele, profesora Fridricha Beckera vynikajícího umělce a mistra ve svém oboru. Ten 

se zabýval nejen kinetickými šperky ale také kinetickými objekty.  

      Nyní se ale vraťme zpět k Michaelu Bergerovi, kde on sám v jeho videích 

představuje to, jak šperky fungují a jak se pohybují. Říká, že první vzniká idea objektu, 

kterou následně převede do šperku. Prsteny jsou jednoduchých geometrických tvarů. 

Jako materiál tento výtvarník používá vysoce kvalitní oceli, ale také například osmnácti 

karátové zlato nebo diamaty. V jeho výtvarném projevu se neobjevují pouze šperky, 

nýbrž vznikají i objekty, které jsou také kinetické. K pohybu nepoužívá magnetů, ale 

mechanických a fyzikálních znalostí. Objekty a prsteny jsou mechanicky promyšlené 

takovým způsobem, že i když jsou převráceny na opačnou stranu, tak se stále pohybují a 

jednotlivé části šperku či objektu, které jsou propojeny se od sebe neoddělí. Prsteny jsou 

tedy řešeny jako malé objekty, chcete-li zmenšené objekty do velikosti šperku, jsou 

řešeny tak, že mají rovnou plochu, na které stojí a tím se stává šperk objektem, který je 

pozorovatelný ze všech úhlů.  

      Zprvu jsem myslela, že toto téma rozdělím podle používaných materiálů, přesněji 

podle toho, který výtvarník jaký materiál využívá a se kterým nejčastěji pracuje. 

Vzhledem k tomu, že spousta designérů ve své tvorbě využívá či kombinuje i několik 

materiálů nebo se různé materiály u jejich šperků prolínají, rozhodla jsem se nechat tuto 

část celistvou a rovnou se zmínit o výtvarnících bez ohledu na to, abych rozlišovala, zda 

pracují například pouze s kovem nebo se sklem. Zde zmíněné osobnosti jsem vybírala 

takovým způsobem, abych přiblížila čtenáři této práce jaká výtvarná tvorba mi je blízká.  
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Známá je také Markéta Šílená, ta často vytváří šperky, které jsou kombinací skla a 

kovu. Zabývá se i tvorbou skleněných plastik nebo land artovými projekty. Je umělecká 

sklářka, designérka šperku a pedagožka, která se narodila v roce 1957 v Semilech a 

studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Šperky které vytváří, jsou 

častou kombinací barevného nebo čirého skla s kovem. Své šperky zpracovává 

s elegancí, jemností a díla mají geometrický charakter.  

      Ráda bych zde ještě představila Jiřího Šibora, který se narodil roku 1966. Tento 

šperkař pracuje s různými materiály, jako je nerez, ocel a sklo. Mezi asi mé 

nejoblíbenější patří brože, které nesou název Glass (Sklo), zde je geometrická kovová 

nýtovaná konstrukce doplněna o barevné skleněné tyče. Brože působí technickým 

dojmem a jsou zároveň velmi originální, je zde často se opakující geometrie. Většina 

z této série broží vznikla roku 2008. Jiří Šibor použil u některých svých prací kinetiku, 

jako příklad zde mohu uvést brož pod názvem Duplex Mobile z roku 1997, kde 

zkombinoval kov spolu s plexisklem, které je vloženo mezi kovové pláty a je pohyblivé.  

      Pokud bych měla na závěr jednotlivé designéry porovnat, tak musím konstatovat to, 

že mi je u každého z nich jejich tvorba něčím blízká a to i přesto, že se výtvarný styl 

každé z výše zmíněných osobností odlišuje a jejich přemýšlení u každého z nich je 

různorodé a originální. U Markéty Šílené mě zaujala především lehkost a elegance, 

která je u jejích šperků výrazně znatelná a také to, jak bravurně kombinuje dva naprosto 

odlišné materiály jakými je sklo versus kov. Oproti je jí tvorbě jsou šperky Jiřího Šibora 

více technické a zamýšlím se nad tím, že jsou také vyrobeny s určitou lehkostí, která je 

ve špercích znatelná a musím konstatovat, že i přes to jak technicky na mě působí je do 

nich vnesena určitá jemnost a elegance i když jiným způsobem než u Markéty Šílené.  

      Šperky od Michaela Bergera mě zaujaly tím, že jsou kinetické a je zde propojení 

jednoduchých geometrických tvarů, které perfektně fungují spolu s pohyblivou částí či 

pohyblivými částmi šperků. Zábavná je v jeho práci hravost s jakou šperky vytváří a že 

pohyb u jeho prací nevzniká pomocí magnetů, nýbrž se odvíjí od fyzikálních 

technických znalostí. Oproti předchozím dvěma výtvarníkům, mají jeho pohyblivé 

šperky tvrdší charakter, dá- li se to takto nazvat. Působí na mě hrubším dojmem, ale i 

přesto u nich funguje charakter jemnosti, který by měl být vnesen do každého šperku.  

      Tímto bych tuto kapitolu o osobnostech současného šperku uzavřela. Doufám že se 

mi povedlo přiblížit to čím mě designéři chcete-li výtvarné osobnosti zaujali a že i přes 
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to že je jejich tvorba tak odlišná všichni tři vnáší do současného šperku originalitu, 

hravost a eleganci. 

 

4. Vlastní návrhy  

 

Tuto kapitolu věnuji nejen fotografiím modelů, ale také bych ráda představila, jak nad 

jednotlivými návrhy uvažuji nebo proč a s jakými materiály chci pracovat, což si 

myslím, že přinese pochopení toho, jak práce vznikala a z jakého důvodu jsou kde různé 

materiály používané.  

      Nejprve jsem si zvolila téma své práce, z jakého důvodu jsem si toto téma vybrala, 

je přesněji popsáno v úvodu. Na papíře jsem měla návrhy, které byly jaksi bez života, na 

začátku roku v zimním semestru jsme dostali zadání semestrální práce a já se  na něho 

rozhodla rozpracovat svou bakalářskou práci a to především z toho důvodu, protože 

období na zpracování bakalářské práce je krátké a já potřebovala nabýt určitých 

zkušeností s různými materiály, abych se nejen že mohla posunout vpřed, ale také proto  

abych věděla jak fungují jisté mechanismy a jak se chovají jiné materiály, jako je 

například kovová konstrukce v kombinaci se sklem, textilií a dalšími.  

      Nejprve vznikaly objekty, jejichž tvary vycházely z geometrických návrhů, ty jsem 

získala z jednotlivých kreseb, které jsem zjednodušovala do grafických podob a to 

především pomocí pauzovacího papíru, který jsem přes sebe překládala a tak stále 

vznikaly nové a originální návrhy. Zároveň jsem se snažila o to, abych nenarušila jistý 

charakter tvarosloví, které lodě přesněji plachetnice mají. Co pro mne bylo již od 

počátku důležité, byl i odraz plachetnic na vodní hladině a to, že jsou součástí krajiny, 

tedy přesněji přírody a je zapotřebí větru k tomu, aby se lodě pohybovaly a pluly 

určitým směrem. Tím se pro mě staly jednotnou složkou, která naprosto souzní 

s přírodou a zapadá do ní. Při pohledu na plující plachetnici, když jsem se dlouze 

zahleděla, neviděla jsem jen cosi, co pluje. Spolu s tím jsem si uvědomila, jak se ve 

vodě loď odráží, jakoby objekt spolu s vodou, tedy vodní hladinou splynul v jeden 

obraz a vše bylo celistvé. Po vytvoření modelů, kde jsem mimo to jak fungují, různé 

materiály pohromadě zjistila, jak oživit 2D návrhy, které vznikly na začátku. Vytvořila 

jsem trojrozměrné objekty z nerezových drátu a návrhy jakýmsi způsobem pro mne 

ožily. To je vlastně to co mám nejraději na této práci.  
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Nyní přemýšlím nad dalšími způsoby jak svou závěrečnou práci pojmout a stěžejním se 

pro mě stávají kombinace různých materiálů. Jedním z nich je například materiál, který 

se nazývá pěnové sklo a má fantastické vlastnosti a to hlavně protože je ve své podstatě 

z devadesáti procent recyklovaného obalového skla s příměsí. Přestože se zde bavíme o 

skle plave. Tím se dostávám ke svým dalším myšlenkám a hledám materiály, které 

budou plout a zároveň je možné je kombinovat ještě například s kovem. Tento materiál 

mi umožňuje neskýtaných možností a to jak tvarových, tak i těch že šperky mohou být 

většího charakteru. Navíc by objekty pluly a v kombinaci s kovem nastolí ideu plující 

lodi. Přičemž zde vznikne odraz na vodní hladině či v kombinaci se zrcadlením nebo 

spíše zrcadly, se budou vytvářet další zde u tohoto tématu žádoucí efekty. Mimo 

modelů, které lze vidět na obrázcích níže, je součástí této teoretické práce také výtvarný 

deník, kde jsou zachyceny kresby a návrhy ze kterých šperky vychází. 

                       

                                     

                                            Obr. 7 papírový model brože 



24 
 

                                     

                                             Obr. 8 kovový model brože            

 

 

                                     

                                   Obr. 9 kovový model brože s textilií               
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                                        Obr. 10 kovový model brože s textilií 

 

                                    

                                              Obr. 11 kovový model brože 
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                             Obr. 12 Vzorky lepeného pěnového skla  

 

Na obr. 12 Vzorky lepeného pěnového skla lze vidět zkoušky lepení různými materiály 

jako je vteřinové lepidlo, dvousložkové lepidlo. Zkoušela jsem pěnové sklo kombinovat 

s kovovým plechem a zjišťovala jsem, jaká zde bude pevnost dvou různých lepených 

materiálů. Zda vydrží plavat ve vodě několik dní, aniž by došlo k odlepení. Materiál 

jsem vystavila přímému kontaktu s vodou a to po dobu jednoho měsíce.  

      Ani jeden ze vzorků se neodlepil a to dokonce ani pěnové sklo, které jsem slepila 

sekundovým lepidlem. Vzorky, které jsou slepeny s kovem také stále držely bez sebe 

menšího odlepení. Tyto zkoušky byly velice důležité pro další zpracování šperků a to 

proto, abych přesně věděla, jak se materiál chová. A protože mají šperky plavat ve vodě, 

nedocházelo k odlepování materiálů od sebe.  
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5. Technologie zpracování a použité materiály  

 

Jednou z důležitých součástí této práce je i kapitola, která je věnována technologii 

zpracování, přesněji technologickým postupům, které jsem při výrobě šperků použila.  

      Co se týká technologie zpracování, tak jsem hledala vhodné materiály pro výrobu 

své kolekce šperků. Materiály jsem volila s ohledem na téma, ale také aby byly 

zhotovené šperky funkční a měly vlastnosti, které by měl každý šperk mít. Tedy lehkost, 

nesmí způsobovat kožní podráždění a podobně. Protože název celého souboru šperků 

zní Na vlnách, hledala jsem materiály, které by byly lehké. A zároveň jsem chtěla 

vytvořit originální šperky, které budou vyrobeny z co nejméně využívaného materiálu.  

      Díky konzultacím jsem byla svou vedoucí práce přivedena se zamyslet nad tím, jak 

by měla být výsledná kolekce prezentována a nainstalována. To mě přivedlo na 

myšlenku o čem tato bakalářská práce vlastně je? Je především o lehkosti. Vždyť to je 

to hlavní co mne fascinuje na lodích, nejen jejich tvary ale i to jak si jen tak lehce plují 

díky větru po blyštící se vodní hladině a i přesto jak jsou těžké, pohybují se s ladností a 

elegancí. Protože má původní myšlenka byla kombinovat kovové konstrukce, jejichž 

tvary vychází z oněch plachetnic s materiálem jako je sklo, tak jsem sklo jako takové 

nechtěla ve své práci použít, šperky by byly těžké a tento materiál by do nich nevnesl 

jistou lehkost o které zde píši.  

      Po zamyšlení a dlouhém hledání jsem nalezla materiál, kterým je pěnové sklo. 

Složení tohoto materiálu je z větší časti recyklované obalové sklo, přesněji na jemný 

prášek rozemleté obalové sklo s přísadami, které je následně utaveno v peci. Takto 

vznikají bloky, štěrk  nebo prášek, který se využívá ve stavebnictví jako například 

izolace pod základové desky, tepelně izolační omítky, izolace bazénů. Díky porovitosti 

je tento materiál lehký ale pevný, dobře se zpracovává, ale co bylo nejdůležitější 

vlastností pro mě tak to bylo to, že díky své nenasákavosti plave na vodní hladině. 

Firma Refaglass, která se zabývá výrobou tohoto materiálu mi poskytla nejen zkušební 

vzorky z pěnového skla ale také výsledný materiál pro vytvoření konečného  souboru 

šperků a podklady toho, jak probíhá samotná výroba. Sama jsem ovšem byla zvědavá, 

co se s tímto materiálem stane, když ho utavím v tavící peci. Jak se bude chovat při 

lepení různými lepidly, při broušení a tak dále. Proto vznikaly různé vzorky, například 

jsem vytvořila formu, do které jsem dala kusy pěnového skla a utavila jej. Hodnoty 

nastavené při tavení a zhodnocení výsledného utaveného produktu z pěnového skla 
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přikládám níže. Co bych ještě ráda doplnila je to, že zkoušky mnou přetavovaného 

pěnového skla vznikaly ještě před tím, než mi firma, která ho vyrábí poslala technologii. 

Jednalo se zde o mou zvědavost, jak se pěnové sklo bude chovat po dalším přetavení.  

První tavba přetaveného pěnového skla : 

(Teplota °C  ) – (čas)                             

 

1.   100°C – 0,30 min.                 

2.   Výdrž na teplotě – 0,10 min.                

3.   450°C -  3,00 hod.                   

4.   Výdrž na teplotě -  0,30 min.                

5.   700°C – 2,00 hod.                   

6.   Výdrž  na teplotě – 1,00 hod.                

7.   550°C – 4,00 hod.                   

8.   Výdrž na teplotě – 0,30 min.                

9.   300 °C – 2,00 hod.                    

10.  Výdrž na teplotě – 0,05 min.                 

11.  80°C – 3,00 hod.                    

12.   Off          

                                                   

Druhá tavba přetavovaného pěnového skla: 

(Teplota °C  ) – (čas)                             

 

1.   100°C – 0,30 min. 

2.   Výdrž na teplotě – 0,10 min. 

3.   450°C – 3,00 hod. 

4.   Výdrž na teplotě – 0,30 min. 

5.   860°C – 4,00 hod. 

6.   Výdrž na teplotě – 1,00 hod. 

7.   550°C – 6,30 hod. 

8.   Výdrž na teplotě – 0.30 min. 

9.   300°C – 8,00 hod. 

10.  Výdrž – 0,05 min 

11.  80°C – 5,00 hod. 

12. Off 
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Rozdíly, které se nastavily v peci při procesu tavení u první a druhé tavby jsou označeny 

červenou barvou. Při prvním procesu tavby byly vzorky pěnového skla o velikosti 

přibližně jednoho centimetru, tyto kusy byly promíchány ještě s práškem z daného 

materiálu. Došlo zde k minimálnímu stavení výše zmíněného produktu, nedošlo k žádné 

změně barvy, ani změně pevnosti. Materiál se pouze v částečné míře slinul.  

      Proto jsem se rozhodla provést další zkoušku a v tavící peci nastavit vyšší teploty. 

Tentokrát se vzorek z pěnového skla stavil, za teplot nastavených při druhé tavbě, jejíž 

hodnoty lze pozorovat v pravém sloupci výše. Došlo ke zpevnění materiálu, ale také 

jsem u něho pozorovala mnohonásobně vyšší pórovitost. Změnila se i barva a to z černé 

na šedou. Vlevo na obr.13 Vzorky z pěnového skla, lze vidět přetavené pěnové sklo a 

nepřetavené původní pěnové sklo. Oba materiály jsou foceny vedle sebe pro lepší 

porovnání co se stane pokud se znovu utaví v peci. 

 

                              

                                  Obr. 13 Vzorky z pěnového skla 

 

 

Tyto vzorky jsem dále zpracovávala technikou broušení na smirkových papírech různé 

zrnitosti, pilníky s různými profily a kombinovala jsem je také s kovem dle mého 
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výtvarného a estetického cítění, přičemž tvarosloví opět vychází z ostrých 

geometrických tvarů.  

Také jsem použila materiály jako je nerez neboli korozi vzdornou ocel, kterou jsem 

letovala stříbrem, tímto materiálem jsem doplňovala broušené pěnové sklo. Vznikly ale 

také šperky, které jsou pouze kovové, objevuje se zde kombinace plechu a drátu. Zprvu 

jsem myslela, že do různých geometrických tvarů vyřezávaný plech bude 

galvanizovaný. Nakonec jsem však zvolila variantu tu, že budu používat pouze 

nerezové materiály, nejen pro jejich vlastnosti jako je pevnost tvrdost a jiné, ale také 

proto, abych nekombinovala dva různé kovy vhledem k tomu, že jsou šperky letované 

stříbrem, jak mimo jiné již výše zmiňuji. Tedy zkráceně není vhodné kvůli pevnosti a 

jinému letovat dva od sebe odlišné materiály.  

      Snažila jsem se o vytvoření kolekce, která bude různorodá, proto vznikly jak šperky 

vytvořené jen z pěnového skla nebo jsou kombinací pěnového skla a nerezového drátu 

či plechu, tak jsem vytvořila i kovové brože u kterých vzniká pohyb drátu a to tím, že na 

jeho konci je přidělaná těžší krytka a díky tomu se drát který je volně do prostoru při 

kterémkoliv pohybu samovolně pohybuje. Což ve mne vzbuzuje myšlenku na to jak se 

pohybují nepředvídatelně dráty, které jsou připevněny ke stěžni při větru.  

      Vznikly i jednoduché šperky, které jsou ze dvou částí různě ohýbaných drátů viz 

Obr. 9-11 kovový model brože, ty jsou k sobě sletovány na dvou místech. Šperky mají 

působit co nejjednodušeji, velmi lehce, vzdušně. Jde o jakési zobrazení toho, že když 

plachetnice kotví v přístavu jedna vedle druhé, tak se veškeré stěžně a ocelová lana 

jakoby při pohledu z dálky prolínají a tvoří spousty různorodých tvarů. Zároveň jsem 

zde užila materiálu, jako je textilie, tu jsem zakomponovala přímo do konstrukce a má  

symbolizovat plachty. Při pohledu na tyto brože z dálky lze zprvu zahlédnou jen textilii 

a při bližším prohlédnutí člověk zjistí, že se zde nachází i konstrukce z tenkého 

nerezového drátu. Vždyť i když loď pluje, tak zprvu nelze zahlédnou ocelová lana. 

První čeho si každý všimne je plachta, která je na plachetnici výraznou částí. To samé je 

i v přístavu pokud na lodě pohlížím z dálky všimnu si jen výrazných částí lodi a teprve 

když přijdu blíž, spatřím i to ostatní. Je zde jakési tajemství. Takto má i tento druh 

šperku na člověka zapůsobit, dotyčný se bude muset zamyslet nad tím, na čem je textilie 

připevněna nebo čím je textilie nesena a teprve při přiblížení lze spatřit konstrukci 

z nerezových drátů. Brožový špendlík je zde vyroben tak, aby jasně korespondoval 

s celkovým objektem, je vytvořen přímo z drátu, který je následně ohýbán a letován. 
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Materiál, který má symbolizovat plachty jsem volila s ohledem na to, aby byl 

v konstrukci značně vypnutý nebo naopak. Některé z drátů jsou rozvlněné a to je mé 

znázornění vlnící se vodní hladiny. Pokud jsou dráty jemně prohnuté symbolizuji tím 

jisté napětí, když se vítr opírá do plachet.  

Celý dojem ze šperků má podtrhnout instalace těchto prací, má se zde objevit především 

odraz na vodní hladině. Rozhodla jsem se vytvořit lehané skleněné misky, kde se 

materiál jako je ploché sklo nechá pomocí působícího tepla v peci lehnout, na kovovou 

šablonu předem daného potřebného tvaru. Nebo se vytvoří sádrová forma, do které se 

položí připravené ploché sklo požadovaného tvaru a pomocí určité teploty v peci, získá 

tvar vytvořené formy. Ploché sklo se tvaruje tedy vlastní vahou takzvaně si ,,lehá“ do 

předem připravené formy, tímto se dají ve skle vyrábět i různé ornamenty, jinak je tato 

metoda známá i pod názvem fusing. Takto lze kombinovat i různobarevná skla, aniž by 

daný předmět popraskal. Na předem připravenou kovovou formu jsem si po předchozí 

domluvě ve Vratislavicích nad Nisou v EVANS ATELIER s.r.o. nechala lehnout dvě 

různě veliké misky, z nichž jedna je kouřově hnědé barvy a střední velikosti a druhá 

mísa je větší a křišťálová. Co mají ale obě společné je to, že se u nich objevuje zvlněný 

okraj, což je záměr a to proto, aby tento drobný akcent podtrhl jemnost přírody, 

rozvlněnost okrajů jezera a jiné. Také bych zde měla ještě zmínit , proč jsem volila 

lehané ploché sklo a nenechala si mísy vyfouknout na huti? Je to prosté, lehané sklo má 

vždy na povrchu jistou strukturu od dané formy a je jedno zda je vytvořena ze sádry 

nebo z kovu, lehnuté sklo z kovové formy má například strukturu na povrchu menší 

oproti tomu ze sádrové formy je ploché lehnuté sklo strukturované více. Tento efekt pro 

mě byl žádoucí z toho důvodu, že tato výtvarná práce vychází nejen z plachetnic ale 

také přírody, krajiny a všeho okolo, čehož jsou plachetnice součástí. Oproti tomu mísa, 

která by byla vyfouknuta sklářem přímo na huti, by neměla jemný strukturovaný 

povrch, který je v mém případě žádoucí z již výše zmíněných důvodů. Tyto mísy jsou 

naplněny vodou a šperky v nich plavou, dojem z celé instalace, které je při prezentaci 

děl neméně důležitá podtrhují další optické efekty, kde vespod takto lehnuté misky je 

našikmo položené zrcadlo či nerezový plech. Dochází k odrazu šperků nejen na vodní 

hladině, ale díky šikmo vloženému materiálu se zdá, jakoby funkční objekty plavaly 

směrem ke dnu. 

      Protože užívám i materiál jako je kov ráda bych se zde zmínila o několika pro mě 

důležitých informacích, které se týkají kovů a jsou popsány níže v kapitole 5.1 Kov. 
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5.1 Kov 

 

Kovové materiály jsou ty materiály, se kterými já nejčastěji pracuji. Také se v mé 

bakalářské práci objevují. Nejen já ovšem kovy při své práci používám, ale je to velmi 

rozšířený materiál a to ať ve výrobě uměleckého šperku nebo ve šperkařství jako 

takovém. Proto bych ráda vysvětlila i pár pojmů co to vlastně kovy jsou, jak se dělí a 

podobně.  

S materiály se lidé setkávají ve svém každodenním životě. Již v dávné historii lidé 

pracovali s nejrůznějšími materiály například používali přírodní materiály, což byla 

kůže, dřevo nebo kámen. Později materiály využívali cíleně a začali jej i vyrábět. 

Z hlíny vznikalo keramické nádobí, tavilo se sklo, využívali také ryzí kovy, které nalezli 

v přírodě a to zlato, měď, stříbro a později se používaly také slitiny těchto kovů 

například bronz. Protože se železo nenachází v přírodě v ryzím stavu, lidé se jej museli 

naučit vyrábět a to ze železných rud redukcí uhlíkem za vysokých teplot.  

      Nejprve jsem se rozhodla pro přiblížení uvést, do jakých tříd se různé materiály dělí. 

1. Materiály kovové – Hlavními složkami jsou zde kovové prvky. Vyznačují se 

tvárností, houževnatostí a kovovým leskem, záleží vždy na složení daného materiálu o 

čemž se lze dočíst níže v kapitole. Nejvýznamnějšími kovy jsou železo, hliník, měď.  

2. Materiály anorganické nekovové  – Do této skupiny patří například oxidová skla, 

keramika, která se vyznačuje křehkostí a tvrdostí. Mezi anorganické materiály patří také 

uhlík v různých modifikacích a křemík.  

3. Materiály polymerní – Tyto materiály se skládají z velikých molekul tak zvaných 

makromolekul. Jsou tvořeny především uhlíkem, vodíkem, často obsahují ještě kyslík a 

dusík. Materiály jsou to lehké, poměrně měkké, málo pevné a mají špatnou tepelnou 

odolnost. 

4. Materiály kompozitní – Jsou složeny ze dvou nebo i více druhů materiálů.  

Zde je jisté rozdělení materiálů, v současné době dochází k jejich kombinaci a to hlavně 

z hlediska výhod a nevýhod, které si s sebou každý z materiálů nese. Podle chemického 

složení jsou všechny kovové materiály slitinami. Výraz slitina je od slova slít, materiál 

tedy vzniká společným roztavením a následným ztuhnutím i několika složek. Vedle 

hlavního kovu jsou tedy ve slitinách přítomny i další prvky, jsou záměrně přidávány za 

účelem zlepšení vlastností daného materiálu, například pevnosti, tvrdosti. Tyto části, 

které se do kovů přidávají, se nazývají legující prvky. Příkladem mohou být oceli, což 
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jsou slitiny železa s uhlíkem, v nichž uhlík zvyšuje tvrdost a pevnost. Hliník se pro 

zvýšení pevnosti leguje mědí a hořčíkem a výsledné slitiny se nazývají duraly.  

Existují různé druhy kovů, jako jsou: 

1. Lehké kovy (Al, Mg, Ti)  

2. Kovy s nízkými teplotami tání (Pb, Sn, Zn) 

3. Kovy se středními teplotami tání (Cu, Ni) 

4. Kovy s vysokými teplotami tání (W, Mo)  

5. Kovy ušlechtilé (Ag, Au, Pt) 

 

Mezi nejčastěji používané ušlechtilé kovy používané při výrobě šperků patří, jak se výše 

zmiňuji zlato, stříbro, platina a tyto šperky bývají často doplněny o drahé kameny 

(diamant, hematit, obsidián…), či syntetické které jsou oproti přírodním drahým 

kamenům o mnoho levnější (kubický zirkon, syntetický spinel, syntetický korund). 

Když se zde zmiňuji o drahých kovech, ráda bych vysvětlila pojem karáty používaný u 

zlata. Karáty vyjadřují podíl zlata v kovu, čím vyšší počet karátů, tím nižší obsah 

nezlatých příměsí a tím pádem hodnotnější kov. Ryzí zlato má plný počet karátů, tedy 

24 karátů (označení kt), ale je příliš měkké na to, abychom ho běžně nosili jako šperk. 

Proto k němu musíme přimíchat jiné slitiny. Existuje 9kt zlato, což je jeho nejlevnější 

forma a v České Republice se nesmí prodávat, obsahuje pouze 37,5% ryzího zlata. Dále 

14kt zlato obsahuje 58.5% ryzího zlata a 18kt obsahuje 75% ryzího zlata. Pozor na 

rozdíl, v karátech také označujeme váhu diamantů a drahokamů. Pro zlato existuje 

označení ,,kt“ a zkratka značí podíl zlata v kovu. Pro drahokamy se používá označení 

,,ct“ což je označení jejich váhy (přibližně 1ct je 0,2g). Dalším z drahých kovů je 

stříbro, je to bílý lesklý kov. Nejčastěji je ryzost stříbra 925, uvedené číslo znamená, že 

vše označené puncovním číslem 925 je z 92,5% ryzí. Pro výrobu šperků nebo bižuterie 

není vhodné používat kovy v jejich čisté formě jako například nikl, chrom nebo měď, 

tyto kovy mohou vyvolat různá podráždění pokožky. Zmiňuji se zde o drahých kovech, 

které se používají ve šperkařství, ale vznikají i umělecké šperky či bižuterie u kterých se 

používá různých kombinací materiálů, jako mohou být kombinace různých kovů se 

dřevem, sklem, textiliemi, plexiskly a jinými.  

      Dalším materiálem, který lze použít pro výrobu bižuterie nebo šperku jsou tak zvané 

korozivzdorné oceli (,,nerez“). Jsou to materiály se zvýšenou odolností proti korozi, tuto 

odolnost zajišťuje legování ocelí chromem. Chrom v oceli usnadňuje tvorbu tenké 
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ochranné oxidové vrstvy s vyšším podílem oxidu chromitého na povrchu oceli. Tato 

vrstva brání přístupu agresivního prostředí k materiálu. Vrstva je kompaktní a velmi 

tenká (desítky nanometrů) a proto není pouhým okem viditelná. Další zlepšení korozní 

odolnosti se dosahuje přísadou molybdenu. Díky své odolnosti povětrnostním a jiným 

vlivům s tímto materiálem ráda pracuji a vytvářím různé nerezové šperky, chcete- li 

bižuterii. Protože pokud nad tím hlouběji přemýšlím, šperkem by měl být nazýván 

pouze předmět, který má oficiálně uznanou uměleckou hodnotu. Vraťme se ale 

k nerezovým materiálům, přesněji ke korozivzdorné oceli. Ta souvisí i s mou prací, 

protože mám vizi, aby šperky pluly nebo byly v kontaktu s vodou, tak je třeba užití 

velice odolných materiálů, jako jsou právě tyto oceli.  

      Dalším z materiálů pro výrobu uměleckého šperku může být také mosaz. Ta 

obsahuje do 45% Zn a kromě toho často i další legující prvky (Si, Pb, Al, Mn, Ni). 

Pevnost a tvrdost mosazí roste s rostoucím obsahem zinku. Mosazi se zpracovávají jak 

tvářením, tak i odléváním. Existují jednofázové, dvoufázové mosazi. Jednofázové jsou 

dobře tvářitelné za tepla i za studena, dvoufázové pak pouze za tepla. Pouze mosazi 

s vyšším obsahem zinku se odlévají. Mimo jednofázové a dvoufázové mosazi se 

můžeme setkat i s dalšími skupinami mosazí se specifickými názvy. Jsou to tombaky, ty 

jsou žlutého zabarvení a využívají se právě pro výrobu bižuterie a uměleckých 

předmětů. Tombakové mosazi mají zlepšenou obrobitelnost, což způsobuje přísada 

olova, používá se pro výrobu šroubů, tlakových ventilů apod. Mosazi s obsahem zinku 

kolem 30% mají nejvyšší tažnost, a proto se někdy nazývají hlubokotažné. Využití 

nacházejí při výrobě nábojnic, hudebních nástrojů, tvarovaných trubek, a jiných 

součástek v chemickém a potravinářském průmyslu.  

Když se zde rozepisuji o různých kovových materiálech, nemohu opomenout povrchové 

úpravy, ty zahrnují řadu postupů aplikovaných buď během zpracování materiálů, nebo 

jako finální operace. K hlavním cílům povrchových úprav patří zvýšení korozní 

odolnosti výrobku, dosažení požadovaného vzhledu nebo zlepšení mechanických 

vlastností, především tvrdosti povrchu. Zmíním zde pouze některé z povrchových úprav 

jako je galvanické pokovování. To slouží k přípravě kovových nebo slitinových 

povrchových vrstev za účelem zvýšení korozní odolnosti. Lze sem zařadit i smaltování, 

jímž se vytvoří tvrdá a korozně odolná vrstva tvořená sklem. Vhodná suspenze jemně 

rozemletého skla se nanese na materiál (například kov) a po vysušení se tato vrstva musí 

vypálit. Dále je známé vakuové pokovování, které slouží k získání velmi tvrdých 

povrchových vrstev.  
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5.2  Pěnové sklo  

 

Tento druh materiálu je vyroben z recyklovaného obalového skla, v České Republice 

existují celkem tři výrobci pěnového skla, z čehož jedna z firem mi poskytla materiál 

pro mou práci. Název této společnosti je Recifa a.s., která vyrábí pěnové sklo pod 

obchodní značkou REFAGLASS. Obalové sklo,  přesněji střepy z obalového skla se 

namelou v bubnu na jemno, do takto namletého skla se přimísí jemně mletý uhlíkový 

prach, směs musí být co nejvíce homogenní. Následně dochází k tavbě této vzniklé 

homogenní hmoty. V podstatě dochází k natavení skleněného prachu a oxidaci 

uhlíkových mikročástic na oxid uhličitý. Tento plyn pak vytvoří v celé hmotě 

mikroskopické bubliny, které mnohonásobně zvětší objem (až dvacetkrát) původního 

objemu obalového skla. Veškeré informace, o kterých se zde zmiňuji, mi poskytla sama 

firma REFAGLASS.  

Má práce měla být vyrobena pouze z kovových materiálů, jako jsou nerezové tyče či 

plechy, které jsem chtěla kombinovat s dalšími materiály, jakými je především sklo 

nebo textil. Vzhledem k tomu že jsem původně brusička skla a se sklem pracuji již od 

střední školy, byla má touha zapojit právě do této práce materiál, kterým je sklo. 

Postupem všeho zkoušení jsem hledala materiál, který mi poskytne to, aby šperky 

plavaly, což mi samotné sklo nebylo možné poskytnout a tak jsem hledala další a jiné 

materiály až jsem jednoho dne narazila na pěnové sklo, které se o všem jak si někteří 

mohou myslet nepoužívá ve sklářství, ale ve stavebnictví jako zateplení, tepelně 

izolační základové desky a jiné. Po bližším zkoumání jsem zjistila, že materiál je natolik 

lehký že plave. Navíc se pěnové sklo považuje za ekologicky čistý materiál. 

      Po získání materiálu bylo ale nutné zjistit jak se chová, jak bude reagovat při styku 

s různými lepidly, jak dlouho může být slepený materiál vystavený přímému kontaktu 

s vodou. Zjišťovala jsem i to jestli když slepím dvousložkovým lepidlem pěnové sklo 

s plechem a vystavím jej přímému kontaktu s vodou budou tyto dva materiály držet 

pohromadě. Mimo jiné ukázky lepených vzorků a další zachycují fotografie výše 

v kapitole 4. Vlastní návrhy.  

      Krátce se zmíním i o výrobě obalového skla a to z důvodu, že pěnové sklo je z něho 

vyrobeno. Myšlenka je pouze divákovi či čtenáři této práce přiblížit pro jistý přehled pár 

věcí co se týká výroby ale pouze ve zjednodušené odlehčené verzi. Nebudu se snažit 

zde popisovat zdlouhavé technologie, které by čtenáře akorát nudily, nicméně považuji 
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za důležité některé technologické věci v bakalářské práci uvádět a to proto, aby byla 

různorodá a osahovala co nejvíce informací jak výtvarných ale i pro diváka co nejvíce 

pochopitelných technologických postupů, které ovšem po pár řádcích či stranách 

nezačnou jedince uspávat a nudit.  

      Tedy vraťme se k tomu, jak se obalové sklo vyrábí nebo spíše jaké je tvarování 

obalového skla. Je zde tak zvaná vsázka, která obsahuje suroviny plus střepy, podíl 

střepů ve vsázce u klasického skla, například skleniček je třicet až čtyřicet procent, 

kdežto právě u obalového skla obsahuje vsázka osmdesát procent střepů. Je zde problém 

s čeřením to znamená, že zde vznikají bubliny, které následně obtížně ze skla odchází.  

Co se týká již utavené skloviny, tak zde popíšu dva způsoby tvarování skla.  

      Jedním je způsob lisofoukací, kde se kapka přesné dané hmotnosti nadávkuje do 

přední formy, kapka se vylisuje dutým kovovým razníkem, který je obvykle chlazený 

vodou. V této formě se vytvoří i horní okraj, poté se takto předlisovaný výrobek přenese 

pomocí ústní formy do konečné, kde je výrobek dofouknutý do určitého, konečného 

požadovaného tvaru, protože nejprve dochází k lisování a poté k foukání je tento způsob 

tvarování nazýván tedy způsobem lisofoukacím. Takto vznikají jak výrobky 

širokohrdlé, tak i úzkohrdlé. Dnes se uplatňuje tak zvaný úzkohrdlý lisofoukací způsob 

(ÚHLF), který vyvinula německá firma Heye. Tato technologie představuje zlepšení 

kvality a významnou úsporu surovin a energie. Takto vznikají tenkostěnné, úzkohrdlé 

obaly, které mají o třicet procent nižší hmotnost. Zde popisovaná technologie se používá 

spíše v Německu, v Čechách se rozšířený spíše způsob lisofoukací.  

      Druhým způsobem je způsob dvakrát foukací, kde je dávkování skloviny do 

takzvané přední formy, dochází zde k zafouknutí dávky pomocí zafukovací hlavy a zde 

se vytvoří ústí láhve, v přední formě se vytvoří tlakovým vzduchem základní tvar baňky 

a lahev se tvaruje dnem nahoru. Baňka je po této operaci přenesena do konečné formy a 

otočena o sto osmdesát stupňů a vyfoukne se definitivní tvar.  
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6. Realizace 

 

 

 

Obr. 14 Řezání nerezového plechu lupénkovou pilkou 

 

Lupénkovou pilkou jsem řezala z toho důvodu, že řez je mnohem kvalitnější než když 

by byl řezaný či stříhaný například na pákových nůžkách u kterých se vždy okraj 

stříhaného materiálu nepatrně zahne. U mých šperků a u šperků obecně je takto zahnutý 

okraj nežádoucí.  
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Obr. 15 Připravený materiál na letování 

 

                                             

                                    Obr. 16 Letování nerezového plechu a drátu 
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Obr. 17 Jednotlivé komponenty brože  

 

Výše na obr. 17 lze vidět jednotlivé komponenty brože spodní část je z nerezového 

plechu, kam jsem naletovala i brožový špendlík, tato část je přilepena k pěnovému sklu 

a to dvousložkovým lepidlem. Probíhaly zkoušky, jak dlouho lepené spoje vydrží. 

Vystavila jsem tedy vzorky z pěnového skla slepeny spolu s nerezovým plechem vodě. 

Ve vodě byly tyto vzorky po dobu jednoho měsíce bez sebe menšího odlepení.  

Jednotlivé komponenty této brože jsou pohyblivé, co je také neméně důležité je i to že 

brož i přes to, že je kombinována s nerezovým plechem, tak stále plave. Při výrobě bylo 

nutné se zamýšlet nad váhou a umístěním jednotlivých materiálů.  
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Obr. 18 Výroba krytek na brožový špendlík  

 

 

 

Obr. 19 Příprava jednotlivých komponent krytky na letování  
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Obr. 20 Sletovaná krytka připravená na opracování 

 

Krytky jsou vyrobeny z nerezové trubičky, kde na jejím konci je naletována placička 

z nerezového plechu, aby trubička neklouzala z brožového špendlíku do jejího středu 

jsem vlepila bužírku. Na fotografii výše je krytka focena vedle kleští a to pro lepší 

porovnání toho jaká je její velikost. 

      V této kapitole jsem se rozhodla věnovat jen okrajově několika výrobním procesům, 

které slouží jako názorná ukázka jak jsem jednotlivé části šperků vyráběla. Abych 

shrnula výrobní procesy, v mé práci se objevuje především řezání lupénkovou pilkou, 

letování stříbrem, lepení dvousložkovým lepidlem, opracování pěnového skla pilníky 

s různými profily. 

 

 

 



42 
 

7. Fotodokumentace 

 

 

 

Obr. 21 Kovová brož 

 

 

Obr. 22 Kovová brož 
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Obr. 23 Brož - kombinace kovu a pěnového skla  

 

 

Obr. 24 Brož – kombinace kovu a pěnového skla 
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Obr. 25 Brož – kombinace plochého skla a pěnového skla  

 

 

Obr. 26 Brož z pěnového skla 
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   Obr. 27 Brož z pěnového skla 

 

Obr. 28 Šperk – pěnové sklo 
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Obr. 29 Prsten z pěnového skla 

 

 

Obr. 30 Prsten z pěnového skla 
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Obr. 31 Brož – kombinace pěnové a ploché sklo  

 

 

Obr. 32 Brož – nerezový drát a textilie  
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8. Závěr 

 

Závěrem bych chtěla konstatovat, že jsem s vytvořenou kolekcí šperků spokojena. Práce 

na těchto špercích probíhala několik měsíců a vznikaly různé zkoušky, jednou z nich 

bylo i tavení pěnového skla v tavící peci. Zkoušela jsem si zároveň práci i s dalším 

materiálem, jako je například textilie v kombinaci s kovem, což pro mě bylo po 

výtvarné stránce velikým přínosem a obohacením.  

      Kolekce která je vytvořena z pěnového skla v kombinaci s magnety vznikla když 

jsem zkoušela stavovat pěnové sklo spolu se skleněnými střepy. Jednalo se pouze o 

zkoušku a já jsem díky ní zjistila, že se na povrchu pěnového skla vytvářejí skleněné 

kapky. Vznikl tak nápad vytvořit kolekci šperků, která bude variabilní a to díky 

magnetům, které jsou zabudované ve výše zmíněném materiálu. Proč se zde ale zmiňuji 

právě o technologické zkoušce? Chtěla jsem uvést příklad, v čem vlastně byly tyto 

zkoušky důležité. Velice mě bavilo kombinování materiálů a hra s geometrickými tvary, 

které se v této kolekci objevují, a jsem ráda, že jsem mohla blíže po technologické 

stránce pochopit materiál, kterým je pěnové sklo. 
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