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ABSTRAKT 

Teoretická část se věnuje historii divadelních kostýmů, také se zabývá operou Nabucco 

a jejím dějem. Dále se věnuje kostýmům a řešením obuvi. Praktická část řeší samotný 

design a střih vlastních modelů, návaznost na kostýmy a jejich varianty řešení. 
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ABSTRACT 

The theoretical part deals with the history of theatre costumes, also deals with the opera 

Nabucco and its story. It also discusses the costumes and footwear solution. The practical 

part deals alone design and pattern their own models, the continuity of the costumes and 

their alternatives. 
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ÚVOD 

Dle mého názoru je scénická obuv v dnešní době opomíjená, bohuţel jsou-li nád-

herné a velkolepé kostýmy doplněné obyčejnou obuví, kostým ztrácí významu a celkový 

dojem není intenzivní a je narušen. I kdyţ mají herci kostýmy dlouhé aţ na zem, nezname-

ná to, ţe není obuv vidět a ţe by ji tudíţ neměl být přikládán jakýkoli důraz. Lidé si 

z divadla odnášejí kulturní záţitek, který můţe být uveden do dokonalosti. 

Můj záměr byl vytvořit divadelní obuv, která navazuje na kostýmy, utváří společně 

celek a zároveň zcela respektuje pohyb herců na pódiu. Obuv musí být pohodlná a nesmí 

omezovat pohyb herce. Také je důleţitým aspektem snadné a rychlé nazouvání a vyzouvá-

ní.  

Cílem je všechny prvky, co moţná nejlépe a vhodně skloubit. Hlavním prvkem jsou 

tedy pro mě kostýmy, návaznost na ně a praktičnost. 

Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se věnuje, divadlu, opeře a kos-

týmům. Praktická část se zabývá samotným řešením obuvi pro konkrétní postavy, návaz-

nosti na kostýmy se zohledněním na praktičnost.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HISTORIE DIVADELNÍCH KOSTÝMŮ 

,,Ve většině minulých epoch se systematicky pořizovaly záznamy jen o takových vě-

cech, které byly oficiálně uznávány státními i církevními autoritami. Proto se dozvídáme 

mnohem víc o panovnících, válkách, o politických a náboţenských sporech a podobně neţ 

o ţivotě obyčejných lidí, o činnosti a přínosu ţen a etnických menšin či o lidové kultuře (o 

zábavě prostých lidí, na rozdíl od „vysokého“ umění favorizovaného vládci či kulturní 

elitou). A tak sám druh věcí, které společnost povaţovala za hodné záznamu, hodně vypo-

vídá o jejích hodnotách.“ (BROCKETT, 1999, s. 19) 

1.1 Masky 

Samotné počátky divadla sahají aţ do starověkého Řecka a Říma, kde herci pouţívali 

jako výrazový prostředek masky, které umoţňovaly jednomu herci ztvárnit více divadel-

ních rolí. Také byly snadno rozpoznatelné na dálku, ze které diváci sledovali představení. 

Masky i kostýmy byly přehnané, tak aby byly z dálky dobře vidět.  Masky ovšem skrývaly 

mimiku a výraz obličeje. Nejdůleţitějším prvkem zde byl mluvený projev, proto byl díky 

tvaru masek zesílen hlas herce. Pohyby byly patrné i díky rukavicím.  Masky měly i jiný 

účel. Muţi hráli s pouţitím masek i ţenské role, ţena jako herečka byla v divadle nepří-

pustná. Masky znázorňující ţenu měly větší oči i ústa. Masky byly vyráběné ze lnu nebo 

korku. Podle Oskara Brocketta existovali rozdíly v kostýmech pro řeckou tragédii a kome-

dii. 

 „Obuv se v tragédii různila. Obvykle to byl zřejmě měkký střevíc či bota, často sa-

hající aţ k lýtku. V pozdější době se jí začalo říkat kothornos a byla opatřena tlustou 

podráţkou: avšak v pátém století se ani tohoto navýšení ani toho slova zřejmě nepouţívalo. 

Na vázách jsou nakresleny postavy v různé obuvi, dokonce i bosé.“( BROCKETT, 1999, s. 

42-43) 

 

Římané pouţívali v divadle podobné techniky jako Řekové. Herci nosili obuv zva-

nou koturny, pro zvýšení velikosti i podobné masky. Římské divadlo bylo mnohem větší 

neţ řecké a vzdálenost byla problém, proto se pouţívali pro rozlišení postav barvy, muţi 

hnědé a ţeny bílé a fialová barva byla znakem bohatství.  
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1.2 Divadelní kostýmy 

Středověké divadlo bylo ovlivněno katolickou církví, proto se jako kostýmy pouţíva-

li církevní roucha. I ve středověku, tak jako v předešlých obdobích se pouţívaly masky. 

Byly symbolem dobra a zla. Vyuţívalo se symbolů k rozeznávání postav. Herci si obstará-

vali kostýmy sami, hrát bohaté měšťany bylo pro ně tudíţ finančně obtíţné.  

Kostýmy jako takové se začaly pouţívat kolem 13. století, podle záznamů a začaly se 

rozlišovat jednotlivé postavy na scéně. I co se týče tvarů a barev se začalo uţívat pestřej-

ších a výraznějších. V průběhu 14. Století se vytvářely speciální kostýmy znázorňující 

nadpřirozené bytosti, kostýmy jiţ nebyly totoţné s dobovým oděvem. Lidé si na sebe lepili 

chlupy a peří, aby znázornili různá zvířata.  

Kostýmy šašků byly velice pestré se zubatými okraji s rolničkami na koncích cípu 

oděvu s kontrastními barvami. Později začali pouţívat kukly a čepice na hlavě. 

V anglickém středověkém divadle byl důraz kladen hlavně na kostýmy, jelikoţ se še-

třilo na dekoracích, krajina a rekvizity byly vyuţívány aţ později. Anglické kostýmy alţbě-

tinského divadla byly velkolepé a zdobené. Určujícím prvkem byla alţbětinská móda. 

 

 

 

       Obr. 1. Ukázka kostýmu 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 12 

 

„Odchylky od současného oděvu lze rozdělit do pěti kategorií: 

1/ „starodávné“ oblečení, vyšlé z módy, pouţívané k indikaci nemodernosti nebo ně-

kdy k naznačení jiného časového období; 

2/ „antický“ oděv, spočívající ve zřaseném přehozu nebo v holenním brnění jako do-

plňcích současného oděvu, pouţívaný pro některé klasické postavy; 

3/ fantastický oděv pro duchy, čarodějnice, víly, bohy a alegorické postavy; 

4/ tradiční kostýmy spojované s konkrétními postavami, jak je Robin Hood, Jindřich 

V., Tamerlán, Falstaff či Richard III.; 

5/ národní či rasové kostýmy, pouţívané pro Turky, Indiány, Ţidy a Španěly.  

Některé tyto kostýmy byly konvencionalizované verze oděvu z minulých dob, neby-

ly však historicky přesné. I „historické hry“ byly se vzácnými výjimkami oblečeny do alţ-

bětinského oděvu.“ (BROCKETT, 1999, s. 218) 

Španělské a anglické divadlo se nijak zvlášť nelišilo. V 16. Století a v průběhu Zla-

tého věku se vydávaly vládní výnosy a regulace určující co mohou a co nesmí herci a he-

rečky nosit. Herečky nesměly například nosit paruky, dekolty a široké krinolínové sukně. 

Herci se často obraceli s prosbou o financování k úřadům.  

Francouzské herecké společnosti pouţívaly typický oděv klasických hrdinů, který 

byl tvořen tunikou, římským brněním a doplněné dlouhou parukou a vysokými botami stál 

zhruba jednu třetinu ročního příjmu herce. Antické a indiánské postavy se obvykle hrály 

v okázalých a drahých kostýmech. 

Větší část herců nosila současný oděv, avšak byly běţné odchylky, paruky, exotické 

prvky k jinak současnému oděvu. Do poloviny 18. Století byl pouţíván pro herečky 

v tragédii černý samet a jednotlivé postavy byly charakterizovány typickými prvky. Pro 

Falstaffa to byl krejzlík a jezdecké holínky, černý kostým pro Hamleta a hermelínový lem 

pro Leara. Kostýmy byly čerpány z garderoby souboru a z hercova soukromého šatníku.  

„Ideál přepychu se začal otřásat v padesátých letech. První významná změna nastala 

roku 1753, kdy Mme Favartová na sebe vzala autentický vesnický šat jako hlavní postava 

Lásek Bastiena a Bastienky (Les Amours de Bastien et Bastienne). Roku 1761 si údajně 

poslala do Konstantinopolu pro autentický oděv do Tří sultánek (Les Trois sultanes).“ 

(BROCKETT, 1999, s. 361) 
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V první polovině 19. století získával kostým na realističnosti a historické přesnosti. 

Nadále přetrvává současný oděv a do Moliérových her se začíná dostávat kostým ze 17. 

století. V druhé polovině 19. století divadla začaly zaměstnávat speciální návrháře pro his-

torické hry, kteří zajišťovali výrobu sloţitých a obtíţných kostýmů. 

„V letech 1801-1829 zavedl do Ruska Noverrovy reformy Francouz Charles Didelot. 

Zdůraznil vertikální pohyby, nahradil měkké střevíce takovými, které umoţnily obtíţné 

obraty, zavedl trikoty a zkrátil sukně.“ (BROCKETT, 1999, s. 433) 

Asijské divadlo je exotické, co se týče kostýmů velice pestré, kostýmy a líčení pro 

kaţdou postavu byly velice jasně předepsané. Líčení znázorňovalo společenské postavení a 

narození postavy. Důleţitou roly hrála symbolika barev pro rozlišení boţstev a kast. Kos-

týmy jsou důleţité také v čínském divadle, jejich nápadné vzory a pestré barvy z bohatých 

materiálů. Pro chudé postavy a klauny se pouţívá bavlna nebo plátno. 

„Stejně jako u řeckého a římského divadla si o sanskrtském divadle můţeme vytvořit 

dost jasnou, třebaţe velmi obecnou představu. Stále je však dost toho, co o něm neznáme a 

patrně se nikdy nedozvíme. Zjevně bylo sanskrtské divadlo vysoce rozvinuté, rozšířené a 

rafinované. Podobně jako jeho řecký a římský protějšek nějaký čas kvetlo a pak odumře-

lo.“ (BROCKETT, 1999, s. 748) 
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2 DIVADLO A OPERA NABUCCO 

Současné kulturní dění nabízí široký výběr z mnoha divadel a inscenací, jak z histo-

rického prostředí, tak současná díla. 

Pro moji bakalářskou práci jsem vybírala ze spousty divadelních her. Hledala jsem 

představení, které by mě zaujalo a především inspirovalo. Hlavně co se týče kostýmů a 

námětu. Po návštěvě brněnských divadel, jsem se velice nadchla operou Nabucco. 

S operou Nabucco jsem se seznámila v Janáčkově divadle v Brně, které je součástí 

Národního divadla v Brně.  

 

 

       Obr. 2. Opera Nabucco 

 

Operu Nabucco jsem si vybrala pro krásné a velkolepé kostýmy. Solerovo libreto 

zhudebnil Giuseppe Verdi. Původní název opery byl Nabucodonosor. Opera má čtyři děj-

ství a je v původním italském znění doprovázené českými titulky. Premiéra opery se kona-

la 8. Června 2007 v Brně v Janáčkově divadle a hraje se dodnes. Jedním z dějišť opery je 

město Jeruzalém. Děj opery se odehrává kolem roku 605 př. n. l. kdy nastoupil na trůn Na-

bukadnezar II., biblický Nabuchonodosor.  
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2.1 Děj opery 

Ţidovský velekněz Zachariáš vede kázání v Šalamounově chrámu, promlouvá k li-

dem a uklidňuje ho. Lid vyděšeně utíká před babylonskými vojsky vedenými Nabuchodo-

nosorem. Fenena, dcera babylonského krále zběhla k Ţidům, kvůli své lásce k izraelskému 

vůdci Ismaelovi. Naneštěstí Ismaela miluje i nevlastní sestra Feneny, ctiţádostivá Abigail, 

která se touţí stát babylonskou královnou a vládnout. Fenena si s Ismaelem navzájem vy-

znávají lásku a utěšují se. Ismael odmítá lásku Abigail, která je rozhodnuta se pomstít. Za-

chariáš vychází s lidem z chrámu vstříc vojsku a snaţí se o vyjednávání, v beznaději chce 

usmrtit Fenenu před očima krále. Ismael se stává v očích svého lidu zrádcem, kdyţ vraţdě 

v poslední chvíli zabrání.  

,,Lid a jeho soud tě zavrhl, jsi jen bratří zrádce! I tvůj rod bude zlořečen a čeká ho 

zavrţení. Nechme jej tu v prokletí, haní nebe i zemi.“ (Giuseppe Verdi, 2009, s. 35) 

Díky tomu, ţe je Abigail dcerou otrokyně, nemá nárok na trůn svého otce Nabucho-

donosora. Pomoci k vládě ji chtějí babylonský velekněz Zachariáš a jeho kněţí. Ţidovský 

lid s hrůzou čeká na odvlečení do Babylonu. Lid si ţádá Ismaelovu smrt. Král Nabuchono-

donosor se vysmívá Jehovovi a sám sebe nazývá bohem. 

„Ihned skloňte své hlavy! Vzývejte mne, svého boha!“ 

„Okamţitě se podrob, uţ nejsem král, jsem bůh!“ 

„Kdo mi bere mé ţezlo? Jaký rej příšer! Kdo mě rdousí a sráţí na zem? Kdo mi svírá 

hrdlo, kdo vraţdí mě dýkou, kdo, kdo, kdo? Ach!...mé dítě! Coţ neznáš slitování, coţ se 

mnou nemáš soucit? Samé příšerné přeludy, ohnivé meče mi hrozí! Nebe zrudlo krví, je to 

má vlastní krev! Ach, proč jen mi slza skrápí tvář! Copak tu nikdo není? Umí-

rám…“(Giuseppe Verdi, 2009, s. 39) 
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3 KOSTÝMY OPERY NABUCCO 

Honosné kostýmy pro operu Nabucco Národního divadla Brno navrhl výtvarník Jo-

sef Jelínek, který se zabývá tvorbou kostýmů i scén, na svém kontě má víc neţ sedm set 

inscenací. Narodil se roku 1949 v Praze a studoval scénografii na Akademii múzických 

umění v Praze (1968-1971) a Vysokou školu múzických umění v Bratislavě (1971-1975). 

Jeho začátky jsou spojené s Divadlem pracujících ve Zlíně, kde modeloval kostýmy pomo-

cí všemoţných textilních technik. Poté začal pracovat pro divadlo v Brně a Bratislavě, kde 

vytvářel kostýmy k operním inscenacím.  

Kostýmy jsou nádherné a honosné, tvořené dlouhými kabáty, splývajícími na zem, 

většinou z lesklého materiálu.  Kostýmy jsou doplněny zdobnými pokrývkami hlavy, které 

zvýrazňují divadelní postavu. Opera je, co se týče kostýmů velice bohatá a pestrá. Herec se 

během představení i několikrát převléká. Na kaţdé dějství má jiný kostým nebo jeho jinou 

část. 

Hlavní postavou je král Nabucco, jeho kostým je tvořen dlouhou tunikou, doplněnou 

lesklými materiály a zdobenou černými pásky se zlatým ukončením do špice. Na ramenou 

a rukávech jsou pouţity zlaté ostny a rukávy jsou řešeny vrstvením materiálu. 

Další pánskou postavou je Ismael, který má kostým jednodušší a laděný do šedých 

tónů. Taktéţ má dlouhý kostým a rourovité vrstvené rukávy se stříbrným lemováním. 

Jednou z ţenských rolí je Fenena. Její dlouhý kabát je doplněný aplikací z lesklých 

hranatých plátků na tmavém podkladu.  

Další ţenskou postavou je Abigail. Kostým je tvořen korzetem a dlouhou sukní 

s pláštěm. Ramena zdobí zlaté ostny, vyjadřující drsnost ţenské postavy. 

3.1 Divadelní obuv 

Obuv, pouţitá ke kostýmům, je podle mého názoru zvolená nevhodně. Mohou za to 

především finanční důvody i v dnešní době obuv, která se po pár představeních zničí. Kos-

týmy jsou doplněny sandály, v kterých ovšem herci nosí ponoţky, coţ estetickému dojmu 

moc nepřidává. Bohuţel je to asi z důvodu vlastního komfortu. Obuv zajišťují obuvnické 

firmy specializující se na výrobu divadelní obuvi, kteří vyrábějí obuv na míru. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 POPIS VLASTNÍCH MODELŮ 

Na počátku mé práce jsem zvaţovala, zda navrhnout a vyrobit obuv přímo pro herce 

národního divadla, coţ by mělo přínos i vyuţití. Bohuţel jsem tuto moţnost opustila z toho 

důvodu, ţe jednu postavu ztvárňuje více herců, kteří se v divadle střídají. Kaţdý má svůj 

kostým a vlastní obuv. Dokonce má jedna postava více kostýmů, které během představení 

několikrát převléká. 

Rozhodla jsem se proto vytvořit čtyři půlpáry, namísto dvou párů. Alespoň je moţ-

nost vyzkoušet a navrhnout obuv pro čtyři postavy z opery a to dvě muţské role Nabucca a 

Ismaela a dvě ţenské role Abigail a Feneny. Snaţila jsem se také propojit pánskou a dám-

skou obuv, buď lemováním či geometrickými prvky ale také střihem.  

Všechny čtyři modely jsou navrţené a vyrobené se všemi aspekty a poţadavky, které 

podle mého názoru divadelní obuvi náleţí. Obuv nesmí ţádným způsobem bránit v pohybu 

zbytečným extravagantními střihy, zároveň by se měla odlišovat od obuvi pro běţný ţivot. 

Měla by být výrazná a doplňovat vhodně kostýmy.  

Důleţité je aby se obuv při představení, kdy se herci převlékají, snadno a rychle dala 

vyzout a nazout. To zajišťují zdrhovadla, které se dají rychle a snadno rozepnout. Obuv má 

všechny důleţité prvky, které chrání nohu. Přední části jsou vyztuţené tuţinkou, která 

chrání prstovou část. A dostatečně velký a tuhý usňový opatek, která chrání patní část a 

drţí nohu v kolmém postavení. Podšívky jsou celousňové, v praxi by mohli být nahrazeny 

textilem, kvůli sníţení nákladů na výrobu. 
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4.1 Obuv pro Nabucca 

 

                                 Obr. 3. Nabucco   

  

 Prvotní myšlenky se ubíraly směrem k vytvoření honosně zdobené holeňové obuvi 

pro postavu Nabucca. Obuv, která by byla krále hodna. Proto jsem tedy začala navrhovat 

obuv zdobenou třemi pásky, které jsou dominantou ramen na kostýmu. Prvek pásků do 

špičky se objevuje na většině počátečních návrhů. Dále bylo pouţíváno v návrzích vrstvení 

materiálu, které by vhodně navazovalo na způsob provedení rukávu kostýmu. Moje snaha 

byla zachovat ostré a špičaté hrany, typické pro kostým Nabucca. 

V několika variantách jsem se zabývala obuví sandálového typu, coţ jsem ovšem 

posléze zamítla, kvůli jiţ zmiňovanému problému s ponoţkami a osobního komfortu při 

vystoupení. 
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Obr. 4. Původní návrhy modelů 

 Základem je vhodně upravené kopyto, vytvořená špice kopyta odpovídající diva-

delním potřebám, přijatelně dlouhou, kvůli pohybu na pódiu i kvůli dlouhým kostýmům. 

Aby obuv vhodně doplňovala kostým a při chůzi se kostým ţádným způsobem nezachytá-

val za jakoukoli část obuvi. Všechny linie jsou promyšleny do detailu a navazují na profil 

upraveného kopyta. 

 Barvy a tvarosloví vychází z kostýmu, od původních sloţitých řešení svršku, které 

se mi zdály k uţ značně zdobenému kostýmu nevhodné. Došla aţ k jednodušším řešením, 

které je pouze doplněno šitím a zlatým lemováním dílců pro zvýraznění a navázání na kos-

tým. 

 

Obr. 5. Model pro Nabucca 

Nártová část je tvořena dílcem, který je na průřezně sešitý hřbetovým švem a zvý-

razněný zlatou barvou a ústí do špice. Je zdoben třemi zlatými paspulkami, doplněné šitím 

a jsou tak propojeny se zadním dílcem. Dvoupásek našitý přes kotník vychází z prvku ši-

pek na ramenou kostýmu a je zdoben detaily pyramidek z pouţité usně na holeňové části. 
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V průběhu výroby modelu jsem ještě upravovala proporci pásků, které oproti návrhu půso-

bili disproporčně. 

Dominantou modelu je oranţová useň se strukturou vytlačených pyramidek, tóno-

vaná hnědou patinou, po které struktura krásně vystoupila a vytvořila pánskou hrubost a 

drsnost. Na lýtkové části jsou pouţity prostorově vystupující pyramidky, které navazují na 

useň, ale pouze do té velikosti, aby se za ně nezachytával kostým. Mezi pyramidkami pro-

bíhají všité paspulky ze zlaté usně, které vytvářejí řád a jsou protipólem k usni s vytlače-

nými pyramidkami. 

 

Obr. 6. Zadní dílec 

 Uzavírání obuvi je na zdrhovadlo, kvůli rychlému a snadnému nazouvání. Je vhod-

ně všité do vnitřního dílce a navazuje na jeho linii, proto nepůsobí rušivým dojmem. Jez-

dec zdrhovadla je ozdoben tvarem čtverečku z dezénované usně pouţité na předním dílci. 

Špička modelu je vyztuţena tuţinkou a patní část usňovým opatkem. Podešev je broušená 

a tónovaná hnědou barvou. 

Model působí čistě a jednoduše, přitom je zdobený do detailů. 

 

Obr. 7. Fotky modelu 
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4.2 Obuv pro Abigail 

 

                 Obr. 8. Abigail    

 

 Abigail je dominantní ţena, která se snaţí dostat k moci. Je nevlastní dcerou krále 

Nabucca a mstí se své nevlastní sestře Feneně a nepřeje ji její lásku k Isaelovi. Kostým je 

zdoben geometrickými prvky a zlatými ostny na ramenou. Doplněn je dlouhým pláštěm a 

zdobenou pokrývkou hlavy. 

Pro postavu Abigail jsem se snaţila vytvořit model s návazností na obuv pro Na-

bucca a tvořila s ní celek a zároveň se doplňovala. Z tohoto důvodu je pouţita stejná useň 

s dezénem jako u pánského modelu.  
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Napínací kopyto má upravenou špici do poţadovaného tvaru. Všechny proporce díl-

ců jsou uzpůsobeny dámské postavě, která je drobnějšího rázu. Střih je otevřený v lýtkové 

části a upevňujícím prvkem jsou zlaté gumičky. Zlatá barva doplňuje i tento model. Přední 

dílec je sešit stejným způsobem hřbetovým švem a je zvýrazněn zlatou barvou. Jen nejsou 

pouţity zlaté paspulky jako u pánského modelu, ale zlaté prouţky podloţené pod dílcem. 

Hlavní useň s vytlačenými pyramidkami je tónovaná hnědou barvou, aby pyramidky plas-

ticky vystoupily. 

 

 

Obr. 9. Model pro Abigail 
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4.3 Obuv pro Ismaela 

 

Obr. 10. Ismael 

 

 Izraelský vůdce Ismael má kostým tvořen dlouhým lesklým kabátem s rourovitými 

rukávy a výrazným prvkem na ramenou s výztuhami a prošíváním. Kolem krku má pově-

šený prvek znázorňující desku se symboly. Vše je v šedohnědých a stříbrných tónech, které 

pro mě byly zásadní.  

Obuv jsem se snaţila odlehčit a provzdušnit aniţ bych vytvořila sandál a zachovala 

typ holínky, která je pro mě symbolem majestátnosti a perfektně doplňuje kostým. Také 

z hlediska historického je tento typ obuvi nejpřijatelnější jako typ holínky, kterou nosili 

válečníci. Zdobení na nártové části vychází ze způsobu řešení rukávů kostýmu. Přední díl 

je sešitý z dílců, které mají stejný tvar a na vrchní straně jsou lemované stříbrnou usní.  
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Obr. 11. Model pro Ismaela 

Stěţejním prvkem je geometrie, která provází celý model. Základní díl lodičky je 

lemován stříbrnou usní. Lemování prostupuje celým modelem a dodává obuvi výraz, který 

je v divadle zapotřebí. Nártová a holeňová část je tvořena světlehnědým nubukem, taktéţ 

lemovaný stříbrnou usní, ale pouze na horním okraji. U prostředního dílce je lemování 

prodlouţené přes dílec a slouţí k upevnění a podporu tvaru. Doplňující prošívání navazuje 

na linie dílců. 

 

Obr. 12. Fotky modelu 

 

Třetím doplňujícím materiálem je stříbrná useň imitující reptilii. Je pouţita na hole-

ňové části a zadním dílci, který vychází z patní části a je doplněn zdrhovadlem. Dílec ze 

stříbrné usně je plasticky tvarován. Usňové pásky kolem kotníku zajišťují obepnutí lýtka a 

upevnění holeňového dílu.  

Podpatek plynule navazuje na linii patní části, broušený do úkosu. 
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4.4 Obuv pro Fenenu 

 

Obr. 13. Fenena  

  

 I obuv ke kostýmu Feneny jsem se snaţila sladit typově k postavě Ismaela, jelikoţ 

tvořili pár a byli milenci.  Fenena je dcera krále Nabucca. Kostým je pro tuto postavu řešen 

dlouhým kabátem zdobeným geometrickými prvky na látce s drobným potiskem. To je 

dosaţeno základní tmavou usní, doplněnou kontrastním lemováním.  
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Obr. 14. Model pro Fenenu 

 

Základním tvarem je díl ve tvaru lodičky s lemovaným okrajem, zuţující se do ost-

ré špičky. Modelem se prolínají ostré hrany a geometrické prvky. Nártová část je tvořena 

třemi díly šitými do špic z lesklé dezénované usně, která je pouţita i jako podklad pro zlaté 

geometrické části v patní části. Aplikace v patní části navazuje na zdobení kostýmu, ovšem 

není zcela totoţný, aby obuv s kostýmem nesplývali. 

Základní lodičkový střih je doplněný dílci z lesklé drénované usně, který je sešíva-

ný hřbetovým švem do špiček. 

 

Obr. 15. Fotky modelu   

 

Podpatek je úzký, obalený zlatou usní, která navazuje na aplikaci v patní části. Vyš-

ší střih modelu zajišťuje větší stabilitu nohy v obuvi, jelikoţ je pouţit uţší podpatek.  Zapí-

nání je řešeno zdrhovadlem na vnitřní části modelu, pro snadné a rychlé nazouvání. 
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ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo vytvořit vhodné řešení divadelní obuvi s návazností na 

kostýmy a respektování hledisek jak na pohyb na pódiu, tak na praktičnost obuvi. Těţký 

úkol byl navrhnout obuv tak, aby na kostým navazovala nebo doplňovala, ale neměla by 

být stejná jako samotný kostým, aby nezanikala. 

 Bakalářskou práci tvoří čtyři půlpáry navrţené a vyrobené přímo k vybraným kos-

týmům. Dva dámské a dva pánské modely. 

 Praktické a rychlé nazouvání jsem vyřešila zdrhovadlem, které mi připadalo jako 

nejvhodnější varianta zapínání. Profily špiček kopyt jsou uzpůsobeny funkčnosti a praktič-

nosti, tudíţ je zde náznak špičaté obuvi, avšak do té míry, ţe neomezuje samotný pohyb. 

Vhodnějším řešením by bylo pro podešve pouţít třísločiněnou useň, ovšem by zase vzrost-

la cena. 

Tvorba divadelní obuvi a pronikání do divadelního světa bylo nesmírně zajímavé, 

ale zároveň náročné skloubit a promýšlet všechny aspekty dané práce. Jsem velice ráda za 

tuto zkušenost, která mě v mé práci zase posunula o něco dál. 
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