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Abstrakt 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala speciálním / inteligentním materiálům 

a šperkům, které by neměly být pouze ozdobou, ale také mít funkci ochranou. Jsou určeny 

především pro lidi – hazardéry, kteří nejsou na silnicích osvětleni a řidiči se jim jen těžko 

na poslední chvíli vyhýbají. 

Výsledkem mojí práce by měli být šperky, které se mohou nosit do práce i na 

večírky a při cestě domů sloužili jako viditelná ochrana nositele. 
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Abstrakt 

 

In my bachelor thesis I deal with special / smart materials and jewellery, which 

are able to decorate and protect their holder. Primarily the subjects are designate for 

people – gemblers who are on a road invisible for drivers. And the drivers just very hardly 

avoids the gemblers in a few last seconds. 

The result of my work it should by jewellery wearable to a job or a party as a 

decoration but during a way to home as a protectiv element. 
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Úvod  

 

Doslovný překlad slova SMART a MATERIAL  podle slovníku Lingea praktický 

slovník anglicko-český, česko-anglický zní takto: 

smart [sma:t] 

elegantní, vkusný, apartní (dobře vypadající) 

chytrý, bystrý, inteligentní 

luxusní, okázalý 

pálit, štípat (oči apod.) 

trpět, být deprimovaný (z čeho, kvůli čemu, kritiky, neúspěchu 

apod.) 

pálení, pálivá bolest 

smetánka, vyšší kruhy 

material [məˈtɪərɪəl] 

hmota, materiál 

látka 

potřeby, materiál(y) 

podklady 

materiální, hmotný 

závažný, relativní (důkaz, informace, apod.)            [1] 

 

Kdybych si doslovný obsah těchto slov přečetla na začátku svého bádání nad touto 

prací, ušetřila bych si spoustu potíží.  

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala široké a stále se rozvíjející téma „smart 

materials/inteligentní materiály“. Díky stále rostoucím nárokům a vyvíjení nových a 

nových materiálů, které by ukojili naše potřeby z hlediska technického, je to téma velmi 

aktuální. 
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 Někdo říká, že studovat více oborů je jen známka nerozhodnosti. Z mého pohledu 

je to cesta, jak se může to dobré a průměrné dostat do jiného oboru, jako skvělé a 

nadčasové.  

V této práci se nechci zaměřovat pouze na takzvaně inteligentní materiály, ale i 

na materiály a hmoty dle mého chytré o nic hloupější, a přesto ve svých řadách výjimečné. 

S poukazem a obhajobu jich, že v době jejich slávy a zrodu byly to nejchytřejší a 

nejpozoruhodnější, co mohlo býti objeveno. 
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1  Inspirace 

 

Hlavním a základním inspiračním zdrojem pro tuto práci se staly materiály jako 

takové. Právě vlastnosti materiálů mi vnukly způsob, jak je vyžít a jak s nimi pracovat. 

Dalším a myslím, že to mohu nazývat pravidlem, byla pro mne přidaná hodnota a 

funkčnost šperku. Toto pravidlo vyplynulo z dnešního způsobu žití. V době konzumu 

potřebujeme, aby věci, které vlastníme, měly více než jednu funkci. A přiznávám, že 

zrovna obor týkající se šperkařství je zbytný. Právě proto jsem své práci chtěla přidat 

hodnotu, a to hodnotu ochranou. 

 Pomocí speciálních vlastností materiálů, se kterými jsem pracovala, se mi snad 

podařilo docílit kýženého výsledku. A moje šperky možná budou schopny ochránit 

chodce a cyklisty před možným střetem s motorovým vozidlem nebo chránit srdce před 

fatálním zraněním a zároveň zdobit svého nositele. 

 V této kapitole bych se chtěla věnovat šperkům, které považuji za předvoj této 

práce. Různým typům materiálů, zdrojům těchto materiálů a osobnostem autorského 

šperku, které mi k dané problematice byli nějakým způsobem blízcí, ať už materiály či 

technologií použitou v jejich špercích. 
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1.1  Semestrální práce 

V této kapitole bych chtěla poukázat na mé práce z minulosti, jelikož 

problematikou speciálních materiálů se zabývám již delší dobu. Právě na Technické 

univerzitě v Liberci jsem měla výbornou půdu k prozkoumávání materiálů a tady to také 

vše začalo. Univerzita mi se svými specializovanými pracovišti vycházela vstříc se vším, 

co jsem potřebovala pro svůj „vývoj“ šperků. 

1.1.1  Srdeční záležitost 

Sada náhrdelníků na téma Srdeční záležitost vznikla na základu vzorce  BSA= 

0,007184 x W0,425 x H0,725. Tento vzorec slouží pro výpočet lidského povrchu (kůže) v 

závislosti hmotnosti a výšky člověka. A právě na povrchu lidského těla závisí mnoho 

fyziologických parametrů. Jeden z nich je i srdeční výdej krve. Inspirací pro každý 

z náhrdelníků byla plocha 1,706m2 , což je obsah mého těla. Jako materiál na náhrdelníky 

jsem vybrala přízi polyesteru 167dtex z kterého se pletou cévní náhrady. Délka příze na 

každém náhrdelníku je 2 262m, vypočítaná pomocí průměru příze získané z obrazové 

analýzy, kterou jsem provedla v laboratoři. K doplnění šperku jsem použila i kousky 

cévních náhrad. Jejich struktura mě fascinovala. 

                       

         Obr. 1. Jeden z náhrdelníků      Obr. 2. Kus cévní náhrady ve šperku 
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1.1.1 Nomádský šperk 

Tento set šperků vznikl s motivací vyrobit různé ozdoby, které by se daly připnout 

na platformu jako je prsten, řetízek, jehla do vlasů a do oděvu na cesty. Měli se skládat, 

ale lepší v tomto případě bylo použít materiál s tvarovou pamětí, který by umožňoval 

rozvinutí a následnou deformaci v čase, kdy by se šperk zrovna nepoužíval. Touto 

vlastností byla obdařena slitina Niklu a Titanu Nitinol. 

Díky Nitinolu jsem vytvořila květy, které se svinou do obalu na cestu a v případě 

potřeby se výrazněji ozdobit je stačí hodit do horké vody, čaje či něčeho jiného co má 

více jak 80°C a ony se otevřou a tím se podstatně zvětší. 

 

 

Obr. 3. Nomádský šperk 
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1.2    Smart materials 

 

 V překladu „inteligentní materiály“ jsou materiály, které nějakým způsobem 

reagují na okolní podmínky určitou změnou, aniž by je někdo řídil a změnu vyvolal. Po 

odstranění vnějších podmínek je materiál schopen se vrátit do původního stavu. Změnu 

tohoto stavu může ovlivňovat napětí, tlak, teplota, elektrické nebo magnetické pole apod. 

Konkrétně se pak mohou změny materiálu projevit změnou tvaru, skupenství, vodivosti, 

barvy, jinou pH, změnou objemu, diferenciací tlaku v jednotlivých částech nebo změnou 

indexu lomu. 

Nejsou to jen kovy, plasty nebo vlákenné materiály ale taky různé gely, barvy i 

keramiky, které mají různé vlastnosti.              [2] 

 

1.2.1  Nitinol 

 Nitinol patří do nejrozšířenější skupiny inteligentních materiálů, do slitin s 

tvarovou pamětí (SMA – Shape memory alioys). V posledních letech se velmi rychle 

vyvíjí. 

 

Obr. 4. Nitinolové stenky [3] 
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Historie 

Efekt tvarové paměti slitin byl objeven už v roce 1932 pozorovatelný u slitiny 

zlata a kadmia (AuCd). O tento jev se však po dlouhou dobu zajímala pouze akademická 

půda. Průlom nastal až v roce 1959, kdy William J. Buehler zaměstnanec U. S. Naval 

Ordnance Laboratory, objevil obdobné chování u intermetalické sloučeniny NiTi. 

Slitina tehdy dostala název NiTiNOL (Nickel Titanium Naval Ordnance 

Laboratory). V roce 1962 se k Buehlerovi připojil Dr. Frederick E. Wang, který svými 

znalostmi pomohl k vysvětlení principu jevu tvarové paměti.   

Díky jeho skvělé stabilitě a odolnosti proti korozím se o slitinu začali zajímat 

laboratoře po celém světě. První dokument o něm vytvořila NASA v roce 1972. Ten byl 

později doplněn a další informace. Zajímavostí ale je, že v té době ještě nebyla známa 

jeho fázový diagram. 

 

Tabulka č. 1 Fyzikální a mechanické vlastnosti  Nitinolu 

 

 

Důvodem pro pomalý rozjezd slitiny do průmyslového světa byla obtížná výroba. 

Proto také jako první uplatnění měl Nitinol tam, kde peníze nebyly až tak velký problém, 

což bylo ve vojenském průmyslu. V roce 1969 se Nitinol byl aplikován do nadzvukového 

letounu Gromman F-14 Tomcat (spojka do hydraulického systému – s rostoucí teplotou 

oleje se zvyšovala těsnost spoje). Další odvětví, kde se začal Nitinol používat byla 

medicína. Jedním z hlavních důvodů, proč se nitinol v medicíně používá, je jeho 

biokompatibilita (schopnost lidského těla přijmout cizorodý materiál) a dále schopnost 

měnit tvar po dosažení tělesné teploty. 

   Martenzit Austenit 

Hustota 6450 kg.m3 

Teplota tání 1240 – 1310 °C 

Měrný elektrický odpor 800nΩ.m 

Koeficient tepelné vodivosti 8,6 -18 W.m-1.K-1 

Měrná tepelná kapacita 322 J.kg-1.K-1 

Mez pevnosti v tahu 754 – 960 MPa 

Modul pružnosti 28 MPa 75 MPa 

Modul pružnosti v tahu 100MPa 560 MPa 
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Obr. 5. Nitinolová rovnátka  [3] 

 

 V roce 1989 byl poprvé použit materiál s tvarovou pamětí v kardiovaskulární 

chirurgii. Následně se pak začal využívat na výrobu stenek (stenty) a pak i na další 

komponenty (jako jsou rovnátka, která jsou mnohonásobně účinnější než klasická) 

Nitinol je také možné použít k výrobě svorek pro léčbu zlomených žeber. Svorka se ve 

zdeformovaném stavu přiloží na zlomené žebro v roztaženém stavu. Následným ohřátím 

se vrací do původního stavu, čímž spojí zlomené kosti. Nejčastějšími způsoby ohřevu je 

buď odporový ohřev elektrickým proudem nebo přímý dotyk ohřevné sondy. 

 

Obr. 6 Velikost stenky oproti prstu [4]       Obr. 7 Postupné zvětšení v cévě [5]   

 

 Je známo, že organismus velmi dobře snáší titan, avšak nikl může být 

problematický. Je toxický, karcinogenní a při vysoké koncentraci ničí buňky. Tomu, že 

můžeme Nitinol užívat v lidském těle vděčíme tenké vrstvičce oxidu TiO2 na povrchu 

slitiny, která chrání organismus před jeho toxickými účinky. 
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Potom také jako pružiny v pantech v okenní soustavě skleníku - okna se otevřou 

v případě, že teplota ve skleníku překročí určitou teplotu. Nebo je znám tepelný motor, 

který funguje na základě rozdílu teplot v dvou nádobkách, kterými prochází nitinolová 

pružina, která se teplem smršťuje a po ochlazení ji je možno snadno natáhnout. Dále pak 

ovládání klapek letadel- vlákno nitinolu se používá pro změnu tvaru klapek. Ve spodní 

části se vlákno vlivem průchodu proudu zkrátí a současně se horní natáhne. Tím se 

dosáhne požadovaná změna tvaru křídla (platí to i naopak). Tento systém (smart wing 

system) je v současnosti vyvíjen firmou Boeing a agenturou DARPA (Defense Advanced 

Researched Project Agency).               [6] 

 

Obr. 8. Tepelný motor [6] 

 

Potom také jako pružiny v pantech v okenní soustavě skleníku - okna se otevřou 

v pří-padě, že teplota ve skleníku překročí určitou teplotu. Nebo je znám tepelný motor, 

který funguje na základě rozdílu teplot v dvou nádobkách, kterými prochází nitinolová 

pružina, která se teplem smršťuje a po ochlazení je možno ji snadno natáhnout. Dále pak 

ovládání klapek letadel- vlákno nitinolu se používá pro změnu tvaru klapek. Ve spodní 

části se vlákno vlivem průchodu proudu zkrátí a současně se hornínatáhne. Tím se 

dosáhne požadovaná změna tvaru křídla (platí to i naopak). Tento systém (smart wing 

system) je v současnosti vyvíjen firmou Boeing a agenturou DARPA (Defense Advanced 

Researched Project Agency).               [5] 
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1.2.2     Slitiny s tvarovou pamětí / Shape memory alloy 

 Chytré kovy, které „si dokáží“ zapamatovat tvar, který po následné deformaci 

může opět získat zahřátím. 

Jev tvarové paměti je způsoben tím, že kov. u kterého se tato vlastnost vyskytuje, 

přechází při určité teplotě z jedné krystalické struktury do jiné. To je zapříčiněno tím, že 

se slitina snaží udržet v energeticky nejvýhodnějším stavu, a proto se vždy přeorientuje 

do krystalické mřížky, která je za daných podmínek energeticky nejúspornější. Pokud 

slitině něco v přechodu brání, dokáže vyvinout velkou sílu a rychlost (v závislosti na 

teplotě), aby se dostala do té krystalické struktury, která je pro ni za daných podmínek 

nejvhodnější. Další zajímavou vlastností je elastická deformace u těchto slitin. Zatímco u 

běžných kovů vratná (elastická) deformace nepřesahuje 1%, u kovů s tvarovou pamětí 

může plně vratná deformace dosahovat až 15%. To má v praxi ohromné využití a je to 

jedna z velkých předností těchto kovů. 

Tyto materiály jsou lehké a jsou též polovodičová alternativa ke konvenčním 

pohonům. Tvarová paměť nachází uplatnění v robotice, automobilovém, leteckém a 

biomedicínském průmyslu.          [3] [7] 
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1.3  Materiály 

 Setkávala jsem se se spoustou skvělých materiálů, ale nebylo jak je využít, jak by 

zapadaly do mého konceptu. Po prozkoumání Univerzity jsem musela najít jiný zdroj 

materiálů. Jistou útěchou pro mne byla Knihovna matériO Prague, kde jsem měla 

možnost si materiály nejen osahat, ale i dozvědět se o nich více informací a jejich 

dostupnost. 

 Během tohoto hledání jsem se přestala omezovat na smart materials, ale rozšířila 

jsem svoji práci o další skvělé vlastnosti i jiných materiálů nespadajících do kategorie 

smart.  

 

1.3.1  Technická univerzita v Liberci 

 V rámci Technické univerzity v Liberci, které jsem se stala studentem roku 2013 

a kouzlem vlastností různých materiálů propadla. Díky ní jsem se dozvěděla mnohé 

potřebné pro vytvoření této práce.  

 Univerzita byla založena roku 1953 jako Vysoká škola strojní v Liberci 

průkopníky v tradičním průmyslovém regionu. O sedm let později k fakultě strojní 

přibyla ojedinělá fakulta textilní, která je dodnes jedinou svého druhu v Evropě a dostala 

název Vysoká škola strojní a textilní v Liberci. Technickou univerzitou se stala 1. ledna 

1995 a má sedm fakult a jeden odborný ústav.  

 

1.3.1.1  Nanovlákna 

 Nejdříve bych ráda uvedla několik pojmů. Nanovlákno je délkový útvar o 

charakteristických rozměrech a vlastnostech, kde jeden rozměr (délka) významně 

přesahuje průměr vlákna. Charakteristické průměry nanovláken se pohybují mezi 5 - 800 

nanometrů (nm). Nanovlákenné materiály jsou textilní výrobky s průměrem vláken 

menším než 1 mikrometr (µm) = 1000 nanometrů (nm). Jako surovina se dá (dosud) 

použít asi 50 syntetických a přírodních polymerů. Nanotechnologie doslova zahrnuje 

jakoukoli technologii pracující v měřítku nano-rozměrů, která má uplatnění v reálném 

světě. 



21 
 

Způsoby výroby:  

Tabulka 1: Technologie výroby nanovláken 

 

Způsoby výroby 

 

Princip 

Rozsah 

jemnosti (nm) 

Štěpení 

bikomponentních 

vláken 

Odstranění jednoho z polymerů v systému 

Islands in the Sea . 

nad 800 

Foukání taveniny Dloužení polymerní taveniny v proudu 

horkého vzduch. 

nad 800 

Fyzikální dloužení Fyzikální dloužení roztoku. nad 50 

Zvlákňování 

vzněcováním 

Zahřívání za současného tlaku na 

polymerním roztoku 

nad 200 

Fázové dělení Tvarování vlákna umělým fázováním 

roztoku 

nad 500 

Samosběr Samovolné uspořádání molekul v roztoku nad 100 

Rozptýlení 

rozpouštědlem 

Přeměna srážením z rozpustnosti na 

nerozpustnost. 

nad 100 

Odstředivé 

zvlákňování 

Dloužení vlákenné tekutiny odstředivou 

silou. 

nad 100 

Hydrotermální 

proces 

Formování vlákna v hydrotermálním 

roztoku. 

nad 50 -120 

Elektrostatický 

proces 

Roztahování roztoku v elektrickém poli 10 nm až 

několik µm 

 

 

 Z tabulky jasně vyplívá, že nejlepším způsobem, jak vyrábět nejjemnější vlákna 

je elektrostatické zvlákňování. K výrobě lze použít několik různých materiálů i ve složení 

více druhů dohromady a molekuly se mohou uspořádat také ve formě trubic. 

 Za nejstarší objev v oboru je považováno zjištění Angličana Gilberta z roku 1600 

a to, že kapka vody se dá v elektrickém poli vytahovat do kónických tvarů. V roce 1902 

byl patentován vynález Američana Mortona na rozptylování kapalin pomocí vysokého 

napětí. V letech 1965-1969 sestavil Američan Taylor matematický model kónického 

tvaru tekutin, který měl rozhodující vliv na zaměření výzkumných prací. Američan 

Reneker se spolupracovníky přehodnotil v roce 1990 vývoj v oboru elektrostatického 

zvlákňování a dal tak podnět k intenzivnímu výzkumu. V roce 2004 se zabývalo studiem 

této technologie ve světě už 200 univerzit. Komerční výroba nanovláken začala v 80. 

letech 20. století. 
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Obr. 9. Typy elektrostatického zvlákňování 

 V odborných publikacích jsou obsáhle popisovány pokusně vyrobené textilie z 

nanovláken s použitím zejména v oblasti biomedicíny, elektroniky (superkapacitátory, 

litiové baterie), solárních buněk, piezoelektrických přístrojů, senzorů, ochrany ovzduší, 

chemických reakcí, funkčních textilií a mnoha jiných. Údaje o komerční výrobě jsou však 

na veřejnosti (v roce 2017) sotva známé. K výjimkám v tom směru patří např. informace 

o produktech české firmy Nanovia, která jako produkty ve svém portfoliu uvedla: 

Nanovia AntiAllergy textilie – bariéra proti alergenům, Nanovia face mask textilie – 

bariéry proti mikroorganismům a jemným prachovým částicím a Nanovia Clean Air – 

filtrační média pro filtraci vzduchu Filtrační média určené pro výrobu vzduchových filtrů. 

                           [8] [9] [10] 

 

Obr. 10. Tvorba trysek na kapce polymeru [11] 
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1.3.1.2  Čedičová vlákna 

 Čedičová vlákna jsou jedním z představitelů přírodních vláken, vyrobených ze 

ztuhlé sopečné lávy. Obsahuje horniny jako pyroxeny (50 hm%), magnetit (10 hm%), 

olivín (15-20 hm%), plagiokras (30 hm%). Pro tyto rudné horniny je typická pravoúhlá 

štěpnost a dobrá tavitelnost. 

 Hlavní představitel pyroxenů je augit, který má černohnědou až červenou barvu a 

tvoří krátké sloupcovité krystaly s typickou osmiúhelníkovým průřezem, díky kterému 

známe osobitý ráz čedičových skal. 

Kvalitu čedičových vláken ovlivňuje úroveň technologického zařízení a celý 

proces výroby. V průběhu výrovy je důležité sledovat fyzikálně-chemické vlastnosti 

roztavené horniny. Patří mezi ně viskozita taveniny (funkce chemického složení a teploty, 

souvisí s vývojem krystalické fáze, má vliv na tvarování potažmo na tuhnutí materiálu), 

teplota liquidu (teplota, pod kterou nedochází ke spontánní krystalizaci v materiálu), 

schopnost krystalizace (Závisí na vlastnostech získaného materiálu – za stejných teplot 

se dvě různé suroviny chovají jinak. V procesu výroby vláken je třeba zachovat amorfní 

skelný stav bez krystalické fáze, jakmile se teplota zvýší nad teplotu liquidu – zničí se 

tím zárodky krystalizace).  

 

 

 

Obr. 11. Zlatý vrh, Líska (Kamenický Šenov) 

 

Čedičová vlákna se vyrábějí takzvaným tavným zvlákňováním při teplotě 1500 -

1700°C. Déle dloužena mohou být při teplotě okolo 1300°C. 
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Tabulka 3. Mechanické vlastnosti čedičových, skleněných a bavlněných vláken 

 

 

 Čedičová vlákna se řadí mezi výborné tepelné izolátory. Jsou nehořlavá, silně 

tlumí pronikající oheň a plameny. Lze je dlouhodobě používat při teplotách do 700 °C. 

Jejich tepelná vodivost se pohybuje v rozmezí 0,03 až 0,04 W.m (při teplotě 20 °C. 

Čedičová vlákna mají trojnásobné lepší tepelně izolační vlastnosti než vlákna vyrobená z 

azbestu. Oproti skleněným vláknům mají čedičová vlákna širší rozpětí operační teploty. 

Jsou také dobrým zvukově izolačním materiálem. Jejich vynikající zvuková pohltivost je 

dána vysokou pórovitostí vlákenné spleti. Koeficient zvukové absorpce čedičové spleti je 

0,9 – 0,99 a skleněné spleti je 0,8 – 0,93. 

 

Obr. 12. Návin Čedičového vlákna 

Mechanické vlastnosti Jednotky Čedičové 

vlákno 

Skleněné 

vlákno 

Bavlněné 

vlákno 

Hustota Kg.m-3 2680 2440 1560 

E-modul GPa 90 69  

Pevnost GPa 3,58 3,31 0,2 – 0,8 

Tažnost % 3,98 4,8 6 – 10 

Křehkost  17 21  

Tepelná roztažnost µm/m.°C 5,5 7,3  

Tepelná odolnost °C 1100 705  

Průměr vlákna µm 9 – 13 6 – 17 12 - 35 

Jemnost vlákna tex 28 – 120 17 – 480 10 - 30 

Teplotní 

stabilita 

Pro 20 °C 

Pro 200 °C 

Pro 400 °C 

 

% 

100 100  

95 92  

82 52  
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    Čedičová vlákna mají některé projevy podobné azbestu, a proto je důležité 

zabývat se jejich také karcinogenitou. Rozměry vlákenných úlomků s ohledem na jejich 

zdravotní závadnost. 

a)Vlákenné úlomky jsou vdechnutelné. Průměry 

   úlomků menší než 3,5 jim jim umožňují setrvat ve vzdušném prostředí. 

b) Vdechnutelné částice mají poměr R = délka / průměr, menší než 3.  

c) Vdechnutelné částice setrvávají v plících. Jestliže se vlákna v plících rozloží, nejsou 

problematická s ohledem na jejich karcinogenitu. 

Vlákna s významně větším průměrem než 3,5 µm se mohou dále lámat na jemné 

částice. Pro ověření možné karcinogenity byla provedena analýza velikosti částic 

získaných oděrem čedičových textilii. Bylo zjištěno, že částice čediče se neštěpí a jejich 

průměr je prakticky shodný s průměrem původních vláken.           [12] [13] 

 

1.3.1.3  Kevlar 

 Jedno z nejznámějších vláken asi hned po bavlně a polyesteru a to jen díky své 

hlavní speciální vlastnosti vysoké pevnosti. 

 Kevlar je obchodní značka (podobně jako Technora, Nomex. Conex, Kermel, 

apod.) para-aramidového vlákna registrovaného v roce 1971 firmou DuPont. O objevení 

kevlaru se zasloužila Stephanie Kwolek, výzkumný vědec laboratoře DuPont v roce 1965 

spřádáním vláken kapalného krystalického roztoku. V roce 1970 Herb Blades vymyslel 

způsob pletení dutého vlákna z kevlaru a o rok později nastala hromadná výroba. 

 Firma DuPont si se syntetickými vlákny rozuměla již v minulosti. Ještě před 

druhou světovou válkou její zaměstnanec W. Carothers vynalezl nejprve neopren a 

později i nylon a dokonce z těchto firemních laboratoří vyšel i teflon. Není divu, že firma 

dodávala kvanta nylonu pro výrobu padáků nebo pneumatik – právě z jejich balistického 

nylonu se šily taktické bundy (flak jackets) pro RAF (Royal Air Force), aby měli větší 

šanci přežít zásah střepinou protiletadlového granátu. Z jejich poválečných vynálezů stojí 

za zmínku ještě Mylar a Lycru. I Kevlar hned po svém objevení putoval do pneumatik, a 

pak se začalo zkoumat, jestli by při své pevnosti nevydržel zásah kulkou. Vydržel. 
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Obr. 13. Kevlar, DuPont 

 

 Kevlar je velmi tuhý a špatně se prořezává (na jeho zpracování jsou třeba speciální 

nůžky), proto je možné ho nalézt v rukavicích k ochraně rukou proti pořezání nebo 

v oblečení na motorku. Kevlar se používá všude tam, kde je třeba mimořádně vysoké 

pevnosti a výjimečné tepelné odolnosti. Z kevlaru se vyrábějí např. části letounů a 

raketoplánů, části brzd a podvozků, neprůstřelné vesty (bulletproof vest), boty proti 

nášlapným minám, převodové řemeny, optické a telekomunikační kabely, ochranné 

přilby, různé druhy sportovního vybavení a celá řada dalšího. Kevlar má velmi dobrou 

odolnost proti vysokým teplotám, zachovává si svou pevnost a pružnost i ke 

kryogenickým teplotám (-196°C); dokonce je o něco pevnější při nízkých teplotách. Při 

vysokých teplotách je pevnost v tahu snížena o 10-20%, a již po několika hodinách se 

pevnost nadále snižuje. Například při 160°C se snížení pevnosti o 10% projeví po 500 

hodinách. Při 260°C se snížení pevnosti o 50% projeví po 70 hodinách. Při teplotě 450°C 

kevlar sublimuje. Ultrafialová složka slunečního záření degraduje a rozkládá Kevlar, díky 

čemuž je zřídka používán v outdoorových aplikacích bez ochrany před slunečním 

světlem. K nevýhodám patří malá odolnost proti ultrafialovému záření a vlhku a obtížná 

barvitelnost. 

 Za zajímavou součást výrobního procesu se zasadila firma Teijin (která vyrábí 

konkurenční paraaramidové vlákno Twaron) organizuje sběr a recyklování použitých 

textilií s obsahem aramidových vláken všeho druhu. Od roku 2008 z nich vyrábí materiál 

Twaron Pulp 0701.                  [14] [15] [16] 
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Obr. 14. Tkanina z kevlaru [17] 

 

1.3.2  Knihovna matériO 

 Knihovnu matériO jsem navštívila, abych čerpala další inspiraci. Velká spousta 

materiálů byla nesmírně zajímavých a přitažlivých, tato exkurze mi poskytla další rozvoj 

v přemýšlení o tom, jak by moje šperky měli fungovat a jak by měly být používány. Jen 

krátce následně představím toto velice inspirativní místo.  

Knihovny matériO jsou určeny všem profesionálům z kreativních oborů, jako je 

architektura, design, výtvarné umění, multimédia, scénografie, marketing, módní 

průmysl, grafika, řemeslná výroba atd. Inspiraci zde mohou načerpat i studenti, učitelé, 

vědci a vývojové týmy. První z nich byla založena v roce 2000 v Paříži Quentinem 

Hirsingerem a Elodie Ternaux. 

Cílem knihovny matériO Prague, která funguje od roku 2011, je poskytovat 

(nejen) odborné veřejnosti informace i fyzický kontakt s novými materiály a vytvořit pro 

návštěvníky inspirativní prostředí. Knihovna materiálů slouží jako styčná plocha mezi 

tvůrčími obory, ale také mezi výrobci materiálů a jejich uživateli. Usnadňuje tak orientaci 

ve složité problematice materiálů a technologií, které se v dnešní době prudce rozvíjejí. 

                    [18] 

 Při tomto průzkumu mě nejvíce zaujaly fotoluminiscenční materiály,  

 

 

 



28 
 

1.3.2.1  Fotoluminiscenční materiály 

 K dispozici jsem dostala několik forem luminiscence jako pigment, štěrk a 

oblázky různých velikostí. A začnu trochou terminologie:  

Luminiscence je spontánní (samovolné) záření (obvykle) pevných nebo kapalných 

látek, které vzniká jako přebytek záření tělesa nad úrovní jeho tepelného záření v dané 

spektrální oblasti při dané teplotě. Přitom toto záření má určitou dobu doznívání, tedy 

trvá i po skončení budícího účinku.            [19] 

Fotoluminiscence. Látkou pohlcená vyzářená energie se přemění na nové záření 

(o větší vlnové délce), které buď zaniká téměř současně s přerušením budoucího záření 

(fluorescence), anebo trvá podstatně déle (fosforescence). Využití jevu: zviditelnění 

neviditelného záření (UV, RTG etc.).           [20] 

 Fluorescence je luminiscence, která dohasne téměř ihned (během nanosekund) po 

odstranění zdroje excitace. Pokud záření přetrvává, jev se nazývá fosforescence. 

Například zářivka využívá fluorescence k převodu UV záření výboje do viditelné oblasti. 

                [21] 

 Fosforescence je typ luminiscence, při kterém pokračuje luminiscence podstatně 

déle než při fluorescenci, prakticky tedy déle než řádově 10-2 s.        [22] 

 

Fotoluminiscenční pigment je vyráběn aktivací hlinitanu alkalických zemin 

vzácnými prvky. Tímto způsobem vyráběné barvivo je schopno opakovaně absorbovat 

světelnou energii, uložit ji a potom ji uvolňovat formou světelného záření po dobu až 21 

hodin. Intenzita světla a trvání luminiscente jsou nejméně 30x větší než je nabídka 

tradičních fotoluminiscenčních materiálů jako je sulfid zinečnatý obohacený mědí. 

Velikost zrna je 0,2 mm až 200 μm. Pigment je možno přidat do průhledných nebo 

průsvitných hmot. Mohou být použity pro barvy, nátěry, inkousty, plasty, textilie a 

v neposlední řadě i keramiky a skla (v případě, že je pigment určen pro užití ve vysokých 

teplotách)  
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Obr. 15. Luminiscenční pigment 

 

  Fotoluminscenční písek je vyroben na bázi kovů alkalických zemin hlinitanu. 

Za standartních světelných podmínek má světle žlutoubarvu, při snížených světelných 

podmínkách vyzařuje žlutozelené nebo modrozelené barvě. 

 

Obr. 16. Fotoluminiscenční písek 

 

 

 Fotoluminiscenční štěrk má obdobné vlastnosti jako přírodní kámen. Je vyroben 

z 100%  anorganických, netoxických, chemicky stabilních materiálů Velikost i tvary jsou 

různé a tento produkt má široké použití ve stavebnictví, v interiérovém a exteriérovém 

designu.  
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Obr. 17. Fotoluminisčenční štěrk 

 

Fotoluminiscenční oblázky jsou vyrobeny z fotoluminiscenčního materiálu na 

bázi pryskyřice a pigmentu. Pouhá desetiminutová absorpce světla stačí, aby materiál 

vyzařoval barevné světlo po dobu 8 - 10 hodin. Lze jej použít v interiéru i exteriéru. 

 

Obr. 18. Fotoluminiscenční oblázky 

 

 V nabídce firmy je spousta zajímavých produktů jako například bezpečnostní a 

dopravní značení. To se mi obzvláště líbí, jelikož nepotřebuje zdroj elektřiny, jen po 

nějaké době spustit světla, aby se značení dobilo. Vhodné pro schodiště, velké budovy a 

továrny, kde se spouta světla (energie) vyplítvá na orientační světla chodeba podobných 

prostor. 
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Obr. 19. Fotoluminisčenční dopravní značení 

 

Rexlexní páska, technologie kombinující fotoluminiscenční materiály a reflexní vrstvy 

umožňuje pásce svěltlo jak vyzařovat, tak jej odrážet. Výsledkem je silný odrazový efekt 

při přímém dopadu světla a následné vyzařování v setmělém prostředí. Pás může být našit 

na textílie či přichycen na nejrůznější objekty.          [23] 

 

Obr. 20. Reflexní páska 

 

1.3.2.2  Reflexní materiály 

 Reflexní materiály jsou velice známé svými aplikace na sportivním oblečení. A 

jelikož jsou v běžném životě velice důležité svojí ochranoschopností, byly pro mě jasnou 

volbou. Tohle hnutí osvětlování se velice rychle rozšířilo po 20. únoru 2016, kdy mají 

chodci pohybující se za snížené viditelnosti mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky 

v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením povinnost nosit reflexní prvky. I když 

jsou reflexní prvky vyráběny v nejrůznějších variantách jejich design je více méně 

neřešen. Rychloupínací pásky a houpající se emoticoni na kabelkách více jak 

dvacetiletých žen mi přijdou nevhodné. Vím, že fungují perfektně a v poměru cena/výkon 

se musí i skvěle prodávat. Sama jich mám několik na sport, a když někam jedu, dám si je 

na sportovní batoh, ale kožená kabelka? 

 „S tím chci něco udělat.“ 
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 Za snížené viditelnosti (to neznamená pouze za tmy), ale už za soumraku či mlhy, 

jsou zejména chodci pro mnohé řidiče špatně viditelní. Podle materiálů BESIPu spatří 

řidič chodce v modrém oblečení teprve 18 metrů a v červeném oblečení 24 metrů před 

sebou. Výraznější žluté oblečení spatří řidič na vzdálenost 37 metrů a bílé oblečení 55 

metrů. To jsou při velkých rychlostech vozidel velmi krátké vzdálenosti, při kterých 

nemusí řidič stačit rychle na chodce zareagovat. 

 Lepší viditelnost způsobuje reflexní materiál, který řidič může zaregistrovat už 

200 – 600 (výrobce 3M) metrů před sebou. Už v minulosti se proto začaly při zastavení 

vozidla používat reflexní vesty. Ty nosí dnes na sobě i děti z mateřských školek a oblíbené 

jsou i mezi cyklisty pohybující se na frekventovaných silnicích. Důležité je v tomto 

případě být viděn. 

 Hlavní podstatou výroby těchto apikací, ať už jde o textil nebo plast, je nanášení 

mikroskopickývh kuliček či jehlanů na nosný materiál (textil, plast). Při dopadu světla na 

tyto mikroskopické objekty dojde k v případě kuliček k průchodu světla až na zadní stranu 

kuličky, odkud se světlo odrazí přes kuličku zpět. Kuličky díky svému nedokonalému 

tvaru z výroby, část světla pohltí, mají však mnohé výhody: jsou dostupnější, snadno se 

stříhají a upravují do různých tvarů a odrážejí světlo zpět v širším úhlu. Pásky opatřené 

mikroskopickými jehlany mají své stěny ve tvaru čtyřbokého jehlanu. V nich se 

dopadající světlo láme na každé dopadající hraně, a  nakonec se opět odráží zpět ve směru, 

kterým na jehlan dopadlo.  Jehlanovité pásky odrážejí světlo zpět v daleko menším úhlu 

než pásky s mikroskopickými kuličkami.               [24] [25] 

 

Obr. 21. Reflexní samonavíjecí páslka bílá 3M [26] 
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1.4  Osobnosti 

 V této podkapitole bych se chtěla zmínit o pár osobnostech, které považuji za 

velice inspirativní a v jejich pracích jsem našla podobné znaky, technologie nebo jen 

společný základ s těmi, které využívám já.   

 

1.4.1  Arline Fisch 

 Umělkyně, malířka, zlatník, kovodělník. Narozena roku 1931 v New Yorku. Šít a 

tkát se naučila od své matky a slabost pro červenou barvu má od svého otce. Tyhle dvě 

věci jsou pro její práci velice typické a hlavně to, jak zachází s kovy – jako by to kov ani 

nebyl. Napsala knihu Textile Techniques in Metal for Jewelers, Textile Arists and 

Sculptors [Textilní Techniky v Kovu pro Zlatníky, Textilní Umělce a Sochaře]. Kniha je 

ukázka technik, které vyvinula při pokusech o spojení textur tkaní (pletení) s kovovým 

materiálem. 

 Nechává se inspirovat šperky starověkých kultur a jejich odkazem (egyptská, 

řecká, etruská, před-kolumbijská). Její šperky ne mě působí jako velice jemná a ženská 

ozdoba v pravém smyslu slova. Šperky a objekty z dálky vypadají jako tvořené technikou 

filigránu, ale při bližším pohledu je jasné, že je technika samonosná a nepotřebuje dalších 

rámečků a vnějších podpěr.                [27] [28]  

 

  

Obr. 22. Arline Fisch při práci  [29], Obr. 23. Náhrdelník. Ag, Au 18k, r. 1986 [30] 
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1.4.2  Gijs Bakker 

Šperkový a průmyslový designér narozen roku 1942 v holandském Amersfoort. 

Bakkerovy návrhy obsahují šperky, bytové doplňky, domácí spotřebiče, nábytek, 

interiéry, veřejné prostory a instalace.  

 Jeho tvorba je velice obsáhlá a mohla bych o něm popsat několik stránek, co mě 

však zaujalo je to, jak pracuje s módními (tehdy novými) technologiemi a materiály. 

Velice mě zaujal šperk z roku 1985. Náhrdelník je inspirovaný klasickým náhrdelníkem 

původně z roku 1780. Je vyfocen následně zalaminován, obříznut a stále je nositelný.    

                    [31] [32] 

 

Obr. 24. Náhrdelník: Pforzheim 1780, r. 1985 [33] 
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1.4.3  Bastard Collection 

 Značka Bastard Collection byla založena roku 2010 a představuje spolupráci mezi 

Ingrid Römmich – Werner a Veronikou Schmidt. Potom, co navrhovali pro značky 

Wunderkind, Hugo Boss, Schumacher, Escada, Marc o'Polo a Swarowski, založili 

vlastní. Linie této značky je neortodoxní kombinace minulosti a budoucnosti 

s provokativní neomaleností k tomu. 

 Šperky, které mě u nich zaujaly, jsou inspirovány aktem dávání, rituálem lásky, 

klasickým šperkem, jako je zásnubní prsten a náhrdelník ke sváteční příležitosti. Inspirací 

pro tento set byla též scéna z filmu Pretty woman, kdy Richard Gere alias Edward Lewis 

přinese krásné Julii Roberts v postavě lehké ženy Vivien nádherný klasický náhrdelník 

v sametové velké krabičce. Právě obal, svým povrchem autorky inspiroval k výrobě 

soupravy.                    [34] [36] 

                     

Obr. 25. Náhrdelník Mimikry [35]                        Obr. 26. Náhrdelník Mimikry [35] 

 

 

Obr. 27. Prsten Lovelylove [35] 
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Obr. 28. Richard Gere, Julia Roberts [37] 

K této inspiraci už se za dobu svých studií vracím po druhé. Jako první šperk lze 

označit náhrdelník (předmaturitní práci), který byl založen na tvarech klasických 

náhrdelníků a velikosti šperků určené pro významné ceremonie. 

 

 

        Obr. 29. Předmaturitní práce, 2012 
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1.4.3.1  Sametování/ Flockování 

 Pro technologii sametování se v České republice více používá převzatý výraz 

flockování. Sametování si lze představit jako elektrostatické nanášení textilní střiže na 

nejrůznější povrchy materiálů, které jsou pokryty lepidlem. Vlákno se v elektrostatickém 

poli nabíjí a je vystřeleno do lepidla, které zpravidla tvoří druhý pól. Jednotlivá vlákna se 

v lepidle zakotví, a utvoří tak sametový povrch.  

Flockování je možno provádět na nejrůznější materiál např.: dřevo, papír, textil, 

kov, kartón, molitan, sklo, zdivo, plasty, pryž, sádrokarton, polystyren.       [38] 

 

Obr. 30. Ukázka výroby flockovaného povrchu. [38] 
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2  Návrhy a skici 

 

Obr. 31. Pletené šperky 

Zpočátku jsem přemýšlela o tom, jak do šperku dostat reflexní proužek, tak aby 

byl co nejvíce vidět. Na začátku to měl být objemný obojek s kovovým zapínáním, až po 

pár metrech zkouškách jsem zkonstatovala, že zapínání není vůbec důležité a dokonce 

bez něj bude pletený řetízek variabilnější. 
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          Obr. 32. Fotoluminiscenční náhrdelník Classic 
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Obr. 33. Náhrdelník Defender (kompozit – kevlar, čedičové vlákno) 

 Již zhotovená pletenina kevlaru a čedičové délkové textilie mi svými rozměry i 

vlastnostmi napověděla, kde by se na lidském těle měla nacházet a proč by tam měla být. 
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Obr. 34. Souprava Jewel (prsten, náušnice, náramek) 
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3  Materiály a Technologie 

 V této kapitole popíšu, s jakými materiály jsem pracovala a jakým způsobem jsem 

přicházela na tvarová řešení šperků. Spojitost mezi nimi je na první pohled 

v technologiích výroby u pletených kusů a vlastnostech luminiscenčních i reflexních 

prvků. 

  

3.1  Modely a materiálové zkoušky 

 Zásadní pro tuto práci bylo si uvědomit, že každý z „hlavních“ materiálů se chová 

úplně jinak. Proto bylo třeba najít způsob jak co nejefektivněji pracovat s délkovými 

textiliemi, jež jsem měla k dispozici. Jak pracovat s pryskyřicí, pigmentem a 

nepravidelnými komponenty z plastu, a v neposlední řadě jak postupovat při zalévání 

kompozitu čediče s kevlarem do pryskyřice. Dále tedy rozdělím tuto podkapitolu, aby 

práce s každým souborem materiálů byla srozumitelnější. 

 

  Pletené šperky 

Převládající délkový rozměr materiálů bylo třeba více rozšířit do objemu tak, aby 

byl materiál sám o sobě nosným. K tomu napomohla technologie pletení na cívce, která 

mi umožnila uplést jednotlivé řetězy s různými šířkami a délkou. Nejprve jsem začala 

zkoušet a vyrábět úplety na cívce s osmy oky. Jelikož tento rozměr úplně nevyhovoval, 

byla zhotovena cívka s dvojnásobným počtem ok.  

  

Obr. 35. Cívky pro pletení    Obr. 36. Pletené materiály 
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 Takto bylo postupováno u všech délkových textilií vyjma kevlaru. Zajímavé v 

průběhu bylo pozorovat, jak každý z materiálů v jiném druhu osvětlení vypadá. 

 

Obr. 37. Světlo denní, blesk, tma 

 

Nepravidelné fotoluminiscenční materiály 

K dispozici jsem dostala několik výše uvedených nepravidelných 

fotoluminiscenčních polotovarů, z kterých měl být vytvořen náhrdelník. Jako konstrukční 

materiál pro výrobu tohoto náhrdelníku byla zvolena nerez, která je stálá a vyniká svojí 

pevností. Dalším důvodem pro výběr nerezové oceli byl v postupech výroby. 

Nepravidelné tvary bylo třeba nalepit na plech tak, aby jej už nebylo třeba tepelně 

namáhat. Nepravidelný tvar, který vznikl nalepením jednoho centrálního kamene a 

menších vedlejších kolem, bylo třeba vyříznout pro zjednodušení tvarů komponentů, 

z kterých se náhrdelník měl skládat. Což znamenalo, že použitý kov nelze již povrchově 

galvanicky upravovat. 

 

 

Obr. 38. Zkušební komponent 
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 Jak je z obrázku 38. patrné větší oblázky mají méně pigmentu než ty s menší 

hrubostí, což se při zkouškách svítivosti projevilo ve velké míře. Bylo tedy nutné 

přemýšlet o vlastních kamenech. Nejvíce vyhovující tvaru a objemu se jevil blistr od léků. 

Bylo vyzkoušeno mnoho tvarů a objemů a nejvíce vhodný se jevil blistr od léku Paralen. 

Vešlo se do něj pár kamínků i pigment aniž by se tyto dvě složky usadili a zbytek byl jen 

čistá pryskyřice.  

 

 

Obr. 39. Odlévání blistrů do pryskyřice s fotoluminiscenčním pigmentem 

 

 

Obr. 40. Postup výroby komponent 

 

 Stříbrná souprava Jewel 

Na základě odlitých kamenů vznikla i klasická stříbrná souprava. Jednoduchý 

charakter pryskyřicových odlitků byl použit tak, jako klasický kámen ve všední 

konstrukci ze stříbra. 
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Obr. 41. Zkušební prsten Jewel s kameny  

 

 Práce s kompozitem kevlar – čedič  

 Výhodou u tohoto materiálu byla jistá technologická spojitost s výše zmíněnými 

pletenými šperky. Od počátku přemýšlení nad tím, jak materiál zpracovat bylo snahou 

zachovat strukturu pleteniny a zároveň ji zpevnit. Východiskem pro tyto podmínky bylo 

zalít kompozit pryskyřicí ještě před konečným vystřižením tvaru z plošné textilie.  

 

Obr. 42. Zkoušky práce s kompozitem 

 

 Do připravené formy požadovaného tvaru byla nalita vrstva pryskyřice, do které 

se kompozit vložil tak, že okraj textilie přesahoval tuto formu. Následně se kompozit 

zatížil, aby zůstal rovný. Potom, co pryskyřice vytvrdla, ale byla stále pružná (asi 8-10 

hodin) se odlitek vyjmul a byl vložen mezi dvě rovné plochy, aby na něm nebyly tak 

patrné stopy po formě. V tomto případě byla forma použita, aby se pryskyřice v pletenině 

nerozšiřovala dál a bylo možné ji usměrnit. Dále byla pryskyřice použita k zacelení děr a 

nerovností z vyrovnávání kompozitu a k jeho úpravě. Okraj je lemován rozpáranou 

pleteninou bez zpevnění pryskyřicí, aby vynikla její struktura.  
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Tvar náhrdelníku vychází z terče a nejjednoduššího tvaru tak, aby byl umístěn 

před srdcem a chránil ho. 

 

 

Obr. 43. Postup výroby zalévání kompozitu pryskyřicí 

 

3.2  Použité materiály 

 Na tomto místě je nejprve výčet použitých materiálů, dále pak charakteristiky těch 

nejdůležitějších. 

Fotoluminiscenční materiály 

Oblázky (2,5mm), štěrk (0,4 / 0,8mm), pigment (0,2 - 200µm); pleu.cz 

Šňůra Nano Cord 0.75mmx90m Glow 

Reflexní materiály 

Niť reflexní připlétací (šíře 1mm) 

Ostatní 

Čedičová délková textílie 

Kevlar 

Doplňkové materiály 

Pryskyřice – dvousložková epoxidová (MASTERTOP P 617 FAST) 

Dvousložkové lepidlo epoxidové (UNIVERSAL ULTRA QUICK, PATTEX) 

Nerezová ocel (drát o síle 0,8mm; plech 0,6mm) 

Stříbro 
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Pájka (stříbrná, cínová) 

Tavidlo (borax, Stay-Clean Liquid Flux; Harris) 

 

3.2.1  Pryskyřice 

 Pod označením pryskyřice, můžeme podobně jako je tomu u přírodního a 

syntetického kaučuku, rozeznávat pryskyřici přírodní a syntetickou. Přírodní pryskyřici 

se lidově říká smola nebo smůla a označujeme tak výměšek rostlin, zejména jehličnatých 

stromů obsahující uhlovodíky, používá se například pro výrobu laků, lepidel nebo kadidla 

a parfémů. Zkamenělá pryskyřice se označuje jako jantar. Má za úkol chránit stromy při 

poranění kůry či dřeva a také proti parazitům tak, že začne téci, parazit se přilepí a zalepí 

jeho dýchací otvory. Zdravé stromy jsou tak schopny bránit se napadení kůrovcem. 

Naopak stromy oslabené nebo nemocné produkují pryskyřice málo a kůrovcům podléhají. 

 Jako syntetické pryskyřice se označují výrobky s podobnými vlastnostmi. 

Existuje jich velká řada jako například fenolické (Bakelit), aminoplasty, polyesterové, 

silikonové epoxidové, apod. Epoxidové pryskyřice vynikají velmi dobrou adhezí k celé 

řadě materiálů a po vytvrzení podstatnými vlastnostmi, jako je chemická odolnost, 

tvarová stálost, dobrá tepelná odolnost a tvrdost. Na tuto práci byla použita dvousložková 

epoxidová pryskyřice s označením P 617 určená pro stavební využití, tudíž je velice 

pevná a odolná.                 [39] [40] 

     

3.2.2  Nerezová ocel 

 Nerezová ocel je vysocelegovaná ocel s vysokou odolností vůči korozi. Korozní 

odolnost je založena na schopnosti pasivace povrchu železa. Pasivní vrstva se při porušení 

sama obnovuje. Povrch nerezové oceli reaguje s kyslíkem a vytváří vrstvu oxidu 

chromitého. Ta zabrání pokračování reakce a tudíž se nazývá vrstvou pasivní. Této vrstvy 

se dá dosáhnout už obsahu nad 10% chromu. Kromě chromu mohou nerezové oceli 

obsahovat více legovacích prvků, jako například niklu nebo manganu, jež zvyšují její 

odolnost vůči korozi. Nerezové oceli se využívá v potravinářském, zdravotnickém 

energetickém průmyslu, ve stavebnictví i v architektuře. 
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 Tato ocel je také ideální k výrobě šperků. Je biokompatibilní (hypoalergenní) a 

nedrážní pokožku, tudíž ideálním materiálem pro styk s kůží a je velice tvrdá, takže 

vydrží.                [41] 

 

Obr. 44. Nerezová ocel – příklad produktů [42] 

  

3.2.3  Stříbro 

 Latinsky Argentum se v přírodě vyskytuje většinou ve sloučeninách se sírou. Na 

území České republiky už se stříbro vytěžilo, ale co se týče našich sousedů: v největším 

dole Evropy Rudna- Libin v Polsku se ročně vytěží okolo 1160 tun stříbra. Nejvíce stříbra 

se těží v Mexiku (4,25 kt), Peru (3,45 kt), Číně (3,8 kt) a celosvětové zásoby stříbra se 

odhadují na 540 kt (kilotuna, tisíc tun). 

 Stříbro je nejbělejší kov vysokého lesku, je měkký (tvrdší než zlato), velmi tažný 

a ze všech kovů má nejvyšší elektrickou i tepelnou vodivost. Na čistém vzduchu je stálé, 

ani vodou se nemění.  

 Jen v průmyslu se ho využije 75% na šperky, mince, investiční stříbro a další 25% 

(pro srovnání se zlato v průmyslu využije asi 20%). Průmyslové využití stříbra zahrnuje 

z velké části elektrotechniku, zdravotnictví, zrcadla, fotografický průmysl, čištění vody, 

funkční oblečení, nanotechnologie a mnoho dalších.     [43] [44] [45] 

 

Obr. 45. Cihla stříbra [46] 
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3.3  Technologie 

 Postupy výroby, které byly použity k realizaci šperků se jednoduše nabídly se 

vztahem k tvarovému řešení a materiálům, které byly v dané době k dispozici a bylo je 

vhodné použít. Řešením pro spojování kovů s pryskyřicí bylo použito lepení. Ke 

spojování kovů pájení a k práci pro textilní zpracování Pletení. Dále bylo použito hodně 

běžně používaných technologií, jako je pilování, řezání, stříhání, smirkování leštění, 

matování, apod. 

  

3.3.1  Pletení na cívce 

 Technika pletení na cívce je stará více než tři tisíce let a byla známa mnoha 

národům na různých kontinentech a díky lidové tvořivosti se dochovala dodnes. Je 

pojmenovaná dle hlavního nástroje – cívky. Jejich využití, jako klasické kulaté šňůrky, 

v minulosti bylo prakticky na každém kroku: v domácnosti a hospodářství, nebo jako 

doplněk oděvu a obuvi. 

 Princip: z nekonečného vlákna se vytvářejí čtyři a více oka v jedné řadě ta, že 

výsledkem je dutá, kulatá či oválná pletená dutinka – hadice malého rozměru, beze švu. 

                [47] 

 

Obr. 46. Princip pletení na cívce [47] 
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3.3.2  Lepení 

 Spojení dvou různých ploch prostřednictvím lepidla, které má dobrou přilnavost 

k oběma plochám. Každé lepidlo je v okamžiku lepení v kapalném stavu, protože jedině 

tak může zajistit dokonalé přilnutí k povrchům lepeného materiálu. Pevnost lepidla 

(koheze) by měla být vyšší než adheze a pevnost lepeného materiálu. V této práci bylo 

požito dvousložkové epoxidové lepidlo, které patří do skupiny tzv. chemicky reagujících 

lepidel. To znamená, že k jejich vytvrzení je nutná chemická reakce jednotlivých složek. 

                   [48] [49] 

3.3.3  Pájení 

 Pájení, také letování (z německého löten), je technika spojování kovů pomocí 

snadno tavitelných slitin (nejčastěji na bázi cínu). Znali ji již obyvatelé ze starověké 

Mezopotámie kolem roku 2000 př. n. l. (a u nás Keltové v 5. stol. př. n. l.). Rozlišujeme 

dva druhy pájení – měkké a tvrdé. Měkké pájení není mechanicky příliš pevné, ale 

k pájeným materiálům je šetrnější. Probíhá za teploty do 450°C, kdy se nemění 

materiálová struktura spojovaných materiálů. Nejvíce se požívá v elektronice. Na druhé 

straně tvrdé pájení vytvoří spoj velice pevný. Hlavní složkou slitiny je nejčastěji stříbro 

nebo měď a probíhá za teplot nad 450°C. Tohoto typu pájení se využívá v průmyslu  

 Pájení je tedy způsob spojování součástí roztaveným pomocným materiálem tzv. 

pájky s nižší teplotou tavení, než mají spojované součásti, které se při tom neroztaví. 

Zapotřebí je k tomu dostatečný zdroj tepla, tavidlo a pájka. Podmínkou pevného a těsného 

pájení je dobrá „smáčivost“ základního materiálu roztavenou pájkou, ta je závislá na 

čistotě povrchu při teplotě pájení, kterou zajišťuje chemicky tavidlo. Tavidla jsou 

vybírána podle vlastností základního materiálu, teploty pájení a druhu pájky.  

Pájky jsou kovy nebo většinou eutektická slitina kovů, které se rozdělují podle 

pracovních teplot. Pro měkké pájení, jsou pájky tavitelné pod 450°C, nízkotavitelné kovy 

jako je cín a slitiny cínu a olova popřípadě s příměsemi kadmia nebo bizmutu.  Pro tvrdé 

pájení jsou to pájky tavitelné nad hranicí 450°C, obvykle slitiny mědi, stříbra, zinku a 

cínu, nebo slitiny hliníku.         [50] [51] [52] 

 V této práci bylo použito obou variant pájení. 
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4  Realizace Šperku 

 Převážnou část postupů výroby je obsažena v kapitole 3, podkapitole Modely a 

materiálové zkoušky, kterou čtenář najde na straně 42. V této kapitole bych chtěla více 

přiblížit výrobu šperků a upozornit na problémy a zklamání, které se během realizace 

nápadů objevili.  

 Pletené soupravy šperků 

 Jak už bylo výše zmíněno, tyto soupravy jsou zhotoveny z reflexní délkové 

textilie, čediče a šňůry Nano Cord (glow).  

 Soupravu z reflexní „nitě“ tvoří dva náramky na ruku, dva na nohu a 185 cm 

dlouhý náhrdelník bez zapínání. Náramky i náhrdelník jsou určeny jak do společnosti, tak 

jako ochranný reflexní prvek při chůzi, běhu či cyklistice za šera nebo za tmy. Další 

možností jak je využít je jako klíčenka nebo jako ozdoba zipu zavazadla, obmotat kolem 

batohu, rámu kola nebo kočárku pro děti. Technickým oříškem u tohoto i ostatních 

pletených šperků bylo je zakončit, anebo oba konce spojit. Nakonec to chtělo trochu 

trpělivosti, zvětšený model a lépe se koukat. 

 U druhé fotoluminiscenční soupravě byl postup stejný. Jediné co se změnilo, byla 

poddajnost materiálu při pletení. U tohoto materiálu jsem si poprvé všimla, že velice 

rychle mizí jeho záření. Mám za to, že jako svícení u Nano Cord šňůry se dá označit doba 

kolem pouhých 2 minut, což je nejméně ze všech mnou použitých luminiscenčních 

materiálů.  

 K těmto dvěma soupravám vznikl náhrdelník z čedičových vláken jako doplnění 

škály barvy a materiálu. Navíc velice dobře drží tvar a jeho struktura je pravidelná.  

 Náhrdelník Defender 

V návaznosti na pletení a čedič představím teď náhrdelník Defender (anglicky 

ochránce). Je vyroben jako pletený kompozit kevlaru a čedičového vlákna ve tvaru kruhu 

inspirovaný terčem a má za úkol ochránit srdce díky vlastnostem kevlaru. Kompozit, 

z kterého je náhrdelník vyroben je velice zajímavý svojí strukturou i barvami, které oba 

prvky mají. 
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 Náhrdelník Classic 

 Inspirovaný klasickými náhrdelníky, kde hrají hlavní roly fotoluminiscenční 

kameny. I u něj jsem zkoušela, jak dlouho by mohl svého nositele ochraňovat na tmavé 

cestě. Z několika zkoušek jsem zjistila, že doba na bezpečné přemístění je okolo deseti 

minut, kdy je ještě patrná svítivost. Po této době jsou sice kameny stále vidět, ale 

viditelnost je asi na úrovni bílé barvy v šeru. V případě potřeby delší doby na přesun by 

uživatel musel kameny nasvítit jiným zdrojem světla. Dalším problémem byla zvolená 

technologie pájení cínem. Spojení očka z nerezové oceli k plechu z téhož materiálu touto 

technologií bylo nedostačující. Jelikož při obřezávání, pilování a leštění tohoto 

polotovaru byli spoje více namáhány, z velké části nevydrželi.  

 Souprava Jewel 

 K výrobě této soupravy jsem použila stejné kameny jako pro předcházející 

náhrdelník se změnou v konstrukčním materiálu. Oproti nerezové oceli je stříbro 

poddajnější a práce s ním jednoduší. Název Jewel (anglicky klenot) naznačuje, že jde o 

něco ušlechtilého. Souprava obsahuje prsten, náušnice a náramek. Všechny tři formy 

vycházejí z tvaru použitého kamene. Souprava je ke každodennímu nošení i ke zvláštním 

příležitostem, zároveň v sobě nese schopnost luminiscence. 
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5  Závěr 

 Téma svojí bakalářské práce jsem zvolila celkem snadno, jelikož jsem se 

vlastnostmi chytrých materiálů zabývala již v minulosti. Největší obtíže mi působilo najít 

a vybrat si materiály, které by zapadaly do konceptu ochrany a jejich dostupnost. Na 

druhou stranu navrhování a výroba pro mě byla v mnoha ohledech úspěšnějším obdobím. 

 Během práce se zvolenými materiály jsem došla i ke zklamání. Fotoluminiscenční 

materiály, které údajně mají svítit osm až dvanáct hodin sice jakési světlo emitují, ale za 

svícení se dá považovat doba okolo deseti až patnácti minut, kdy by bylo možné je  z větší 

vzdálenosti vidět. Také u nerezové konstrukce náhrdelníku Classic se později ukázalo 

pájení cínem jako nedostatečné z hlediska pevnosti, ale bylo již pozdě měnit zvolený 

postup. Kdybych ho teď vyráběla znovu, určitě bych očka letovala stříbrem. 

 Z mého pohledu výborně fungují šperky z reflexního pásku, které by bylo možné 

vyrábět sériově a je to alternativa k samonavíjecím reflexním páskám, které jsou dnes tak 

oblíbené. Do budoucna bych tento produkt chtěla rozvíjet dál a vyzkoušet i různé šířky 

těchto délkových textilií.  

Ani zdaleka jsem nevyčerpala možnosti, které toto téma nabízí, ať už v oblasti 

tvarů nebo materiálů. Plánuji se reflexním prvkům v oblasti „šperk jako ochrana“ nadále 

věnovat. 
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