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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je vytvoření kolekce galanterních doplňků inspirovaných 

japonským proplétáním meshwork. Výrobky jsou uzpůsobeny pro nároky současných ţen. 

Téma teoretické části je věnováno syntetickým materiálům, jejich uţití v galanterních vý-

robcích od počátku 20. století po současnost. Tato část obsahuje informace o syntetických 

usních, výrobce v ČSSR, odborné názvy, pouţití, rozdělení, úpravy a skladování syntetic-

kých usní.  
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is a collection of accessories inspired by Japanese interlacing 

meshwork. Products are designed for the needs of women. Theoretical part is devoted to 

synthetic materials, their use in accessories manufactured since the early 20th century to 

the present time. This section contains information about synthetic leather, production in 

Czechoslovakia, professional vocabulary, use of this kind of materials, distribution, use of 

different look of face and storage of synthetic leather. 
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ÚVOD 

Tato práce pojednává o kolekci galanterních doplňků, které jsou inspirovány japon-

ským proplétáním meshwork. 

První část, teoretická, je věnovaná syntetickým materiálům. Se syntetickými usně-

mi se setkáváme od poloviny 20. století a postupně zasahují i do oboru galanterie. Vrchní 

materiál je zpravidla polyuretanová fólie, která věrně napodobuje useň. Výhodou je nejen 

velký výběr všech módních barev, ale i různé vzory a zdobení. Tyto materiály jsou velmi 

kvalitní a cena ve srovnání s přírodními usněmi rozhodně niţší. Kabelky ze syntetické usně 

upoutávají naši pozornost výraznými barvami a nejrůznějšími povrchovými úpravami. 

Praktickou část věnuji navrţené kolekci, kterou zdobí japonské proplétání me-

shwork. Galanterní doplněk nevznikne sám od sebe, je výsledkem pečlivého promýšlení a 

plánování. Nejdůleţitější je dobře rozvrhnout tvar, barvu, materiál, zdobení, pokud chceme 

vytvořit něco skutečně výjimečného. 

Jiţ od starých časů lidé vnímají krásu, hledají ji a touţí po dokonalosti. Zvolený 

materiál má snad největší význam a podle své kvality výrazně mění celkový vzhled doplň-

ku. Ať uţ volíme malé psaníčko nebo obrovskou kabelu. 

Pečlivě zvolený doplněk zvýrazní vzhled jedince. Stačí jen opustit klasiku a volit 

doplňky nápadných barev, tvarů či akcenty v doplňcích. Nesmíme však zapomínat na to, ţe 

je třeba zachovávat jednoduchost.    
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HISTORIE GALANTERIE 

Pro výrobu galanterních doplňků se od pradávna vyuţívaly nejrůznější materiály jako 

například useň, textil, koţešiny, plátno, dřevo, kov, krajky, síťoviny, korálky, brokát a pro-

vázky. Koncem druhé světové války se pro galanterii začínají pouţívat i plasty a kaučuk. 

Teoretická část pojednává o syntetických materiálech uţívaných ve 20. století. 

Zachované dokumenty 13. a 14. století dokazují, ţe tehdejší lidé potřebovali ke své 

denní činnosti takové výrobky, které se kromě uţitné hodnoty stávali i módním doplňkem 

oděvu. V této době nastává rozkvět galanterního a rukavičkářského řemesla.  

 V různých odvětvích řemeslné výroby zbrojíři vyráběli rytířské rukavice z kovů, 

krejčí vyráběli rukavice z plátna a jircháři rukavice z usní. Na mince se nosily měštce. 

Na počátku všeho byl opravdu měšec, který měli lidé potřebu s sebou nosit na pení-

ze a další nezbytnosti. Nejdříve se nosily měštce, které byly zavěšené u pasu a další alter-

nativou byly kapsy, kapsáře. Následně, přibliţně ve 14. století byly vystřídány taštičkou 

čtverhranného tvaru z usně, která byla zavěšená na pásku.  

 V 15. aţ 16. století se zvyšovala estetická hodnota výrobku. Rukavice jsou bohatě 

zdobeny stříbrem, také samotná useň je jemnější a barevnější. V této době vznikají tzv. 

noţnice – byla to pouzdra zhotovená převáţně ze dřeva, do nich se ukládaly noţe, nůţky, 

šicí potřeby, mince. Nosily se hluboko zavěšené na pásek. 

 17. aţ 18. století v Evropě určovaly módu francouzské výrobky. Mezi nimi i tzv. 

glazé rukavice (velmi jemné rukavice z usní). Kabelky v té době byly bohatě zdobené, čas-

to krajkové pytlíčky a také se objevuje tzv. malba jehlou (barevné stínování). Perličkové 

kabelky z oblasti Murána – Itálie).  

V 18. století se dále nosily látkové vaky ve stylu elegance a ţenám slouţily 

k ukládání nejrůznějších potřeb. Ţeny začaly navštěvovat krouţky vyšívání a háčkování a 

potřebovaly si ukládat pomůcky ke zmiňovaným aktivitám. V 19. století do popředí při-

chází miniaturní kabelky, které se svým způsobem dají povaţovat za varianty současných 

společenských kabelek. Vyráběly se převáţně ze síťoviny, korálků, brokátu. 

19. aţ 20. století módu ovlivňuje Vídeň. Uplatňují se lovecké brašnářské a sedlář-

ské výrobky. Kabelky se vyrábějí z kovových materiálů (kovové pletené kabelky), háčko-

vané případně z drhané krajky. V Anglii a Francii se objevují první aktovky (slouţily 
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k přenášení úředních dokumentů a byly výsadou úředníků) a diplomatky, které byly výsa-

dou anglických ministrů a diplomatů.  

Do roku 1910 se vyráběly galanterní doplňky většinou řemeslným způsobem, 

nicméně vlastní technologie aţ do 50 let se nevyznačovala ţádnými převratnými změnami.  

Na počátku 20. století se kabelka stala nejvýznamnějším a vyhledávaným dámským 

doplňkem. V tomto období kabelky začaly nosit bez rozdílu všechny společenské vrstvy. 

Samozřejmě, ţe ţeny s niţšími výdělky vlastnily jeden kousek, který byl vyroben ze suro-

vin běţně dostupných. Luxusní modely více kusů si pořizovala pouze elita. Odtud také 

vzniká nepsané společenské pravidlo pro sladění šatů a obuvi. Bohatí a slavní se jiţ v tom-

to období začali odlišovat.  

Koncem druhé světové války se pro galanterii začínají pouţívat plasty a kaučuk. [1] 

 

1.1 Makromolekulární látky 

 Celá řada látek (bílkoviny, plasty, enzymy, škrob, přírodní kaučuk, …) se řadí mezi 

tzv. makromolekulární látky. Jsou to látky, které jsou tvořeny obřími molekulami (ty jsou 

sloţeny z velkého počtu atomů – i několik desítek tisíc).  

 Vlastnosti makromolekulárních látek závisí na chemickém sloţení, velikosti, tvaru, 

vzájemné pohyblivosti molekul a na druhu a stupni krystality. 

 Mechanickým namáháním, např. tahem nebo tlakem, se struktura makromolekulár-

ní látky deformuje a navenek vynikne především její plasticita a elasticita. 

 Elasticita je podmíněna posunem jednotlivých částí molekul účinkem mechanické-

ho namáhání, přitom vzájemná poloha makromolekul jako celku se nemění. 

 Plasticita se projeví vzájemným posunutím makromolekul, přitom vzdálenosti mezi 

samými částmi molekul jsou stejné. 

 Makromolekulární látky nemají ostrý bod tání, protoţe obsahují různě veliké mole-

kuly. Při zahřívání přecházejí oblastí měknutí v určitém teplotním rozpětí. 

 Je hodně oborů lidské činnosti, které si neumíme jiţ bez těchto materiálů představit, 

také pro obuvnictví a galanterii jsou tyto materiály velmi důleţité, nahrazují klasické mate-

riály jako kůţi, dřevo, kov, sklo, porcelán.  
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 Z této skupiny makromolekulárních látek jsou plasty i kaučuky výjimečné. Dají se 

totiţ působením tepla ale i tlaku tvarovat na různé výrobky. [2] 

Velký rozvoj polymerních materiálů, který je zaloţený na makromolekulárních lát-

kách způsobil, ţe odborná terminologie v posledních desetiletích, se ještě nestačily vypo-

řádat jak s novými jevy, tak nově objevenými hmotami. V obecném jazyce se tedy můţe-

me setkat s názvy jako makromolekulární látky, plastické a umělé hmoty, plasty, igelit, 

polymer, apod. [3] 

 

1.2 Příklady nejpoužívanějších druhů plastů v galanterii 

PVC (polyvinylchlorid)- koţenky  

PP (polypropylen)- nitě 

PS (polystyren)- přezky, ozdoby 

PA (polyamid)- ozdoby, textilní vlákna 

PUR (polyuretanový kaučuk)- koţenky, molitany, laminované textilie, poromerické 

usně, laky, lepidla 
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1.2.1 Historie polymerních materiálů 

 

Obr. č. 1. Chronologie nejvýznamnějších objevů a poznatků v oblasti polymerů 
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2 SYNTETICKÉ MATERIÁLY 

Přírodní kůţe je v převáţné většině vedlejším produktem, který vzniká při výrobě 

masa a dále surovina pro vznik přírodní usně. S rozvojem ţivočišné výroby se daří zvyšo-

vat počty kusů dobytka, ale v celosvětovém průměru populace se nedaří zajistit dostatečné 

mnoţství usní jak na výrobu obuvi, tak galanterního zboţí. Z tohoto důvodu se hledají jiné 

vhodné materiálové zdroje, které by se daly pouţít.  

Zájem o chemické usně nezpůsobuje jen nedostatek přírodních materiálů, velký vý-

znam má módní a přitaţlivý vzhled a na prvním místě snadná údrţba. Údrţba syntetických 

materiálů je jednoduchá, stačí utřít nečistoty, prach vlhkým hadrem. Tyto vlastnosti oceňu-

jí nejen mladší generace spotřebitelů, které také ocení niţší cenu oproti usním přírodním.  

Rozsáhlý světový průmysl tvoří mimo jiné výroba právě syntetických usní. Synte-

tické usně a jejich rozvoj po světě má rostoucí tendenci. Na druhou stranu však roste i spo-

třeba z přírodní usně.  

Přibliţně okolo let 1970, český stát pod názvem Československá socialistická re-

publika věnoval usním syntetickým velkou pozornost. Mezi hlavní výrobce v ČSSR patřila 

Fatra (Napajedla), Technoplast (Chropyně), Gumotex (Břeclav). Syntetické usně vyráběné 

ve zmiňovaných národních podnicích nacházely vyuţití v galanterii, obuvnictví, ale pouţí-

valy se dále na účely oděvní, čalounické a speciální.      

Největších pokroků při záměně přírodní usně za syntetickou se dosáhlo při výrobě 

galanterních a brašnářských výrobků. Dnes přírodní usně nepřesahují 10%. Tato radikální 

změna byla motivována tím, ţe u galanterních výrobků nejsou stěţejní hygienické vlast-

nosti, na rozdíl od poţadovaných vlastností a nároků pro materiály určené pro průmysl 

obuvnický. Nástup textilu, polymerických fólií, galanterních kartonů a lepenek při výrobě 

kabelek, peněţenek, tašek, aktovek, kufrů, znamená rozšíření sortimentu výroby jednotli-

vých dílců a pomocných produktů.  Je moţná kombinace jednotlivých skupin materiálů, 

nové metody spojování dílců. Např. šití vystřídalo lepení a svařování. [4] 

 

2.1 Obecné rozdělení syntetických usní 

Syntetické usně dělíme následovně: 

Plastik- plastový plošný kompaktní nebo lehčený materiál vyráběný bez podkladu 
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Koženka- plastový plošný materiál s kompaktní nebo lehčenou vrstvou vyráběný na pod-

kladu 

Poromer- porézní polymerní materiál, zpravidla heterogenní, vzhledem a charakterem 

podobný usni, vyznačuje se zejména propustností vodních par, navlhavostí (sorpcí) a vysy-

chavostí (desorpcí), vyrábí se na podkladu nebo bez podkladu 

 

Syntetické usně lze dělit podle různých hledisek. 

Podle druhu použitého polymerního materiálu, který tvoří lícovou vrstvu, se rozeznávají 

usně: 

1. Polyvinylchloridové (nejčastěji používané syntetické usně) 

2. Polyamidové 

3. Polyuretanové 

4. Polyakrylátové atd. 

Podle vzhledu se mohou dělit na usně:  

1. Bez podkladu 

A) Jednovrstvé syntetické usně (s hygienickými vlastnostmi) 

B) Usně vyrobené plošným nebo prostorovým tvarováním směsí polymeru (různé 

úrovně chemických vlastností) 

2. S podkladem 

a) Na tkanině 

b) Na úpletu 

c) Na papíře 

d) Na netkaném textilu- rouně 

- Syntetické usně na tkaných a pletených podkladech (omezené hygienické vlast-

nosti) 

- Poromerické syntetické usně na impregnovaných rounech či pleteninách (s hy-

gienickými vlastnostmi) 

Podle způsobu výroby: 

1) Natírané 

2) Laminované 
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3) Válcované 

4) Lisované, máčené aj. 

Podle struktury je lze dělit na usně: 

1) S homogenním nánosem 

2) Lehčené 

3) Speciální, např. propustné pro vzduch a pro vodní páry aj.  

podle J. MĚŘÍNSKÁ; V. MĚŘÍNSKÝ (5, str. 79) 

 

2.2 Syntetické usně a výrobci v ČSSR 

2.2.1 Fatra (Napajedla)  

V historii se společnost Fatra řadila k prvním zpracovatelům na našem území. Roku 

1935 byla Fatra zaloţena na popud Ministerstva obrany koncernem Baťa. 

 

Obr. č. 2 

V počátcích se výroba specializovala na výrobu masek, ochranných oděvů, pryţo-

vých hraček a technické pryţe. Později roku 1940 se výroba začala orientovat na zpraco-

vání plastických hmot. Postupem času se výroba gumárenská přesouvala do závodů Opti-

mit Odry, Gumárny Zubří (Fatra tyto závody po určitou dobu spravovala), nebo jako 

v příkladu Gumotex Břeclav, zde je pomáhala budovat. Své rozsáhlé zkušenosti s dokona-

lým zpracováním plastů si Fatra nenechávala pro sebe, ale předávala je dalším podnikům 

např. Technoplast Chropyně, Plastika Nitra. [6]    

 

Obr. č. 3      Obr. č. 4  
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2.2.2 Technoplast (Chropyně) 

 

Obr. č. 5 

Závodní součástí Fatry je Chropyňská provozovna, vznikla roku 1949 a do roku 

2002 byla známa pod názvem Technoplast. 60. léta minulého století se nesly ve stylu roz-

sáhlých investičních výstaveb. Na svou dobu Technoplast vyčníval moderní technologií, 

díky které získal výborné postavení mezi výrobci tuzemskými.    

Závod je řazen k vynikajícím exportérům a mezi nejznámější produkty patří koţen-

ky, poromerické usně, lisované obaly a v posledním desetiletí fólie BO PET. [6] 

2.2.3 Gumotex (Břeclav) 

Gumotex je nástupnickou společností podniku, který začal v Břeclavi v roce 1950 

vyrábět ochranné oděvy z pryţovaného textilu a později sportovní nafukovací výrobky 

jako lehátka, čluny a lodě. K velkému rozmachu došlo po zavedení výroby polyuretano-

vých pěn v šedesátých letech. V roce 1991 se Gumotex změnil na akciovou společnost, 

která byla o tři roky později privatizována. V roce 2006 vstoupili do firmy noví strategičtí 

vlastníci. [7] 

V současné době se syntetické materiály v České republice jiţ nevyrábí, ale dováţí 

ze zemí, např. Japonsko pod obchodním názvem Clarino. Clarino je odolná napodobenina 

usně vyráběná společností Kuraray Co. Ltd., která byla zaloţena 1926. Roku 1965 společ-

nost trhu představila novinku s názvem Clarino s moţností úpravy např. vysokého lesku či 

semišového provedení. Syntetická useň je omyvatelná, snadná na údrţbu a vyznačuje se 

prodyšností, měkkostí a ohebností. 

 

2.3 Použití syntetických usní 

Syntetické usně se v dnešní době používají k účelům, kde je třeba zvážit: 

1. Při jaké teplotě se budou používat 

2. Jaká bude snášenlivost s jinými materiály 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 19 

 

3. Životnost jednotlivých materiálů- nemá být příliš odlišná (je důležitá při navrho-

vání výrobků kombinovaných se syntetickou usní) 

4. Ekonomické hledisko- tam kde nebude výrobek příliš vystaven vysokým mecha-

nickým vlivům, postačí materiály s nižšími mechanickými vlastnostmi  

podle J. MĚŘÍNSKÁ; V. MĚŘÍNSKÝ (5, str. 89) 

 

2.3.1 Použití syntetických usní v galanterním průmyslu 

Bez výrobků zhotovených ze syntetických materiálů, si v dnešní době sortiment ga-

lanterních doplňků představíme jen stěţí. Roku 1980 bylo celých 80% celkové spotřeby 

galanterních výrobků ze syntetických materiálů. V galanterním průmyslu se pouţívání syn-

tetických usní jakoţto náhrady usní přírodních stále zvyšuje.  

Skupiny galanterních výrobků ze syntetických usní: 

2.3.1.1 Dámské kabelky 

 

Obr. č. 6. Dámské kabelky ze syntetických usní 

Dámské kabelky se vyrábí ze syntetických usní nejrůznějších typů a v širokém sor-

timentu. Vyuţívá se syntetických usní s podkladem i bez podkladu, s různě upravovaným 

povrchem (plastik) s vysoce lesklým lícem (plastilak) a velmi často se svým vzhledem od 

přírodních usní neliší. Poměrně frekventovaně se setkáváme se syntetickými usněmi, které 

jsou speciálně povrchově upraveny se vzory napodobujícími reptilie, hadiny a ještěřic. 

Nahrazují tím, tak velmi nákladné usně přírodního původu. 
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Umyvatelné podšívky, které bývají nezbytnou součástí dámských kabelek, se ob-

dobně zhotovují ze syntetických usní. 

2.3.1.2 Nákupní brašny, kabely 

 

Obr. č. 7. Kabely ze syntetických usní 

Kabely a nákupní brašny se často vyrábí v kombinaci syntetická useň s usní přírod-

ní a také textilem. Ze syntetických usní na textilním podkladě se zhotovují povrchové díl-

ce. Ze syntetických usní bez podkladu se vyhotovují umyvatelné podšívky.   

2.3.1.3 Aktovky a brašny 

 

Obr. č. 8. Brašnářské výrobky ze syntetických usní 
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Pro aktovky a brašny se vyrábí těţší typy syntetických usní s podkladem, ale i bez 

podkladu. Tyto usně mají vysokou ochranu obsahu před prachem a také povětrnostními 

vlivy.   

2.3.1.4 Drobné galanterní zboží 

 

Obr. č. 9. Drobné galanterní zboţí ze syntetických usní  

  

Obr. č. 10. Pouzdra ze syntetických usní                      

Obr. č. 11. Hodinkové pásky ze syntetických usní 

 Drobné galanterní zboţí, mezi které patří peněţenky, obaly, neceséry atd. se pře-

váţně zhotovují ze syntetických usní bez podkladu. 
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2.3.1.5 Kufry 

 

Obr. č. 12. Pouţití syntetických usní při výrobě kufříků Atašé 

 

U kufrů se setkáváme s kombinací syntetických usní s dalšími materiály. Na me-

chanické vlastnosti syntetické usně jsou kladeny zvlášť vysoké poţadavky. 

2.3.1.6 Sedlářské zboží 

Pro výrobu sedlářského zboţí se pouţívá useň taktéţ v kombinaci s dalšími různý-

mi materiály. Syntetické usně se zde pouţívají především na různé vloţky a doplňovací 

podloţky. [5] 
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3 ROZDĚLENÍ SYNTETICKÝCH USNÍ PODLE KONSTRUKCE A 

VLASTNOSTÍ 

Syntetické usně jsou posledních sto let novodobé umělé materiály, jejichţ základní 

sloţkou jsou makromolekulární plastické látky (plasty). Vzhledem k tomu, ţe jsou tyto 

materiály v řadě svých vlastností plně srovnatelné s přírodními usněmi, stávají se postupně 

významnou součástí surovinové základny různých průmyslových odvětví. Ve srovnání s 

přírodními usněmi, patří mezi největší přednosti syntetických usní dobrý vzhled za všech 

povětrnostních podmínek, nenáročné ošetřování, vysoká odolnost proti vodě (aţ dvacetkrát 

vyšší neţ u přírodních usní) a vysoká ţivotnost. Mezi jejich nedostatky patří především 

menší odolnost vůči teplotě (působením vyšších teplot se stává syntetická useň tvárnou, 

naopak v mrazech křehne a láme se) a poměrně omezené hygienické vlastnosti (zejména 

propustnost vodních par). 

Podle konstrukce a vlastností se tedy rozdělují syntetické usně na plastiky, koţenky a 

poromery. 

3.1 Plastiky 

Plastiky jsou plastové plošné měkčené nebo lehčené materiály vyráběné bez pod-

kladu. Vyrábějí se především z měkčeného polyvinylchloridu lisováním nebo válcováním, 

případně odléváním nebo vstřiko-lisováním (zejména při výrobě plastové obuvi). Za úče-

lem zlepšení vzhledových vlastností se zpravidla dále povrchově upravují dezénováním 

(vytlačením vzoru), potiskováním a barevnými přetírkami. Pouţívají se k výrobě méně 

namáhaných galanterních výrobků (kabelky, brašny, peněţenky, pouzdra). 

3.2 Koženky 

Koţenky jsou plastové plošné materiály s kompaktní nebo lehčenou vrstvou vyrá-

běné na podkladu. Jako podklad se pouţívají polyamidové a polyesterové úplety, bavlněné 

tkaniny typu ryps a molino, netkané textilie (pro zimní obuv) nebo papír (při výrobě kuf-

rů). 

Polymerní směs, která se nanáší na podklad je na bázi polyvinylchloridu nebo polyu-

retanů (novější druhy koţenek). Pouţívají se především na výrobu galanterního zboţí, v 

omezeném rozsahu i v obuvnickém průmyslu (letní vycházková a společenská obuv). 
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3.3 Poromery 

Poromery jsou porézní plošné polymerní materiály, které se skládají z několika vrs-

tev a vzhledem i charakterem jsou podobné usním. Základní sloţkou těchto poromerů je 

nosná (rubová) vrstva s vláknitou strukturou. Je tvořena textilními vlákny (bavlněná, poly-

amidová, polyesterová, polypropylenová), v poslední době i vlákny kolagenu. Lícová vrst-

va vzniká nánosem vhodných polymerů (polyuretanů). Některé vícevrstevné poromery 

mají textilní mezivrstvu, která reguluje jejich taţnost a tvarovatelnost. Mezi nejznámější 

druhy patří poromery obchodních názvů: Corfam (USA), Clarino (Japonsko), Barex (ČR) a 

Colaten (ČR). 

Druhou skupinu poromerů tvoří celopolymerní poromery, jejichţ základem je po-

rézní homogenní nevláknitý materiál, který má k líci zahuštěnou strukturu a aplikovanou 

povrchovou úpravu. [8]     

 

3.4 PU/PVC syntetické usně 

Syntetické usně se začaly produkovat přibliţně v přelomu století.  Nedostatečné 

dodávky a vysoké náklady u přírodní usně vedly k poţadavkům pro vznik syntetických 

usní.  Syntetické usně pak postupem času nahradily ty přírodní v mnoha oblastech.  Za 

posledních několik desetiletí, se poptávka po kvalitních syntetických usních ohromně zvý-

šila.  

 Ačkoli existuje celá řada materiálů, mezi ty nejpouţívanější k výrobě umělé usně 

patří PU a PVC, ty zůstávají nejpouţívanější na trhu.  PVC syntetická useň, je pruţnější a 

má mnohem vyšší pevnost v tahu. PU syntetické usně však mají široké uplatnění, dají se 

vyuţít u mnoha výrobků, např. v obuvnictví, galanterii, dají se také vyuţít u zavazadel, 

opasků, rukavic, čalounění nábytku a autosedaček. [9]     

 

3.4.1 Polyvinylchlorid – PVC 

Patří mezi nejpouţívanější plastickou hmotu v galanterním průmyslu. Průmyslová vý-

roba PVC byla zahájena kolem roku 1930 a největší rozmach zaznamenala v letech 1947 

aţ 1954. PVC patří pro svoje vlastnosti a rozsah spotřeby mezi nejdůleţitější plastické 

hmoty. Polyvinylchlorid je monomerem pro výrobu PVC.  
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Vlastnosti polyvinylchloridu. Je to hmota termoplastická a zpracovává se ve formě 

prášku bílé barvy, šupinek a nejnověji perliček.  

V podstatě rozeznáváme dva způsoby zpracování PVC: 

A) Na tvrdý PVC – novodur 

B) Na měkčený PVC – novoplast 

Plastické vrchové usně na bázi PVC se vyrábějí buď s podkladovou tkaninou, nebo 

bez ní, dále lakové, velurové, i různé imitace reptilií. Samozřejmě také v galanterním prů-

myslu se PVC velmi uplatňuje. [10]     

        

Obr. č. 13. Sportovní pytel z PVC                 Obr. č. 14. Nákupní kabela z PVC 

 

3.4.1.1 Význam polyvinylchloridu 

Význam polyvinylchloridu v Československu od poloviny 20. století stále stoupá. 

Technický rozvoj v dnešní době vyţaduje, aby technici o materiálu PVC, který patří 

k nejpouţívanější plastické hmotě u nás, byli dokonale zmapováni a obnovovali se veškeré 

a stále nové informace. Problematiku spojenou s výrobou, pouţití a samozřejmě zpracová-

ní, aby technici taktéţ ovládali. Neustále se musí rozšiřovat poznatky o zdokonalení výro-

by polyvinylchloridu, rozmnoţují se také poznatky související se skladbou směsí, týkající 

se funkce stabilizátorů, pouţití vhodných druhů změkčovadel, barviv, maziv apod. Důleţi-
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tou úlohu nesou teoretické práce obsahující přípravu past PVC, dále to jak natírat pastu na 

podklad, a jak na výrobu máčeného zboţí. Dále se v ţádném případě nesmí zapomínat na 

hmoty lehčené, ty taktéţ získávají na důleţitosti.  

PVC se pouţívá ve výrobě formou měkčeného i neměkčeného. Zaznamenáváme 

aplikace PVC v mnoha oborech lidské činnosti, mimo obory galanterní a obuvní např. vy-

uţití ve strojírenství, ve stavebnictví, v chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, 

v zemědělství, v bytové kultuře, vyuţívá se také jako elektroinstalační a vodoinstalací ma-

teriál, ale také si našel své uplatnění v oděvním a dalším spotřebním průmyslu. Tento 

prudký vzrůst spotřeby PVC v dnešní době si můţeme zdůvodnit právě tímto širokým a 

rozmanitým pouţitím. [21] 

 

3.4.2 Polyurethan - (PUR) 

Polyurethan je plastická hmota, která díky široké moţnosti pouţití nachází uplatnění a 

vyuţití v různých odvětvích průmyslu.  

Polyurethany rozdělujeme: 

A) Lineární 

B) Prostorové 

Lineární jsou vhodné zejména pro výrobu vláken. Vlastnostem polyamidových vláken 

se však nevyrovnají a navíc jsou draţší.  

Z prostorových polyuretanů se vyrábějí: 

A) Pěnové polyuretany 

B) Polyuretanové pryţové výrobky 

C) Lepidla a nátěrové hmoty 

Nátěrové látky z polyuretanů se v praxi pouţívají nejvíce. Z polyuretanové hmoty se 

vytváří povlaky na papíře, textiliích, usních a nejrůznějších materiálech s konečnými mi-

mořádnými vlastnostmi jako leskem, přilnavostí, odolností proti vodě, malou propustností 

plynů a vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi. Také mohou být ohebné a pruţné. Ná-

těrové látky na bázi polyuretanu nachází uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Ná-

střikem polyuretanů si také můţeme prodlouţit ţivotnost spodkových i vrchových usní. 

[30] 
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4 PLASTICKÉ VRCHOVÉ USNĚ 

4.1 Plastické vrchové usně bez podkladu 

Můţeme je pouţít pro různé imitace přírodních usní, kterých je velký nedostatek 

(krokodýlí, ještěří, hadí). Taky mohou nahrazovat lakovou useň. 

PLASTILAK- PVC + barviva + stabilizátory + změkčovadla se míchají (cca 30min) 

vzniklá pasta se nechá odleţet a na vyhřívaném dvouválci (teplota 150°C) se vytahují fólie 

poţadované tloušťky. Nakonec se fólie lisují (horní deska lisu je skleněná- tím se vytvoří 

lesklý povrch). Plastilak má široké uplatnění především v galanterii v menším měřítku se 

pouţívá pro letní obuv nebo pro lemovky.   

PLASTIK- vyrábí se stejným způsobem avšak místo lisování dochází na dezénova-

cím stroji k vytvoření vzoru (reliéfu). Plastiky slouţí často jako náhrada reptilií. Jejich po-

vrch můţe být barevně upraven, případně lakován.  

 

4.2 Plastické vrchové usně s podkladem 

KOŢENKA PVC- je to jeden z nejstarších materiálů z PVC, nahrazuje přírodní useň 

v nejrůznějších úpravách. Pasta se na textilní tkaninu nanáší na natíracích strojích, materiál 

pak prochází ţelatinační komorou (teplota odpaření těkavých látek), toto se provádí 2x aţ 

3x, na konci linky se vytlačuje vzor. Líc je moţno upravit barvami nebo lesky, můţe být 

jednobarevná případně potištěná, pouţívá se na letní páskovou obuv, lemovky a 

v galanterii. 

VELUR- je to plastická useň, která se podobá přírodnímu veluru nebo semiši. Na 

textilní podklad se nanáší pasta PVC, obsahuje jemnou kuchyňskou sůl, po ţelatinaci se 

obrušuje povrch a sůl se vypírá vodou, povrch veluru je závislý na jemnosti soli a viskozitě 

pasty. Proti přírodnímu veluru s usní má velur PVC výhodu ve snadném čištění mýdlovou 

vodou, je však neprodyšný. Pouţívá se na výrobu letní otevřené obuvi a v galanterním 

průmyslu. 

Plastická useň vláknitá: 

KOŢÁNKA- je to plastická kůţe připravená z vlákenného rouna a měkčeného PVC. 

Tato plastická kůţe se povrchově upravuje stejným způsobem jako plastické kůţe bez pod-
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kladu nebo s textilním podkladem. Vlákenné rouno se slepuje tenkou vrstvou pasty PVC 

do které je zamíchaná sůl. Po ţelatinaci se na natíracích strojích opět nanáší pasta se solí. 

Po konečné ţelatinaci se sůl vypírá. Tento materiál je prodyšný. 

Syntetické usně vhodně nahrazují přírodní useň a také tkaniny. Syntetické usně stejně 

jako plasty, umoţňují zavádění nových technologií ve výrobě, zvyšují produktivitu práce a 

sniţují potřebu pracovních sil. [42] 
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5 SYNTETICKÉ POROMERICKÉ USNĚ 

Nedostatek přírodních usní pomáhají řešit poromerní materiály na bázi plastů. Svými 

vlastnostmi se podobají přírodním usním, především vzhledem, hygienickými vlastnostmi, 

měkkostí a omakem. Také zpracování a pouţití se ve velké míře podobá usním přírodním. 

Charakteristická je pro ně isotropie (v různých směrech stejné vlastnosti), odolnost proti 

oděru, výborné tepelně izolační vlastnosti, tvarová přizpůsobivost.  

Syntetické poromerické usně se skládají z několika vrstev: 

a) Podkladová vrstva- impregnované rouno 

b) Výztuţná (armovací) tkanina 

c) Lícová vrstva- mikroporézní vrstva plastické hmoty 

d) Povrchová úprava- barva + finiš 

 

5.1 Obchodní druhy poromerních materiálů 

5.1.1 Corfam (Du Pont, USA), Polcorfam (PLR) 

 

Obr. č. 15. Mikrosnímek Corfamu, zvětšeno 55x 

1- úprava 

2-  mikroporézní PUR vrstva 
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3-  pojená netkaná vrstva 

 

Obr. č. 16. Trojvrstvý Corfam 

 

Obr. č. 17.  Trojvrstvý vlasový Corfam 

Vrstvený materiál, složen nejméně ze dvou vrstev. Rubová strana je tvořena 

z polyesterových vláken. Rouno je zahušťováno vpichováním a plošným srážením. Je pro-

pojeno mikropórovitým polyuretanem, z něhož je také vytvořena lícová vrstva. Mikropóro-

vitá struktura lícové vrstvy má u velurů voštinový charakter s obroušeným povrchem.  

Mechanické a fyzikální vlastnosti jsou dobré. 

Du Pont, USA 
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5.1.2 Clarino (Kurashiki Rayon, Japonsko) 

 

Obr. č. 18. Dvojvrstvé Clarino 

 Je dvouvrstvý poromerní materiál, který se skládá z vláknitého rouna a lícové vrst-

vy. Rouno je vyrobeno z vláken připravených zvlákňováním směsných polyamidů. Je pro-

pojeno polyuretanem mikropórovité struktury. Lícová vrstva je rovněž mikropórovitého 

charakteru a na jejím povrchu je několikavrstvá povrchová barevná úprava. Clarino nemá 

výztužnou textilní vrstvu. Rubová vrstva je dostatečně mechanicky pevná a tvarově stálá. 

 Měkkost, vláčnost a tvarovatelnost Clarina se dá měnit poměrem tloušťky lícové a 

rubové vrstvy. 

 Clarino se vyrábí v několika základních druzích, které se mohou dodávat v různých 

barevných odstínech i v různých vzorech líce. Fyzikálně mechanické vlastnosti clarina jsou 

velmi dobré. Některé druhy Clarina lze spojovat svařováním vf ohřevem.  

5.1.3 Patora (Toyo Rubber Industry, Japonsko) 

 Je to třívrstvý materiál typu poromeru. Podložka je tvořena rounem, které je spoje-

no jehlováním se speciálně tkanou textilií. Materiál je impregnovaný polyuretany, které 

tvoří i líc. Lícová vrstva je tvořena nanášením tenkých vrstev pomocí válců. Při sušení 

probíhá zesíťování polyuretanu. Povrchovou úpravou se rozumí nanášení barviv rozpust-

ných v acetonu. 
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5.1.4 Barex (Technoplast, n. p., Chropyně - ČSSR) 

Na vyřešení československých poromerů se podílelo několik výzkumných ústavů a 

podniků pod vedením VÚGPT Gottwaldov. 

Barex je třívrstvý i dvouvrstvý materiál, vyráběný v tloušťkách 1,1 až 1,2mm (Barex 

500) a 1,5 až 1,6 (Barex 700). 

Výroba a vlastnosti Barexu. Rubová vrstva má tloušťku 0,95mm. Je tvořena z vlá-

kenného rouna, jež se připravuje vrstvením, jehlováním a tepelným srážením pavučin syn-

tetických vláken, které jsou zpevněny polymerním pojivem stejného typu, jaký se zvolil při 

výrobě mikroporézní lícové fólie. 

Podkladová vrstva zajišťuje u celého útvaru požadované vlastnosti v ohybu a má 

vliv na mechanické vlastnosti celého materiálu. Porézní struktura rubové vrstvy dodává 

materiálu příjemný omak a umožňuje rychlí odvod vody v kapalné i parní fázi na povrchu 

materiálu. Vyrobená rubová vrstva se na požadovanou tloušťku kalibruje, štípe se a štípa-

ná vrstva se brousí. 

Výztužná tkanina slouží jako podložná vrstva krycí mikroporézní fólie. Zabraňuje 

prokreslování podkladového útvaru při vypínání materiálu a ovlivňuje celkovou tažnost 

výrobku. 

Barex se vzhledem i omakem podobá přírodní usni. Je nutno jej chránit před půso-

bením silných alkálií, kyselin a solí. Velmi nepříznivě na něj působí aminy, popřípadě po-

lární rozpouštědla. 

Barex se vzhledem i omakem podobá přírodnímu hovězinovému boxu.  

Barex, stejně jako zahraniční portery, se v galanterním oboru hodí k výrobě drob-

ného galanterního zboží a brašnářských výrobků, protože vzhledem, omakem a výbornými 

fyzikálně mechanickými vlastnostmi nahradí přírodní useň.    

5.1.5 Colaten (Svit, n. p., Gottwaldov) 

Patří rovněž mezi portery (označuje se také jako semisyntetický poromerní materi-

ál). Byl vyvinut ve VÚK v Gottwaldově. 

Výrobu Colatenu lze rozdělit do několika fází. Jsou to: 

a) Příprava kolagenní vlákniny 

b) Textilní zpracování vlákniny na podložku 
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c) Pojení podložky 

d) Příprava lícové vrstvy 

e) Spojení podložky s lícovou vrstvou 

f) Povrchová úprava lícové vrstvy  

 podle J. MĚŘÍNSKÁ; V. MĚŘÍNSKÝ (5, str. 101) 

 

 

5.2 Celopolymerní poromerní materiály 

Celopolymerní poromerické materiály se také nazývají poromerními materiály druhé 

generace. Jsou homogenní, vyrobené jen z polyuretanového elastomeru. 

 

5.2.1 Porvair (Porvair ltd., V. Británie) 

Vyrábí se jako plotna, která má nelaminární strukturu a skládá se ze vzájemně pro-

pojených mikroskopických buněk v matrici z polyuretanového elastomeru. 

Vzájemně propojené mikroskopické buňky v plotně se tvoří tak, že se do roztoku spe-

ciálního polyuretanového elastomeru přimíchávají v určitém poměru mikroskopické části-

ce chloridu sodného. Po koagulaci se chlorid sodný vyplavuje vodou. Jeho částice brání 

vytvoření velkých pórů a koagulace ze solného polymerního roztoku zajišťuje rovnoměrnou 

mikroporézní strukturu. Materiál se vytlačovací metodou konvertuje na tvar plotny. 

Porvair se vyznačuje nízkým modulem, vysokým stupněm protažitelnosti, vodotěsnos-

tí, odolností proti oděru a otěru, snadno se čistí a dá se zpracovávat i za použití vysoké 

frekvence. (5) 

podle J. MĚŘÍNSKÁ; V. MĚŘÍNSKÝ (5, str. 101) 

 

5.3 Povrchové úpravy syntetických usní  

Mezi povrchové úpravy syntetických usní řadíme pracovní pochody, které nejen ţe 

přispívají ke zlepšení vzhledu výrobku, ale závisí na nich zvýšení prodejnosti. Probíhají 

několika způsoby:  

1 . mechanicky 
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2. chemickým způsobem 

3. kombinací obou způsobů 

Chemickým způsobem máme na mysli dvoubarevné i vícebarevné úpravy povrchu. 

 

5.3.1 Povrchové vzorování (dezénování) 

Povrchové vzorování, dezénování nebo hlazení řadíme do posledních výrobních 

operací. U povrchového vzorování je vyuţita plastičnost PVC nánosu k vytváření vzorů na 

povrchu, nejčastěji imitace vzhledu usně přírodní. Opětným zahřátím nánosu PVC do plas-

tického stavu se získá povrchová úprava. Do líce syntetické usně se vytlačí hladkým nebo 

vzorovaným ocelovým válcem ţádaný vzhled. Také pouţitím papírové nosné podloţky 

s povrchovým vzorováním při nepřímém způsobu natírání lze docílit vzorování syntetické 

usně.  

   

5.3.2 Potiskování 

K nejčastějším způsobům potiskování syntetických usní bez podkladu i 

s podkladem patří hlubotisk (tisk z hloubky). Na potiskovaný výrobek barvu nanášíme 

vzorovanými dílci z mědi, na něţ se obraz přenáší fotomechanicky. 

 

5.3.3 Barevné přetírky 

Další, jiný způsob barevné úpravy syntetických usní jsou tzv. barevné přetírky. Ze 

všeho nejdříve se syntetická useň povrchově vzoruje a vtíráním pojiva do vytlačených vzo-

rů na natíracím stroji dosahujeme dvoubarevné úpravy. Jako pojivo můţeme pouţít rozpuš-

těný kopolymer nebo PVC s hodnotou K 60. 

 

5.3.4 Konečný nátěr 

Konečným nátěrem zabraňujeme vyniknutí nedostatků na vyrobené syntetické usni. 

Jelikoţ krycí nátěr pasty PVC na povrchu mívá nerovnosti způsobené změkčovadly obsa-

ţenými v pastě PVC, opatřují se konečnými nátěry. Konečným nátěrem dosahujeme su-
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chosti povrchu, zamezuje se vzrůst tuhosti při stárnutí a taktéţ se zabraňuje povrchové špi-

navosti výrobku. Povrchový film u konečného nátěru by měl být ohebný, měl by být 

soudrţný s povrchovou úpravou, a neměl by přijímat změkčovadla. Dále odolný vůči me-

chanickým účinkům a proti chladu a zvýšené teplotě. [5] 

 

5.4 Skladování a udržování výrobků ze syntetických usní 

Prostory vhodné pro skladování syntetických usní nebo výrobků ze syntetických ma-

teriálů, musí být čisté a suché, s ideální teplotou 18 aţ 20°C. Polotovar i syntetické výrob-

ky musí být chráněny před stykem s vodou, před párou a před přímým slunečním zářením 

a samozřejmě před kapalinami agresivního charakteru. Hotové výrobky se doporučuje balit 

v papíru či polyethylenových sáčcích, které se dále mají dávat do lepenkových obalů a 

krabic.  

Syntetické výrobky a jejich ošetřování není náročné. Většina syntetických výrobků 

s výjimkou typů, které mají na líci hluboké vzory, se velmi málo špiní, nečistoty na po-

vrchu neulpívají a k údrţbě postačí pouze vlhký hadřík. Běţné chemické prostředky určeny 

k čištění skvrn se nedoporučují, v mnoha případech totiţ obsahují rozpouštědla jako ben-

zín, aceton, chlorované uhlovodíky. Pouţitím nevhodných látek by se mohla z polymerní 

vrstvy vyextrahovat změkčovadla a výrobek by ztuhl. 

Jak uţ jsem se zmínila výše, většinu nečistot z povrchu odstraníme pouze a jen na-

vlhčeným hadříkem, který bude obsahovat slabý roztok mýdla, libovolného saponátu nebo 

čistící prostředek Kordovan.  

Pravidelným, šetrným ošetřování výrobku prodluţujeme nový, pěkný vzhled výrob-

ku a hlavně ţivotnost. 

Na závěr bych chtěla říci, ţe výrobky s nánosem PVC je nutno chránit před propi-

sovacími pery a inkoustovými tuţkami, protoţe právě tyto stopy a nečistoty jiţ nijak neod-

straníme. [5]  

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 36 

 

II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 ZADÁNÍ ÚKOLU 

Mým úkolem bylo navrhnout a realizovat kolekci dámských galanterních výrobků in-

spirovaných japonským proplétáním meshwork. Jednotlivé modely jsou rozděleny do dvou 

okruhů potenciálních zákazníků. První linie, ve které dochází k proplétání usňových dílců a 

saténových stuţek je určena pro ţeny touţící po výjimečnosti, neobyčejnosti, zároveň jed-

noduchosti tvaru a nápaditosti. Druhá linie je určena pro mladou generaci dívek, které se 

chtějí líbit a dopřávat si časté změny doplňků. Jelikoţ je tato řada kabelek vyrobena 

z proplétání stuţek v kombinaci s textilním materiálem, cena je velmi nízká a přijatelná pro 

daný okruh zákazníků. Kolekce se skládá ze tří kabelek usňových, opasku a dvou kabelek 

textilních.   

 

6.1 Filozofie a počáteční myšlenka 

Počáteční myšlenkou bylo proplétání. Ze všeho nejdříve jsem začala experimentovat 

s nejrůznějšími technikami proplétání a vyzkoušela celou řadu materiálů vhodných pro tuto 

techniku. Na prvním místě vítězilo proplétání ze stuţek, ať uţ pro svůj atraktivní vzhled, 

tak pro cenovou přijatelnost a hlavně pro dostupnou širokou škálu barev a šířek. Vznikla 

mi řada překrásných vzorů díky proplétání a já je komponovala do podoby galanterního 

doplňku. Cílem bylo vytvoření kolekce doplňků pro dvě linie ţen, mladou sviţnou a linii 

elegantní, která by uspokojila sebevědomou ţenu. 

Inspiraci pro tvorbu mé kolekce galanterních doplňků znázorňuje moodboard na ná-

sledující straně. Je zde znázorněna představa o konkrétním zákazníkovi. Dokonalé vystiţe-

ní stylu jednotlivých osob, pro které je má kolekce navrţena. 
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UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 39 

 

6.2 Japonské proplétání - MESHWORK 

Jedná se o techniku japonského původu, k proplétání dochází díky předem připrave-

ných prouţků látek, u mě tuto úlohu zastoupily saténové stuţky. Proplétáním se dají ná-

sledně vytvořit nejrůznější vzory- kostky, hvězdy, vlnovky, ale i jednoduché vazby plátno-

vé. Tuto techniku jsem zvolila díky různorodosti a hravosti. U proplétání jsem strávila 

spoustu času, a tak výsledné vzorníky nesčetných variant proplétání přikládám na následu-

jící straně. Saténové stuţky zvítězily pro svou nápadnost a atraktivitu. 
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Obr. č. 19. Meshwork varianty 

 

6.2.1 Postup japonského proplétání 

1. Nakreslení přibliţného tvaru na zaţehlovací plátno, definování velikosti proplétání, 

vyznačení úhlu zkosení čarami   

2. Podloţení předkresleného plátna polystyrénovou podloţkou (naţehlovací vrstvou 

nahoru) 
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3. Natahování prouţků saténových stuţek, zajištění osnovy špendlíky, moţnost po-

stupného vyndávání při proplétání  

4. Proplétání prouţků stuţek dle pomocné čáry, usnadnění práce uzavíracím špendlí-

kem, zpevnění konců stuţek špendlíky, v Japonsku vyuţití speciální pomůcky, pro-

plétání prouţků "jeden přes a dva pod" 

5. Nataţení šikmé osnovy 

6. Proplétání dalšího šikmého prouţku podle předkreslené pomocné čáry, zafixování 

špendlíkem 

7. Proplétání poslední šikmé osnovy 

8. Zaţehlení 

9. Vyndávání špendlíků 

10. Otočení a přeţehlení i z druhé strany 

11. Přešití pro zpevnění konců stuţek  

Na jeden vzor o velikosti 15 x 15cm je za potřebí 3 x 7m stuhy. 

 

Obr. č. 20. Ukázka japonského proplétání 
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6.3 Značka IVANKA  HANDBAGS 

 

Obr. č. 21. Ivanka Handbags 

 

Paní Ivana Ostřanská se specializuje na výrobu kabelek od velkoobjemových měst-

ských tašek aţ po kabelky do ruky.  Preferuje čisté, geometrické linie, jednoduchý styl a 

zároveň nepotlačuje funkčnost pro denní nošení. Volné zpracování koresponduje s dobře 

manufakturně zpracovaným detailem. Její doplňky ve finále působí velmi osobitě.  Pouţívá 

pouze kvalitní materiály, přírodní usně, které povznáší výsledný efekt galanterních doplň-

ků. Ručně zpracovává doplňky, které je jednoduché nosit.  

Při realizacích galanterních doplňků pod odborným vedením Ivany Ostřanské 

vznikla kolekce lákavého designu. Obohatila jsem se o spoustu zkušeností v oboru galante-

rie a celková spolupráce probíhala na profesionální úrovni. 

Pro přiblíţení tvorby Ivany Ostřanské pod značkou Ivanka Handbags přikládám pár 

následujících ukázek její práce. [53] 

 

Obr. č. 22. Tvorba Ivany Ostřanské 
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6.4 GABS 

Značku Gabs zmiňuji záměrně a to z důvodu nejen inspirace tvorbou značky a filo-

zofií společnosti, ale také pouţitím jednoduchých převáţně geometrických tvarů a kombi-

nací různých materiálů v jednom modelu.  

 

Obr. č. 23. Logo Gabs 

 

Italská módní značka Gabs byla zaloţena ve městě Florencii v červenci roku 2000 

Francem Gabbriellim. Ten vytvořil krásnou, mladou, svěţí linii pro ţeny. Originalitou a 

velkou předností italských koţených kabelek Gabs je moţnost upravit a změnit si jejich 

původní tvar.  

Franco Gabbrielli vytvořil mladou a agresivní linii módy pro ţeny. Značka Gabs 

kabelky se vyrábí a distribuuje Campomaggi a Caterina Lucchi. Tato italská firma byla 

zaloţena v roce 1986 Marcem Campomaggi a spolu s manţelkou Caterina Lucchi oba 

designéři vytváří poloţky a značky určeny moderním spotřebitelům, kteří jsou sebevědomí, 

a hledají půvab a moderní vysoce kvalitní příslušenství. Skutečná originalita těchto kabelek 

je moţnost upravení tvaru. Stačí dát ruku do sáčku a pomocí externích tlačítek můţete 

změnit tvar vaku z obdélníkového do trapézového nebo kruhový. [64] 
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Obr. č. 24. Výrobky značky Gabs 
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7 KOLEKCE GALANTERNÍCH DOPLŇKŮ 

Říká se, ţe kabelka je nejlepší přítelkyní ţeny. Je to v kaţdém případě zásadní doplněk 

určený výhradně ţenskému pohlaví.  

Kabelky, které vypovídají o našem vkusu a stylu mohou být malé i obrovské, vzoro-

vané a naopak jednobarevné, prošívané, či nabírané, lesklé, matné, s koţešinou, zkrátka 

jakékoliv.  

V dnešní době je móda benevolentní. Kabelky patří mezi zásadní módní doplněk, kte-

rý definuje styl nositelky. Nejdůleţitější je dostatečný prostor pro vyjádření osobnosti. Ţe-

na můţe zvolit barvu, tvar, i materiál kabelky, podle svých nejtajnějších představ.  

Prostřednictvím kabelky a nejrůznějších doplňků o sobě dáváme znát určité věci, aniţ 

si to mnohdy neuvědomujeme, mnohé o sobě prozrazujeme. Úsudek si uděláme v prvním 

okamţiku pohledu na doplněk. Zcela odlišné typy ţen budou volit elegantní zavazadla 

oproti sportovním vakům. V současné době ţeny vlastní více kusů galanterních doplňků a 

jen stěţí bychom se vracely do dob, kdy se střídala jedna univerzální kabelka v barvě fádní 

černé či hnědé, která se hodila ke všemu. 

Moderní doba a současné moderní ţeny si zkrátka nenechají diktovat. Ţena současnos-

ti frekventovaně střídá nejen barvy, střihy, vzory, ale i styly.    

 

7.1 První linie 

První linie galanterních doplňků je určena pro mladé sebevědomé, pracující ţeny, 

kterým je blízká praktičnost, jednoduchost tvaru a vyznění detailu. Stěţejní pro tuto linii je 

proplétání předních usňových dílců saténovými stuţkami. Barevnost stuţek je vţdy dola-

děna k odstínu usně.  
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7.1.1 Model č. 1. AZURE 

 

Obr. č. 25. Model č. 1. AZURE 

 Tento model má tvar čtverce se zaoblenými hranami.  

 

7.1.1.1 Technologický postup 

U tohoto typu kabelky je řídící hlavní, přední díl kabelky. Jde o obracenou kabelku, 

kde se podšívkuje kaţdý díl zvlášť, hlavní díl zadní a přední, potom věncová část, ta je 

tvořena dvěma díly, částí která uzavírá kabelku zdrhovadlem a částí, která tvoří stranice a 

dno. Vypodšívkované dílce se sešijí a hrany zapraví francouzskou lemovkou.   

    

Obr. č. 26. Šablony        Obr. č. 27. Krájení dílců z usně 
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 Na obrázku vlevo jsou znázorněny šablony, které jsou základem všeho. Šablony 

udávají tvar a velikost výrobku, jsou na nich zaznamenány všechny důleţité montáţní 

značky a informace jakoţto barva vrchového a podšívkového materiálu, pouţité kování, 

zdrhovadla, atd.  

 

Technologický postup prací v manipulační dílně: 

1. Krájení usňových dílců dle šablony: 

Přední díl, zadní díl, věnec (spodní část věnce- dno a stranice, 2x část uzavírací se 

zdrhovadlem), popruh přes rameno, poutka pro provlečení popruhu 

2. Krájení podšívkových dílců dle šablony: 

Krájení předního a zadního dílu podšívky, podšívky věnce, kapsa  

Krájení výztuhových materiálů: salpa 

3. Kontrola krájených dílců   

 

    

Obr. č. 28. Příprava dílce       Obr. č. 29. Příprava podšívky 

 

Technologický postup prací v přípravné dílně, opracování materiálu: 

1. Kosení  

Všechny usňové díly po obvodu 

2. Štípání (useň, francouzská lemovka) 

3. Přeznačení montáţních značek 
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Obr. č. 30. Proplétání meshwork                              Obr. č. 31. Proplétání meshwork 

 

Ozdoba předního dílu: 

1. Krájení pravidelných vertikálních řezů, utvoření základní svislé soustavy 

určené k následnému proplétání 

2. Proplétání od pravého spodního rohu k levému hornímu, vţdy přes dvě a 

pod jednu 

 

Obr. č. 32. Jednotlivé díly kabelky 

 

Technologický postup prací v konfekční dílně: 

1. Zhotovení kapsy na zadní díl podšívky 

2. Našití usňového rámečku kapsy se zdrhovadlem 

3. Zakládání okrajů usňového i podšívkového spodního dílu věnce 

4. Zaloţení části vrchního věnce pro umístění zdrhovadla 
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5. Vlepení zdrhovadla na vnitřní zaklepanou stranu vrchního věnce 

6. Nalepení podšívky věnce  

7. Prošití vnitřní strany věnce, připevnění zdrhovadla a podšívky 

8. Připevnění, přilepení podšívky k spodnímu usňovému dílu věnce 

9. Připevnění, prošití věnce spodního s části uzavírací zdrhovadlem 

10. Přiloţení, přilepení podšívky na přední díl 

11. Přiloţení, přilepení podšívky na zadní díl 

 

    

    

Obr. č. 33-36. Montáţ kabelky 

 

12.  Sesazování kabelky 

13.  Všívání věnce dle montáţních značek  

14. Obšívání kabelky 

15. Začištění vnitřních okrajů paspulkou, paspulování 

16. Sestřiţení zbytku přečnívající usně lemovky 

17. Obrácení kabelky lícovou stranou nahoru  
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18.  Naklepání švů do poţadovaného tvaru 

19. Nalepování a natírání výlep popruhu lepidlem 

20. Zakládání popruhu 

21. Slepení vrchního dílu popruhu se spodním 

22. Šití popruhu 

23. Naznačení a proseknutí dírek u popruhu 

24. Nýtování popruhu, naznačení a umístění sedlářských nýtků dle značek 

25. Provlečení poutek 

26. Očistění  

27. Konečná úprava 

 

     

Obr. č. 37. Popruh přes rameno       Obr. č. 38. Hotový výrobek 
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7.1.2 Model č. 2. NAVY BLUE 

 

Obr. č. 39. Model č. 2 NAVY BLUE 

 

Model Navy Blue můţe být povaţován za typ brašny. Je to kabela, která připomíná 

svým jednoduchým tvarem obdélník a působí jako malé cestovní zavazadlo, či aktovka na 

laptop. Je vyrobená z přírodní usně s metalickou úpravou. Šití je světle šedé barvy a má 

zdobný charakter. Uzavírání na zdrhovadla. Kabela je nejen plně funkční, ale svou barev-

ností a přerušeným proplétání působí šmrncovně.  

Z technologické stránky postupu se jedná taktéţ o obracený výrobek, kdy se řídícím 

dílem stává přední a zároveň hlavní díl.  
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7.1.2.1 Opasek NAVY BLUE 

 

Obr. č. 40. Opasek NAVY BLUE 

 

Opasek Navy Blue je stejné barevnosti jako předchozí model usňové kabelky. Sna-

ţila jsem se opasek přizpůsobit modelu tašky, jelikoţ v dnešní době je důleţité celkové 

sladění. Proplétání je jednodušší, aby nedocházelo k přezdobení. Opasek je variabilní, na 

skici výše jsou znázorněny moţnosti nošení. Moţnost první, se zapínáním na straně a 

moţnost druhá, se zapínáním v zadní části a ozdobném proplétání vepředu.  
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7.1.3 Model č. 3. CHOCOLATE 

 

Obr. č. 41. Model č. 3. CHOCOLATE 

 

Model Chocolate se nedá povaţovat za elegantní klasiku, ta je zcela zrušena geo-

metrickým tvarem čtverce, který je postavený na jednu hranu. Pevná konstrukce předního a 

zadního dílu je vyztuţena salpou, definuje přesný tvar galanterního doplňku. Kratší drţadlo 

je trendy, delší drţadlo praktické a umoţňují různorodé nošení. Je to suverénnější typ ka-

belky pro náročné ţeny.  

Co se týče výrobního způsobu, u tohoto modelu jde o zakládaný výrobek na výztu-

hu. 

7.1.4 Inspirační model  

Inspirační model byl vyroben jako první. U tohoto jednoduchého střihu kabelky pře 

rameno jsem si vyzkoušela práci s komponování proplétání a kombinaci dvou materiálů. 

Okraje kabelka jsou krájené. Kabelku je moţno oboustranně nosit, jak přední, tak zadní díl 

je zdoben. 
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Obr. č. 42. Inspirační model  

         

Obr. č. 43. Inspirační model (foto) 

7.2 Druhá linie 

Kolekce Young Age, mladý věk je určena pro generaci teenagerů, kteří preferují 

mladý poutavý design s cílem zaujmout. Díky dostupnosti saténových stuţek v široké škále 

barev, vznikly galanterní doplňky osobitého vzhledu. Kombinace více barev neunikne po-

hledu.  
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7.2.1 Model č. 4. PINK 

 

Obr. č. 44. Model č. 4. PINK 

 

Model Pink je leţérního typu přes rameno. Tato kabelka je měkká a splývavá. Mo-

del je určen pro nekonvenční, nezávislou a nespoutanou majitelku. Není příliš obrovská, 

ale praktická pro vše co potřebujete mít u sebe.  

U tohoto modelu pro mladé dívky, byla hlavní myšlenkou hravost. Kabelka je svě-

ţí. Objevují se zde barvy šedá, tmavě modrá a neonově růţová. Působí velmi kontrastně, a 

proto jsem pro doladění uzavírání kabelky a podšívky zvolila šedou lehkou polyesterovou 

tkaninu tzv. šusťákovinu. Uzavírání v tomto případě vyniká svou variabilitou. Horní okraj 

kabelky (límec) se dá různě stahovat a ohrnovat. Ucho kabelky je z popruhu taktéţ šedé 

barvy.  
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7.2.2 Model č. 5 COLOR 

 

Obr. č. 45. Model č. 5 COLOR 

 

Sportovní vak model Color je určen pro ţeny se sportovním duchem. Tvarů spor-

tovních vaků je velká škála, zvolila jsem umírněnost a jednoduchost tak, aby vynikla pro-

plétaná plocha. Předností tohoto typu tašky je praktičnost a právě díky tomu je volí mnoho 

ţen. Model Color je atraktivní a spontánní.   
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ZÁVĚR 

Závěr své diplomové práce chci věnovat svým nově získaným poznatkům týkají-

cích se spolupráce při výrobě galanterních doplňků pod vedením výtvarnice Ivany Ostřan-

ské. 

Co se týče práce v ateliéru paní Ivany, obohatila jsem se o schopnosti, znalosti a 

kreativitu. Kabelky jsou šité z kvalitních pouze přírodních usní a ruční výroba zaručuje 

originalitu kaţdého doplňku. Efektivní kabelky jsou ručně vyrobené a u všech modelu je 

znát překrásná ruční řemeslná výroba. Vysoce elegantní a propracované kabelky jsou dota-

ţeny do detailu. Jejich kvalita ohromuje. Jednotlivé kusy jsou vyrobeny s precizností. Ob-

sahují řadu nadstandardních prvků, které činí z těchto kabelek naprostý unikát mezi ostat-

ními doplňky. Kolekce je určena náročným ţenám, které vyţadují kvalitu.  

Pod odborným vedením paní Ostřanské jsem dostala moţnost zúročit své dosavadní 

zkušenosti a obohatit se o nové rady. 

Kabelky z kolekce jsou originální a přitom vhodné pro kaţdodenní nošení. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

PVC  Polyvinylchlorid 

PUR  Polyurethan 

PP            

PS 

PA 

 

 

 Polypropylen 

Polystyren 

Polyamid 
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