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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit originální a kreativní obuv inspirovanou architektu-

rou a liniemi v architektuře. Nedá se ale říci, ţe bych se nechala inspirovat veškerou architek-

turou. Okouzlilo mne dílo světově uznávaného španělského architekta Santiaga Calatravy. 

Vytvořila jsem dva půlpáry dámské a dva půlpáry panské obuvi.  Teoretická část se zabývá 

architekturou v módě, tvarem architektury a ţivotem Santiaga Calatravy a jeho dílem. 

Praktická část práce vysvětluje technologii, vyrábění šablon a šití modelů a popis pouţi-

tých materiálů. 

 

Klíčová slova: architektura, příroda, lidské tělo, móda, design, čisté linie, vzdušnost   

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of my bachelor thesis was to create original and creative shoes inspired by 

the shapes and lines of architecture. It cannot be said that I was inspired by the 

whole architecture. I was impressed by the works of the world-renowned architect 

Santiago Calatrava. The collection includes two half-pairs of women’s and men’s 

shoes. The theoretical part deals with architecture in fashion, shape of architecture 

and Santiago Calatrava’s life and his works. The practical part of the thesis explains 

the technology, describes the models and the used materials.  

 

Keywords: architecture, nature, human body, fashion, design, clean lines, airy
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ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit kolekci dámských a pánských modelů, půlpá-

rů obuvi, inspirovanou prvky a liniemi architektury. Proč právě spojení architektury a módy? 

Protoţe móda a architektura mají mnoho společného. Nechala jsem se inspirovat dílem světově 

uznávaného španělského architekta Santiaga Calatravy. Jeho velkolepé stavby jsou dokonale 

zakomponovány do okolní krajiny. Santiagova díla jsou většinou bílé barvy, jednoduchých 

linií a jsou symbolem vzdušnosti a lehkosti. Snaţila jsem se vyrobit elegantní a nositelnou 

obuv, která se těmito vlastnostmi vyznačuje.    

Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se věnuje architektuře v módě obecně a 

detailně tvorbě Santiaga Calatravy. Praktická část se zabývá samotným řešením obuvi, pouţi-

tým materiálem a návaznosti na architektova díla. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 MÓDA A ARCHITEKTURA 

Od pradávna je móda spjata s architekturou. Uţ od dob starého Řecka a Říma je oděv 

inspirován soudobými stavbami. Římské oděvy jsou aranţované tak, ţe připomínají ele-

gantní chrámy s krásnými sloupy. Ani surrealističtí návrháři nezapomněli na architekturu. 

Dokladem toho jsou například plavky v podobě iónského sloupu z italského salónu Krizia. 

Jedním z typických příkladů je i móda gotiky. Tehdejší móda věrně kopíruje práci archi-

tektů. Štíhlá silueta dámských šatů připomíná vysoké chrámy gotických katedrál. A takto 

bychom mohli pokračovat dál aţ do současnosti. Móda i architektura se velmi úzce ovliv-

ňují. Návrháři ovlivnění architekturou se soustředí hlavně na volbu materiálu a dokonalé 

střihové řešení. Jak architekti, tak návrháři svoje modely pečlivě promýšlejí a zpracovávají 

aţ do úplné dokonalosti.  

 

1.1 Módní tvorba v architektuře 

HUSSTEIN CHALAYN 

Britský návrhář, výtvarník, filmař a rodák z Kypru Hussein Chalayan si ve své tvorbě 

téměř nikdy neodpustí prvky mystifikace. Chalayan je inspirován architekturou, vědou a 

technikou. Je oceňován pro inovativní pouţívání materiálů, precizní střihy a moderní po-

stoj k novým technologiím. Ve svých kolekcích se snaţí o vyjádření emocí a reaguje na 

současné problémy společnosti, které následně transformuje do jednotlivých modelů. Zau-

jímá k módě koncepční přístup, posouvá oblečení přes lidské hranice do sochy, architektu-

ry, nábytku, umění performance a ještě dál. 

 

Obr. 1. 
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GIANFRANCO FERRÉ 

Gianfranco Ferré původní profesí architekt se prezentoval jako návrhář oděvů pro ţeny i 

muţe. Jeho hlavní zálibou bylo pohodlné oblečení. Gianfranco Ferré se narodil v italském 

Legnanu. V roce 1969 absolvoval architekturu a chtěl se jí věnovat. V sedmdesátých letech 

dvacátého století však vstoupil do světa velké módy jako návrhář módních doplňků a šper-

ků a architekturou se pouze inspiroval. Dokonale ovládal výtvarnou módní kresbu, jako 

málokdo jiný znal kaţdý detail citlivé technologie. 

 

 

 

 

Obr. 2. 

AZZEDINE ALAÏA 

Azzedine pochází z Tuniska a v mládí chtěl studovat sochařství. Tvrdil, ţe všechnu krásu 

jde vidět na lidském těle a usiloval proto o jeho zviditelnění. Vytváří modely, které těsně 

obepínají postavu díky jeho vynikajícím a dokonalým střihům. Dokonalé střihy zprvu tvo-

řil tak, ţe rozebíral staré modely couturie-rů, jako byli Vionnetová a Balenciaga a poté je 

následně opět sestavoval dohromady. Hodně pracuje s usní a roztaţnými materiály.  

Obr. 3. 

http://www.vonavka.cz/gianfranco-ferre/


UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 12 

 

2      SANTIAGO CALATRAVA 

1.2 Život a umění  

Santiago Calatrava, světoznámý architekt, který je zároveň inţenýrem, sochařem i malí-

řem, se narodil roku 1951 ve španělském městě Benimametu u Valencie. Mezinárodně 

respektovaný tvůrce, který má své ateliéry ve významných světoznámých metropolích. V 

současné době má své kanceláře v Paříţi, Curychu a Valencii, kde pracuje na pestré škále 

architektonických projektů. Aţ náhodné setkání s knihou od Le Corbusiera ho upozornilo 

na to, ţe architektura nemusí být daleko od výtvarného umění. Tato Corbusierova kniha 

obsahovala a popisovala jeho díla a Calatrava se proto rozhodl pro fakultu architektury. 

Santiago vystudoval umění a architekturu ve Valencii (Escuela Technica Superior de 

Arquitectura) a poté studoval statiku konstrukcí na ETH (Eidgenossische Technische Ho-

chschule) v Curychu. Je nositelem mnoha mezinárodních a národních cen v oboru archi-

tektury včetně Ceny Augusta Perreta 1987, udělované Mezinárodním svazem architektů, a 

španělské Ceny prince Asturského v oboru umění 1999. Má čestné doktoráty z mnoha uni-

verzit. Jeho dílo, včetně skulptura kreseb, bylo prezentováno na četných mezinárodních 

výstavách v Evropě, Americe a Asii. 

 

„Krása vzniká prostřednictvím inteligence nebo intuice,“ tvrdí sám Calatrava, kte-

rému právě umění a emoce umoţňují vytvářet díla vysoce převyšující střízlivé výpočty o 

působení sil a nehraje zde roli jeho vynikající znalost matematiky a inţenýrské vědy. Lidé 

jsou z jeho díla zmatení a většinou reagují dvěma způsoby. Někteří ho obdivují a přezdíva-

jí Calatravu za novodobého da Vinciho, jiní mu zase nemohou přijít na jméno. Jeho díla 

však v drtivé většině případů fungují, jsou přijímána jako osobité umělecké výtvory, ale 

zároveň provokují a vyvolávají diskuze. Co víc si můţe architekt přát. 

 

Podobně jako brazilský architekt Oscar Niemeyer i Calatrava pouţívá bílý beton, 

aby umoţnil vyniknout tvarové podstatě díla. Hledá společnou konstruktivní podstatu 

svých děl a odmítá jakékoli dodatečné okrasy a samoúčelné ornamenty. Santiagova tvorba 

se vyznačuje čistou linii a tvarem. 
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Obr. 4. 

 

 

Calatravovo nejznámější dílo je Olympiáda v Aténách. Je to megaprojekt, který ho 

katapultoval mezi světové prominenty. Vyhrál soutěţ návrhů pro olympiádu v Aténách 

v roce 2004 a jeho kreativita se rozeběhla v neskutečné míře. 

 

 

 

Obr. 5. 
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Posedlost mosty 

Mosty jsou pro Calatravu trvalou výzvou, kterou vţdy posunul úroveň pozemního 

stavitelství. Navrhl jich více neţ čtyřicet a umístil je do sedmnácti zemí světa. Jeho mosty 

jsou zvláštní v tom, ţe vyvolávají dojem lehkosti a výrazné betonové pilíře naproti tomu 

materializují potřebnou mohutnost konstrukce. Jeden z nejznámějších Calatravových mos-

tů je most Filipa II. v Barceloně. K těm nejnovějším a současně nejkontroverznějším patří 

most Ponte della Costituzione v Benátkách. 

 

Obr. 6. 

 

 

2.2   Calatrava a sochařství 

 Santiago Calatrava mimořádným způsobem spojuje tvůrčí představivost architekta, 

který své práce modeluje sochařsky, s vynikajícími schopnostmi inţenýra a statika. Gary 

Tinterow, kurátor z newyorského Metropolitního muzea, nazval Calatravovu výstavu 

v roce 2005 Sochařství v architektuře, a ne naopak. Santiago o tomto kurátorovi tvrdí, ţe 

konečně někdo pochopil jeho tvorbu. Sochařství je v Calatravově tvorbě stálicí, jak se sám 

vyznává: „Architektura a socha jsou dvě řeky, ve kterých proudí stejná voda. Sochu si mů-

ţeme představit jako neomezenou plasticitu, zatímco architektura je plasticitou, která se 

musí přizpůsobit funkci a obecným lidským rozměrům. Tam, kde socha ponechává funkč-

nost na okraji zájmu a nezatěţuje ji profánními otázkami uţitečnosti, převyšuje architektu-

ru čistým výrazem.“ I přes Santiagovy obdivuhodné sochařské výtvory a lásku 

k sochařství, své sochy téměř nikde nevystavuje. 
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Obr. 7. 

 

2.3   Calatrava a jeho inspirace 

 Calatrava nikdy nebyl plagiátorem svých vzorů, i kdyţ hovoříme o přímých vli-

vech. Sám se však povaţuje především za pokračovatele Gaudího odkazu, jehoţ práce 

uměleckého řemeslníka směřovala k abstraktnímu umění. Skloubení technického vzdělání 

a uměleckého nadání Santiagovi umoţnilo být originální a přitom tvořit něco nádherného. 

Santiago Calatrava je fascinován lidským tělem v pohybu. Ale není to jen lidské tělo, co ho 

inspiruje. Je to i svět zvířat, specifická stavba jejich těl a příroda sama. 

 Ráda bych uvedla nejvýznamnější umělce, kteří formovali Calatravuv názor, a při-

blíţila Vám jejich tvorbu, která se odráţí v inspiraci Santiagových děl.   

 

LE CORBUSIER 

 Santiago Calatrava na Le Corbisierovi obdivuje skoro vše v jeho tvorbě. Byl to prá-

vě on, který Santiaga ohromil a navedl na cestu architekta. Francouzský architekt a desig-

nér švýcarského původu Le Corbusier se narodil roku 1887 jako Charles-Edouard Jeanne-

ret-Gris . Stal se jedním z nejvlivnějších a nejvýznamnějších architektů 20. Století a ovliv-

nil architekturu po celém vyspělém světě. Mluvilo se o něm jako o apoštolovi moderny, 

jako o sociologovi urbanismu, jako o člověku, který stál u zrodu dvou slohů - purismu a  
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brutalismu. V 17 letech měl za sebou první realizaci - dům pro rytce Louise Falleta. Pou-

kazuje na čistotu povrchu stavby, na určující význam půdorysu a hlavně klade důraz na 

primární formy. Corbusierovy stavby získávají na plastičnosti, působí více celistvě a so-

chařsky. Beton začíná představovat ve svém přirozeném stavu a ponechává jej neupravený 

a hrubý. Jeho architektura je osobitá, a proto ji lze těţko přímo přiřadit k některému ze 

slohových období. Le Corbusier věřil, ţe jeho budovy moderních architektonických forem 

zlepší kvalitu ţivota. Jeho stavby apelovaly na široké vrstvy a tvůrce se v nich vţdy snaţil 

objevit nové moţnosti architektury. Mnohé z jeho nápadů a principy zobecněly aţ po jeho 

smrti a jsou pouţívány dodnes. Svoje myšlenky Le Corbusier formuloval v roce 1923 ve 

své knize Vers Une Architecture (K nové architektuře), která je dosud také neprodávanější 

knihou o architektuře. 

 

Obr. 8. 

 

 

ROBERT MAILLART 

Robert Maillart byl švýcarský stavební inţenýr a podnikatel. U Maillarta Callatrava 

obdivuje na jeho tvorbě jednoduché tvary, kterými dokáţe vytvořit spoustu emocí. Na za-

čátku 20. století se proslavil s vyuţitím ţelezobetonu, jako nového stavebního materiálu 

mnoha obloukových betonových mostů a hřibových stropů, které nadále udávaly směr ve 

vývoji inţenýrských konstrukcí. Zřetelně respektuje svým dílem okolní přírodní prostředí.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezobeton
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C5%99ibov%C3%BD_strop&action=edit&redlink=1
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Obr. 9. 

 

 

FRANK GEHRY 

 Radost a volnost z tvorby obdivuje Santiago u světoznámého americko-kanadského 

architekta Franka Owen Gehryho. Ten je povaţován za moderní architektonickou ikonu. 

Proslavil se svými „divokými“ stavbami, ignorujícími pravé úhly. Gehry uţ několik let 

bortí základní principy architektury, rád experimentuje a k navrhování projektů pouţívá 

špičkové technologie, jeţ dodávají jeho stavbám ojedinělý vzhled. Jeho prvním experimen-

tálním projektem byla přestavba vlastního domu v roce 1979. Tehdy poloţil základy nově 

formujícímu se architektonickému stylu-dekonstruktivismus. Gehry je především známý 

tvořením zaoblených struktur, často pokrytým proměnlivým kovem.  

 

Obr. 10. 
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DANIEL LIBESKIND 

 Americký architekt ţidovského původu Daniel Libeskind je jednou z největších 

osobností světové architektury a urbanismu. Jeho velikost je ve způsobu jeho zamyšlení, 

otevřenému novým a zajímavým nápadům. Jeho citlivý přístup k projektům a místům dělá 

z jeho staveb mistrovská díla. Calatrava na Libeskindovi obdivuje, jak je jeho tvorba plná 

vitality, humoru a jiskrných vizí. 

 

Obr. 11. 

FELIX CANDELA 

U architekta Felixe Candely Calatravu zaujaly nové formy v jeho stavbách a odva-

ha vytvořit něco nového a nepoznaného. Félix Candela ve své práci navázal na španělskou 

tradici stavby hladkých skořepin. Tu zahájil Antoni Gaudí, který poprvé ukázal hladkou a 

tenkou skořepinu tvořící nosný konstrukční prvek. V roce 1951 navrhl a postavil první 

významnou konstrukci – Kosmický pavilon, jehoţ střecha měla být s ohledem na průchod 

kosmických paprsků co nejtenčí. Vytvořil ji z válcové skořepiny, kterou následně zakřivil i 

v příčném směru.  

                                                       Obr. 12. 
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PIER LUIGI NERVI 

 Architekt Nervi si získal proslulost hlavně svým nadšením a inovativním pouţitím 

ţelezobetonu. Díky jeho nasazení a odvaze experimentovat byly postaveny mnohé zajíma-

vé budovy, které se vyznačují zajímavou architektonickou poetikou. I kdyţ byl Nervi raci-

onálním inţenýrem, ve svých projektech přisuzoval velkou důleţitost intuici, která se pro-

jevila hlavně v jeho zajímavých kopulích. 

 

Obr. 13. 

 

 

BRANCUSI 

 Rumunský sochař Constantin Brancusi je sochař 20. století, postava moderního 

uměleckého hnutí a průkopník abstrakce. Je pokládán za otce moderního sochařství. Jeho 

skulptury, ve kterých kombinuje jednoduchost rumunské lidové tvorby s rafinovaností 

avantgardy, se vyznačují citlivým pouţitím materiálu a elegancí. Calatravu oslovil svou 

radostí a volností v jeho tvorbě a vyjádření různých emocí v jednoduchosti. Geometrizace 

tvarů, jíţ dosáhl a která se stala jeho symbolem, ovlivnila mnohé umělce. Rok 1907 je ob-

dobí obratu, představuje ukončení prvního období jeho tvorby, kdy se odpoutává od Rodi-

na. Začíná uplatňovat přímý řez a hledat svou vlastní cestu, kde poznáváme jeho zralou 

tvorbu v jednoduchosti a eleganci. Radikální vize a zjednodušování formy mělo obrovský 

vliv nejen na sochařství 20. století, ale na umění celkově. 
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Obr. 14. 

 

ALEXANDER CALDER 

Americký sochař Alexander Calder, který přinesl do světa umění nový prvek - po-

hyblivé sochy, jak říkal Marcel Duchamp: "mobily". Jejich vytvářením se začal zabývat v 

roce 1931, nejdříve pod vlivem díla Pieta Mondriana, později byl fascinován surrealisty. 

Calatrava obdivuje pohyb a volnost jeho soch. Calder vytvářel také statické sochy, tzv. 

stabily. V době druhé světové války, kdyţ byl nedostatek materiálu pro výrobu plechových 

soch, začal Calder pouţívat dřevo, ze kterého vytvářel nový typ soch, tzv. konstelace. Cal-

der vnímal svá díla jako zosobnění organických struktur - těţkých květů na dlouhých ston-

cích, listů ve vánku a mořských tvorů ve vlnách. Jeho hravé sochy byly zkomponovány z 

jednoduchých prvků a výrazných barev.  

 

Obr. 15. 
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Mezi další světoznámé malíře a sochaře, kteří ovlivnili Santiagovu tvorbu patří 

Naum Gabo, Moholy Nagy a v neposlední řadě Frank Stella. Calatrava na nich oceňuje 

pohyb, neskutečnou volnost v jejich dílech, dosaţenou rovnováhu a svobodu projevu. Je-

jich tvorba vytváří dojem dynamiky, pohybu a kontrastů, coţ Santiaga fascinuje. Na Stelo-

vě tvorbě obdivuje radost a volnost z jeho díla přímo vyzařující. 

 

Obr. 16. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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2 POPIS TVORBY 

Z počátku jsem přemýšlela, čím se mám inspirovat ve své bakalářské práci, aby mě tvorba 

zaujala a výsledek byl originální. Nejprve jsem se chtěla vycházet z něčeho všedního. Zprvu 

mě napadaly ţivotní základy, jako je příroda a lidské tělo, různé druhy umění, aţ jsem nakonec 

došla k architektuře, která by bez těchto věcí vůbec nevznikla. Pak přede mnou stála otázka, 

jaký směr nebo architekta si vybrat pro mou práci. Nejvíce zajímavá mi přišla tvorba svě-

toznámého španělského architekta Santiaga Calatravy. Jak jsem jiţ zmínila v předchozí teore-

tické části, Santiago se inspiruje liniemi v přírodě a tvary lidského těla a dovede to ve své tvor-

bě propracovat téměř k dokonalosti.  

    

Obr. 17. 

Přemýšlela jsem, zda mám zhotovit funkční obuv, nebo jen obuv jako objekt. Rozhodla 

jsem se pro nositelné modely, jelikoţ i Santiago má skoro všechna svá díla funkční. Vybrala 

jsem si kolekci společenské obuvi. Neboť elegance, vznešenost a půvab doslova srší z tvorby 

tohoto architekta. Snaţila jsem se vytvořit kolekci, která se bude odlišovat od typických všed-

ních střihů. Měla by být ozdobou a příjemně doplňovat vzhled. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18. 
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Od prvních návrhů se sloţitým řešením střihu, jsem se nakonec dostala k jednodušším 

svrškům. Jedním ze záměrů bylo vytvořit obuv nevšední a výjimečnou tím, ţe zaujme jedno-

duchými liniemi a příjemnou barevností. Ale musela jsem vyřešit to, aby nepůsobila nudně a 

nezajímavě. Zhotovila jsem čtyři půlpáry obuvi. Dva půlpáry dámské a dva půlpáry pánské. 

Barvy materiálů a křivky svršků čerpají z Calatravovy tvorby. Snaţila jsem se o to, abych po-

stihla něco z jeho lehkosti, vzdušnosti a zároveň hmotných, těţkých betonových prvků do 

mých modelů. Rozumně skombinovat tyto dvě odlišné formy, aby to bylo designově zajímavé 

a vyváţené. Hlavním prvkem u kaţdého půlpáru jsou jednoduché čisté linie, které nejsou naru-

šeny šitím. Na obuvi nejsou ţádné ozdoby nebo výrazné prvky, které by odváděly pozornost 

od jednoznačných linií.  Celá kolekce modelů bílé barvy je doplněna šedivými tóny. Materiál 

je velmi pevný a tuhý, aby svým vzhledem připomínal surovost a strukturu betonu. 

 

 

Obr. 19. 
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2.1 Pánské modely 

Základem u pánských modelů je upravené kopyto, které má úzkou prodlouţenou špici. 

Oba pánské modely se skládají z jednoduchých vykrojených dílců. Základem svršku je bílý 

dílec, který má charakter mokasíny nebo polobotky. Je z bílé tříslo-činěné usně, která je 

probarvená z obou dvou stran, z líce i z rubu. Proto jsem nemusela pouţít ţádnou podšív-

ku. Modely nepotřebují opatek ani tuţinku, jelikoţ useň je velmi pevná a drţí tvar. Okraj 

není zaklepaný, řez usně je čistý a vzhledný. Okraje usně jsou pouze probarvené bílým 

pigmentem, jelikoţ řez byl naţloutlý a shazoval upravenost a čistotu obuvi. Tento dílec je 

vykrojený z jednoho kusu usně, který je v patní části slepen k sobě. Spoj je zakrytý textil-

ními pásky šedého odstínu. Bílou tříslo-činěnou useň jsem nechala ve vodní lázni okolo 

dvanácti hodin, aby useň změkla a dobře se vytvarovala a kopírovala přesný tvar kopyta.  

Tento hlavní dílec má tvořit jakýsi základ a připomínat skořepinovou formu. 

 

Oba půlpáry obuvi jsou odlišné pouze svými vrchními dílci z tmavě šedého textilu.   

 

První model je více odlehčený. Svršek se skládá pouze z nařezaných textilních prouţků, 

které jsou spojeny pogumovaným bílým provázkem. Provázek slouţí jako tkanička na za-

vazování obuvi a k upevnění nohy.  
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Druhý půlpár pánské obuvi je o něco plnější, neţ ten první. Svršek se skládá z nařezaných 

pásků, které jsou provlečeny dílci ve tvaru useknutého trojúhelníku.  

 

 

Oba svršky, u prvního i druhého modelu pojí společná myšlenka, materiál a převrácení 

pásků. 

 

Stélka:  

Napínací stélky jsou vyříznuté z celstelenu, na kterém je vkládací vloţka z latexové pěny.  

Vloţka do obuvi je obalená bílým úpletem pro příjemnější došlap a zjemnění obuvi. 

 

Podešev:  

U obou pánských půlpárů jsem pouţil na podešev bílý styropor. Ze styroporového plátu 

jsem vyřízla několik podešví, slepila jsem je k sobě a zbrousila do určitého tvaru. Kolem 

obuvi je na podešvi nalepený rámek z bílé tříslo-činěné usně, který má podtrhnout tvar 

obuvi. 
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2.2 Dámské modely 

První dámský model se více podobá, nebo je více shodný s pánskými modely. Vrchové 

dílce tvoří nařezané pásky, které jsou provlečeny trojúhelníkovými dílci. Svršek je zhoto-

ven z bílé tříslo-činěné usně, jako u pánských modelů. Materiál dobře drţí tvar a působí 

upraveně a čistě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý dámský model je také zhotovený z bílé tříslo-činěné usně. Je hmotnější. Je zjemně-

ný šněrovacím pogumovaným provázkem. 
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Stélka: 

Oba modely mají stélku z celstelenu. Stélka je vypolstrována měkkou plstí, pro příjemnější 

pocit při došlápnutí. Nakonec je celá obalená bílým, jemným úpletem, aby obuv celkově 

zjemnila.  

 

Podešev:  

Oba dámské modely jsou na vysoké dřevěné platformě. Dřevo je měkkého typu, aby se mi 

s ním lépe pracovalo a lépe se brousilo do určitého tvaru. Nakonec jsou podešve přestříká-

ny na šedý odstín. 
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2.3 Materiál 

Výběr materiálu pro tuto kolekci obuvi byl velmi důleţitý. Potřebovala jsem pro 

svoji práci materiál, který drţí tvar, netřepí se a působí čistě. Pracovala jsem na všech 

čtyřech půlpárech s velmi tuhým a pevným materiálem. Z těchto důvodů jsem na svých 

modelech pouţila: 

-Tříslo-činěná useň- Je to useň, která je činěná tříslovinami. Je velmi tuhá a pevná. Tato 

useň má jednu specifickou vlastnost a to, ţe kdyţ se namokří, tak se dobře vytvaruje a drţí 

dokonale tvar. 

-Textilie- Pouţitý textil je velmi neobvyklý. Vlastnostmi připomíná pevné plátno, ale je to 

netkaná textilie s přídavkem plastů.  

-Úplet- Pouţitý úplet má sněhově bílou barvu. Má dobré elastické vlastnosti a u této kolek-

ce má obuv zjemnit a odlehčit. 

 

Barva materiálu je inspirována tvorbou Santiaga Calatravy. Bílá useň má připomínat suro-

vost betonu. Odstíny šedých barev jsou inspirovány z tmavých konstrukcí staveb a nočních 

pohledů na budovy. 
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2.4 Spolupráce s prostorovou tvorbou 

Prvotní myšlenky společného návrhu bylo vytvořit obuv na téma linie v architektuře 

se zaměřením na dílo Santiaga Calatravy a pro její prezentaci navrhnout mobilní výstavní 

objekt. Spolupracovala jsem s Terezou Holušovou, která studuje na naší fakultě obor pro-

storová tvorba. Tento rok dokončuje bakalářské studium. Jako hlavním prvkem si vybrala 

pro svoji prezentaci a její návrh módní obuv na téma “Linie v architektuře“, které se i odráţí v 

celkovém vizuálním dojmu stánku. Mobilní stánek má charakter nejen výstavní, ale i prodejní. 

Důleţitost se klade na vystavování a na způsob prezentování obuvi. Co se týká konstrukce 

výstavního prodejního objektu, se Tereza inspiruje organickými tvary architektury, ale také 

tvary vycházející z přírody odkud organická architektura náleţitě vychází. Největším výcho-

diskem se pro její návrh stánku stávají měkké tvary jako oválné či kruhovité tvary vycházející 

z tvorby Santiaga Calatravy a jsou také inspirovány mojí kolekcí obuvi. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit vhodné řešení společenské obuvi inspirované 

prvky a liniemi architektury v díle Santiaga Calatravi. Těţký úkol byl navrhnout obuv tak, aby 

byla originální, nositelná a připomínala moje téma bakalářské práce.  

Bakalářskou práci tvoří dva půlpáry dámské a dva půlpáry pánské společenské obuvi. 

Chtěla jsem zachovat svůj vlastní styl navrhování, coţ je jemný, čistý a jednoduchý design. 

Proto jsem si vybrala moderního architekta Santiaga Calatravu, který má pestrou škálu struktu-

rálních architektonických projektů převáţně v Evropě. Neskutečně dokonalá a nápaditá archi-

tektura si pohrává s liniemi, se světlem a stále jeho stavby zůstávají neobyčejně prosté, nená-

padně splynou do dnešního ţivota. Zprvu jsem se chtěla inspirovat samotnou přírodou, coţ se 

mi zdálo často pouţívané téma. Calatrava se inspiruje přírodou, lidským pohybem a dává tomu 

větší hloubku rozměru a svá díla dovede téměř k dokonalosti. Inspiraci architekturou jsem si 

vybrala z důvodů kaţdodenního kontaktu. Doprovází nás na kaţdém kroku, i kdyţ si to mno-

hokrát neuvědomujeme. Mám ráda jednoduchou a čistou architekturu, coţ je Calatravův styl. 

Působí na náš svět velmi příjemně a designově nás posouvá dál a přesně toho jsem se snaţila 

dosáhnout v mé bakalářské práci. 

 Tvorba obuvi inspirované architekturou a ponoření do světa architektury 20. a 21. sto-

letí bylo nesmírně zajímavé a přitom poučné. Zároveň bylo náročné skloubit a promýšlet nad 

všemi aspekty dané práce. Jsem velice ráda za tuto zkušenost, která mě v mé práci opět něčím 

novým obohatila. 
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