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ABSTRAKT 

   Práce popisuje vznik a myšlenku kolekce obsahující dva galanterní výrobky – kabelky 

a jeden pár obuvi. Tvary těchto produktů vychází z různých zobrazení fází Měsíce. Cílem 

a motivací pro vznik kolekce bylo použití maximálně dvou materiálů a vyrábět kolekci tak, 

aby nemusel být použit žádný přístroj poháněný elektrickou energii. Vzniklé produkty nej-

sou materiálově přehlceny a jsou vyrobitelné pomocí jednoduchých nástrojů. Hlavní vý-

robní technologie je háčkování a převažující materiál juta. 

 

Klíčová slova: design, háčkování, kabelka, obuv, Měsíc, juta  

 

 

 

ABSTRACT 

   This work describes the creation and the idea of a collection containing two bags and one 

pair of shoes. The shapes of these products are based on different displays of the moon 

phases. The goal and motivation for this collection was to use only two materials and not 

to use any machine that is powered by electricity. The resulting products aren’t congested 

by materials and are producible by using simple tools. The main manufacturing technology 

is crocheting and prevailing material is jute. 
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ÚVOD 

   Svou práci a snahu o vytvoření několika sjednocených výrobků na dané téma si dovolím 

uvést výrokem designéra Erica Morela. Ten jsem si poprvé přečetla v době, kdy jsem se já 

sama snažila o co nejvěrnější definici toho, co se právě pokouším vytvořit. Jeho myšlenky 

však nevyužívám proto, že bych snad nechtěla nebo neuměla zformulovat vlastní. Teprve 

usiluji o to, aby mé názory byly přímo zakotveny v designu, který vytvářím a zároveň z něj 

vycházely a promlouvaly. Věřím, že až se mi to jako designérce podaří, budu schopna své 

myšlenky správně vkládat do pouhých několika vět tak smysluplně a elegantně jako Eric 

Morel. Tuto jeho ideu se snažím zhmotnit ve své bakalářské kolekci, aby při pohledu na 

mou práci byla vidět, stejně jako ji zde cituji: 

    „V éře hojnosti by měl design spočívat ve vyjadřování hodnot a sdělení. Každý výrobek 

má vyprávět příběh, jaký dosud nezazněl. Jedině tak může návrhový proces dávat smysl 

a místo zatěžování našeho světa mu něco přinášet.“ (Bramston, 2010 cit. podle Eric Morel, 

2008, s. 69) 

   Příběh mé práce je o jednoduchosti, ruční práci, srozumitelnosti a snaze vytvořit pomocí 

nenáročných nástrojů designové produkty. Během tohoto projektu se chystám tvořit 

s vydáním pouze své vlastní vlastní energie a použitím několika jednoduchých nástrojů, se 

kterými budu pracovat. Tato snaha je podmíněna myšlenkou připomenout, že k tvorbě kva-

litního výrobku v oblasti obuvnictví a galanterie není potřeba náročných technologií či 

strojů, ale spíše onoho příběhu, který je podstatou designu dříve, než cokoliv hmatatelného 

začne vznikat. Výrobek pak ke svému nositeli promlouvá vždy, když ho má u sebe a nabízí 

mu názor či myšlenku, s níž si může pohrávat a rozvíjet ji.  

   Samotný příběh produktu však nevznikne bez snahy o přesah jeho fyzického výsledku 

spolu s postojem ke společnosti. Byť je obecně výsledek dokonale vypracován a esteticky 

hodnotný, nemůže to stačit, pokud designér svému výrobku neumí předat svůj názor. Pří-

běh by se měl v hlavě tvůrce rodit a růst, dokud se nepromění v dospělý koncept, který 

tomu všemu dává podstatu. Designér s tímto uvažováním má dle mého názoru největší 

šanci vytvořit smysluplný výsledek. Usiluji tedy o to, aby mým cílem bylo uchopit koncept 

a vyprávět ho jako příběh mými výrobky. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZADÁNÍ 

   Mé téma, „Design kolekce obuvi a galanterních výrobků z přírodního materiálu – juty, 

inspirovaný fázemi měsíce“ pro kolekci vychází především ze snahy použít mou oblíbenou 

výrobní technologii – háčkování. Tento způsob tvorby se snažím spojit s výše citovanou 

myšlenkou Erica Morela. Do ní odrážím svůj vlastní prožitek z této techniky a snahu pou-

kázat na její možnosti v designu. Dalším směrodatným subjektem je materiál – juta. Pro 

mne dosud nepříliš známý a nevyzkoušený, který zpracovávám právě háčkováním. Výběr 

juty byl zprvu čistě intuitivní. Lákala mě především její barva, kterou ihned po černé pova-

žuji za věčně krásnou a neokoukanou a její přírodní vzhled a nedokonalost jakoby čekala 

na ruční zpracování. 

   Materiál a technologie jsou dva určující požadavky, které jsou však stále příliš obecné na 

to, aby mě nasměrovaly k nějakému určitému vizuálnímu výsledku. Hledala jsem tedy in-

spirační zdroj, který by mi pomohl řešit především tvarové vyjádření výrobků. Snažila 

jsem se hledat v přírodě proporčně čistý objekt, s nímž by se mi příjemně pracovalo v ná-

vaznosti na potřeby háčkovaného vzoru.  

   Mým cílem při pátrání po inspiraci bylo nalézt něco obecně známého, co se nebude 

muset dlouze představovat a vyvolávat zbytečné či zavádějící otázky. Navíc to bude něco 

vzdáleného až nedotknutelného, abych tím mohla být dostatečně fascinována a měla touhu 

to poznávat. Zároveň jsem však kladla na svůj inspirační zdroj, pro mě klíčový požadavek, 

který jsem si přímo propojila s výrobní technologií – háčkováním. Hledala jsem objekt se 

schopností měnit opakovaně svou podobu bez poškození. Stačilo mi nalézt tuto schopnost 

pouze obrazně. Nezáleželo mi tedy na tom, zda bude přírodní objekt, který zvolím, reálně 

a v cyklech měnit svou podobu. Dostačující je vizuální proměna, která je však pravidelná 

a vždy stejná. A právě proto jsem si zvolila jako inspiraci fáze Měsíce, neustále se opakují-

cí ve svém koloběhu bez narušení. Podobně totiž mohu i já měnit a přizpůsobovat tvar 

svých výrobků okolnostem tak, aniž bych jakkoliv poškodila materiál. I díky této schop-

nosti, něco neustále bez problémů přetvářet, je pro mě háčkování možnost tvorby inteli-

gentní i prostá, jenž mě fascinuje svou skromností a schopností vytvářet velké množství 

vzorů a tvarů za použití jediného nástroje a materiálu ve spojení s lidskou energií. Tyto 

možnosti už sami o sobě vytváří nespočet inspirací k tvorbě, ale pro ucelenost kolekce 

vnímám inspirační zdroj jako podstatného pomocníka.  
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1.1 Inspirování 

   „Měsíc je náš nejbližší vesmírný soused a po slunci nejjasnější objekt na pozemské oblo-

ze a i bez dalekohledu na něm rozeznáváme řadu podrobností. Snadno také můžeme sledo-

vat jeho měsíční fáze, které vedle změn ročních období patří k nejúžasnějším cyklům v 

přírodě.“  (Gabzdyl, 2006, s. 116) 

   Měsíc byl a je předmětem zájmu mnoha lidí. V minulosti se debatovalo o jeho vzniku 

a složení. Přiblížit se mu vyvolalo v 60. letech závody dvou mocností usilující o překonání 

vzdálenosti a získat prvenství v jeho dobytí. V té době jsme ještě nevěděli, zda na Měsíci 

existuje život, co jej tvoří, ani jak vznikl. „V roce 1959 sovětská sonda Luna 3 obletěla 

měsíc a poslala na Zemi první snímky odvrácené strany Měsíce, které ještě nikdo nikdy 

neviděl. Když se pak Jurij Gagarin stal prvním člověkem ve vesmíru, americký prezident 

ve veřejném projevu řekl: Přistaneme na měsíci a to ještě v tomto desetiletí. Ne proto, že je 

to snadné, ale proto, že je to těžké. Chruščov zareagoval schůzkou se svými generály na 

tajném místě v Gruzii, kde se rozhodlo o startu a přípravy lidské posádky na Měsíc.“ (The 

Planets, 1999) Tím začal speciální výcvik kosmonautů, práce konstruktérů, technologů 

a hledání geologů, kteří pátrali po vhodných místech pro přistání. V tomto období bylo 

získáno mnoho snímků povrchu Měsíce pořízených sondami vyslanými za účelem zmapo-

vat jeho povrch. Už první snímky dokázaly, že povrch Měsíce je tvořen mnoha krátery 

různých velikostí způsobených nárazy meteoritů. Američané riskovali, když přerušili své 

zkušební lety a na konci roku 1968 vyslali v Apollu 8 první lidskou posádku na cestu okolo 

Měsíce. Rusové mezitím pracovali na Luně 15, která se měla dostat na měsíc a získat vzo-

rek horniny, s níž se měla dopravit zpět na Zemi. Díky tomuto robotovi by nemuseli risko-

vat životy lidské posádky. V létě roku 1969 byly obě strany připraveny ke startu. První 

byla připravena Luna 15 a o pár dní později i Apollo 11. Sovětská Luna 15 ztratila signál a 

ztroskotala, ale Apollo 11 přistálo. Američané byli první. Posádka se úspěšně vrátila i se 

vzorky hornin nalezených na povrchu měsíce a díky tomu začali vědci postupně zjišťovat 

z čeho Měsíc vlastně je a jak vznikal. (The Planets: MOON, 1999) 

   Mým cílem je pozorovat měsíc, tak jak je to pro člověka nejpřirozenější - ze Země a sle-

dovat jeho vizuální změny. „Měnící se vzhled útvarů má na svědomí sluneční osvětlení, 

které se v průběhu 27 dní trvajícího lunárního dne neustále mění“. (Gabzyl, 2006, s. 120) 

Tyto zobrazení si od něj půjčuji a používám je na tvarové řešení některých dílců.  
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Obrázek č. 1 (Gabzyl, 2006, s. 118) 
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1.2 Zkoušení 

   Před začátkem tvorby a jakéhokoliv uvažování nad výsledkem jsem se učila pracovat 

s jutou, jelikož jsem neznala její vlastnosti projevující se při zpracování háčkováním. 

Zkoušela jsem si vyrábět a následně i likvidovat jednoduché výrobky různých velikostí 

a tvarů. Tuto fázi považuju za jednu s nejpodstatnějších, protože jsem se díky ní mohla 

vyvarovat mnoha banálním přístupům při samotném navrhování. 

   Zjistila jsem, že juta má dvě nevyhovující vlastnosti, se kterými je nutno počítat od za-

čátku tvorby. Prvním je váha. Ta se stává problémem, pokud se používá silnějšího vlákna 

a zároveň hustějších ok. Výsledná příze je sice pevná a relativně odolná, ale hmotnost plo-

chy je pro galanterii či obuv při větší ploše nevyhovující. Pro snížení hmotnosti se dá na-

hradit silné vlákno tenkým, háčkovat volnějším okem nebo kombinovat háčkovaný kus 

s jiným lehčím materiálem. Druhou komplikací je fakt, že juta pouští vlas tak silně, 

že i hotový výrobek nelze nosit bez zafixování vlasu. To se dá provést obyčejným lakem 

na vlasy s předchozím nachytáním volných vlasů na váleček určený k čištění oděvů. Bez 

této úpravy se musí počítat s přilnutím vlasu na okolní materiály a to je v případě tmavých 

materiálů dost viditelné. 

   „Juta jako materiál se běžně používá k výrobě obalových tkanin, pytlů, plachtovin a izo-

lačních tkanin. Je to materiál rostlinného původu a získává ze stonků jednoleté tropické 

rostliny jutovníku tobolkovitého z čeledi lihovitých. Rostlina dorůstá výšky 2 – 5 m.“ (Ter-

šl, 1987, s. 63) Juta se dobře barví, je relativně pevná a zároveň je odolná vůči mikroorga-

nismům. Nevýhodou je její nasákavost a uvolňování vláken. Jedná se však o levný a do-

stupný materiál. 
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Obrázek č. 2 
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1.3 Zpracování 

   Háčkování, jako výrobní způsob používám a snažím se v něm neustále zdokonalovat, což 

je i jeden z důvodů proč jsem zvolila právě jutu – chtěla jsem se naučit něco nového. 

   „Háčkovaná textilie je tvořena z nekonečné nitě protahováním smyček. Pracuje se 

s háčkem a posledním okem – smyčkou, která je navléknutá na háčku. Háčkovat lze z jem-

né příze tenkým háčkem a vytvářet velmi jemné výrobky, nebo lze pracovat silným háč-

kem s hrubým materiálem a vytvářet výrobky objemné s hustým vzorem. Háčkovaný vý-

robek může být vypracován formou plochého kusu, nebo celistvého trojrozměrného vý-

robku. Lze vyrábět i malé motivy, které leze spojovat do velkých útvarů. “ (Syrovátková, 

s. 2) 

      Tento způsob tvorby nabízí příležitost opravy. Háčkovaný materiál nelze háčkováním 

poškodit, můžu svůj výrobek kdykoliv předělat nebo celý vypárat a materiál použít několi-

krát znova. Navíc využívám pouze jeden nástroj a vlastní fyzickou energii. Jedná se tak o 

nenáročný způsob výroby vyžadující pouze lidský um. Nedá se však obecně mluvit o složi-

té technologii, která by představovala speciální přípravu, naopak základní vzory by se daly 

označit za prosté a jednoduché. Výsledek, který však může vzniknout, je vždy originál 

a vyzařuje z něj kouzlo ruční práce. 

   To, že k tvorbě nepotřebuji použít žádnou energii, kromě mé vlastní je pro mě podstatná 

vlastnost a zároveň závazek, že všechny výrobky vzniknou stejně. Chci tak předvést myš-

lenku, že výrobek tvořený ručně je stejně tak dobrý jako výrobek vyrobený za pomocí stro-

jů poháněný energií a že kontakt a čas strávený tvorbou není ztrátou času, ale zdokonalo-

váním se v ruční práci a vymanění se ze závislosti na energiích a složitých strojích.  

   Svou kolekci chci háčkovat jednoduchým vzorem, protože juta má nerovnoměrnou 

tloušťku a pokud bych použila náročný vzor, může být výsledná plocha příliš nerovnoměr-

ná.  Z toho důvodu je nutné zvolit i tvarově skromnější dílce. 
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Obrázek č. 3 
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2 HLEDÁNÍ 

   Kombinace materiálu, technologie a inspiračního zdroje však ještě neprofiluje vzhled ani 

koncept konečného produktu. To se začíná dít ve chvíli, kdy si rozeberu všechny možnosti 

tvorby a to ty reálné i nereálné, na základě čehož si vyberu směr, kterým budu tvořit. Po-

stupně si tedy připomínám a uvažuji nad tím, co mi dovoluje a nedovoluje materiál, tech-

nologie a inspirační zdroj. 

   Materiál má omezené možnosti, které budu muset při tvorbě respektovat a vycházet 

z nich. Vím, že nemůžu pracovat s velkou plochou a to mě navádí na řešení drobnějších 

výrobků. Stejně tak se nebudu moct pohybovat v oblasti, kde je na výrobek kladena příliš-

ná odolnost a působí na něj více vlivů, jelikož musím počítat se silnou nasákavostí juty. 

   Technologie je velmi flexibilní. Můžu dosáhnout mnoha tvarů a proporcí s ohledem na 

použitý materiál. Nejpodstatnější se pro mě stává navrhnout výrobky tak, abych je pouze 

háčkovala a nenarušila tak cíl energetické nenáročnosti použitím stroje poháněným elektři-

nou. 

   Inspirační zdroj ve své práci využiji k odvození tvarů dílců či součástí výrobků. Dá se to 

definovat jako jednoduché tvarové řešení odvozené od tvarů Měsíce v různých fázích 

z jeho zobrazení pozorovatelného ze Země. 

   Zároveň zde definuji základní myšlenku vycházející z výše uvedených faktorů, která mi 

již určuje koncept samotné tvorby. Minimální počet materiálů i nářadí, jediný výrobce po-

užívající jednu výrobní technologii a žádná spotřeba elektrické energie. 
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2.1 Vyprofilování 

   Pro znázornění mé představy jsem vytvořila mood board, který odráží mé hledání na 

samotném počátku tvorby. Jedná se sběr fotografií, obrázků a jiných materiálů, které rea-

gují na mé pocity a uvažování při tvorbě. Výsledkem je malá koláž inspirací navádějící mě 

v dalším uvažování. 

   Hledala jsem především už hotové produkty, ve kterých se objevuje tvarové řešení odpo-

vídající měsíčnímu zobrazení, barevné kombinace v odstínech hnědé a béžové, háčkované 

nebo pletené vzory, umělecké ztvárnění měsíce a obecně inspiraci přírodou v designu. 

   Zdrojem se mi staly knihy o designu a designové časopisy či katalogy, staré časopisy o 

pletení a háčkování, časopisy a katalogy o moderním umění a internetové stránky a knihy 

studující Měsíc.  

   Vybrané fotografie a obrázky lepím vedle sebe a nechávám se jim ovlivňovat při navrho-

vání. 
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Obrázek č. 4 
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Obrázek č. 5 
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2.2 Pozorování 

   Rozhodla jsem se pro malý primární výzkum realizovaný pozorováním lidí ve městě. 

Byla jsem v  situaci, kdy jsem zjistila, že samotná idea a inspirační zdroj nestačí a že po-

třebuji vidět potencionálního uživatele a zkusit mu jít svým designem naproti. Strávila 

jsem tak několik desítek hodin pozorováním lidí na ulicích a hledala jsem výstřednosti 

i zvyky v používání kabelek, tašek a batohů.  

   Zaměřila jsem se na nošení tašek bez popruhu, protože uvažuji o tom, že ho na své vý-

robky neaplikuji, aby mi nenarušil tvarové řešení. Zároveň se v pozorování věnuji pouze 

taškám, kabelkám, případně aktovkám a obuv zde záměrně vynechávám, protože budu 

řešit obuv letní, zatímco pozorování realizuji v březnu. 

   Obecně mě design pozorovaných kabelek ničím nepřekvapoval. Poté co jsem se dokázala 

odpoutat od pouhého designu samotných kabelek, začala jsem vnímat jisté zajímavosti, 

které mě později ovlivnily. Nejpodstatnější je pro mě poznatek „otevřených tašek“, kdy 

klasická kabelka s držadly jednoduše funguje spíše jako kapsa, do které si její majitelka 

může kdykoliv sáhnout a rychle vytáhnout co potřebuje (obr. 5, str. 23). Tento způsob jsem 

později sledovala záměrně a začínám usuzovat, že pevné uzavření tašky nemusí být poten-

cionální uživatelkou vyžadováno, ani za předpokladu, že v ní přenáší hotovost, doklady, 

klíče a jiné cennosti. Zajímavá je pak vlastnost kdy, kabelka bez popruhu, pouze 

s držadlem, umožní své nositelce schovat si v zimě ruce v kapsách (obr. 2, str. 23). Zaujala 

mne i vzdálenost mezi zemí a kabelkou, kdy ženám nevadí, že jim kabelka končí téměř u 

kotníku, což naznačuje že, mnohdy preferují držení držadla v ruce, míso na rameni.  

   Vybrané obrázky mají poukazovat na to, s čím jsem se setkávala nejčastěji a to ve vý-

znamu nošení a používání tašek, ale i tvarového a barevného řešení.  
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Obrázek č. 7 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 NAVRHOVÁNÍ 

   Navrhovat začínám s přesvědčením, že hmotnost juty snížím kombinací s jiným materiá-

lem, abych mohla použít hustější vzor, který bude držet tvar a bude lépe vypadat. Vytvářím 

si vzorník (str. 25-34) kde nacházím preferovaný vzor a hledám vhodný materiál ke kom-

binování. 

   Na základě konzultací a uvážení, že k háčkovanému vzoru nelze už přidávat nic struktu-

rovaného, rozhoduji se pro hladkou useň, jako rovněž přírodní materiál. Vybírám silnější 

tloušťku, která bude udávat tvar výrobku a nebude se muset ztužovat. Zároveň však bude 

jemně konkurovat tloušťce uháčkované juty. Předmětem dalšího uvažování se stává barva 

usně, která se nakonec vyprofiluje v černou. Vybírám tak na základě barevného vzorníku 

(str. 29), kde přirovnávám další barevné kombinace k vybranému háčkovanému vzoru. 

Černá se ukazuje jako jedna z vhodnějších barev i z toho důvodu že s ní můžu ztvárnit za-

stíněnou část měsíce a juta pak vynikne jako osvícená - viditelná část.  

   Všechny použitelné tvary si nejdříve znázorňuji vedle sebe (str. 35), abych viděla, s čím 

můžu pracovat a hlavně si sama znázornila měnící se fáze Měsíce. Zobrazuji zde 7 tvarů 

potenciálně použitelných na dílce. 

   Samotné navrhování už probíhá postupným skládáním a kombinováním vybraných tvarů. 

Vzniká tak série návrhů, s kterých následně vybírám návrhy pro výrobu (strana 36-41).  

Kabelka číslo jedna je psaníčko do ruky s uzavíráním na klopnu. Hlavní dílec je z usně, 

který tvoří celý zadní díl a přechází do klopny s uzavírání na protahovací pásek. Přední 

dílec je uháčkovaný z juty. Druhá kabelka je větší. Dá se použít na běžné nošení a nosit 

v ruce i přes rameno. Dno, boky a držadlo jsou z jednoho usňového dílce. Přední a zadní 

část je z juty. Kabelka nemá pevné uzavírání – věci se do ní ukládají dvěma neuzavíratel-

nými otvory. Obuv je sandál, který na noze drží ve špici a v patě. Prsty jsou chráněny 

zvednutou podešví ve špici. Svršek je usňový a podešev háčkovaná z juty. 

   K doplnění mé kolekce navrhuji pánské sako v barvách juty a usně. Tento kus není určen 

k žádnému výrobku z kolekce. Vzniká nezávisle jako snaha rozšířit kolekci o oděvní kus.   
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3.1 Vzorování 

   Vybraný háčkovaný vzor s černou usní (nalevo) a potencionální barevnou kombinací 

(napravo). Barevnost juty zůstává přírodní. 

 

Vzor č. 1 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 26 

 

 

Vzor č. 2 
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Vzor č. 3 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 28 

 

 

Vzor č. 4 
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Vzor č. 5 
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Vzor č. 6 
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Vzor č. 7 
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Vzor č. 8 
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Vzor č. 9 
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Vzor č. 10 
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3.2 Zobrazení 

 

Obrázek č. 8 
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3.3 Aplikování 

 

 

 

Obrázek č. 9 
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Obrázek č. 10 
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0brázek č. 11 
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Pánské sako 

 

Obrázek č. 12 
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Pánské sako 

 

Obrázek č. 13 
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4 REALIZOVÁNÍ 

   Samotná realizace vychází z myšlenky vyrobit každý výrobek pouze ze dvou materiálů – 

juty a usně, přičemž kladu důraz na čisté tvary vycházející z inspiračního zdroje – měsíce. 

Ty se snažím dostat do maximálního počtu částí použitých na jednotlivých produktech tak, 

aby v něm byly snadno až prvoplánově rozpoznatelné. Záměrně nehledám složité tvarové 

kombinace, protože jsem přesvědčena, že háčkovaný vzor by tím vizuálně trpěl. Naopak 

hledám co nejjednodušeji použitelné tvary a plochy a pouze rozhoduji, která plocha bude 

háčkovaná, a která ji doplní jako usňová. Snažím se tak nalézt vyváženost mezi hrubostí 

háčkovaného povrchu juty a hladkostí usně. Ta je zde zastoupena ve srovnatelném měřítku 

jako juta nejen z důvodu materiálové vyváženosti, ale i za účelem snížení výsledné hmot-

nosti výrobků.  

  Výroba probíhá poměrně jednoduchým způsobem. Na začátku si vždy připravím usňové 

dílce, které po obvodu na daných místech perforuji a od nich pak začínám háčkovat. Na 

všech výrobcích je použit stejný vzor. Jedná se o pevný a utahovaný způsob háčkování. 

Usňové dílce využívám k určení a držení tvaru celého výrobku. Pomáhám si tak při háčko-

vání udržet symetrii a tvarovou přesnost. 

   U výroby kabelek se jedná o vytváření na sebe navazujících ploch a nenarážím zde na 

větší komplikace. Důležité je počítat oka a háčkovat tak abych nepopřela tvar. Boty vzni-

kají více prostorově a jsou tvarově náročnější. Setkávám se zde s komplikacemi a realizace 

se tak stává náročnou. Nelze téměř docílit výroby symetrického páru. 

   Sako je šité na stroji, tudíž jeho výroba nedodržuje myšlenku výroby bez  elektrické 

energie ani použití jednoduchých nástrojů. Dovoluji si to proto, že vzniká pouze jako dopl-

něk a není součástí zadání. Důvod pro jeho výrobu je snaha aplikovat tvary měsíce i na 

oděv a dotáhnutí tohoto návrhu až k realizaci. Na sako je použita obleková tkanina 

s kohoutí stoupou. Záměrně výrazně jsou řešeny kapsy, které se otvírají a jsou tvarově od-

vozeny z Měsíce ve fázi nazývající se poslední čtvrt. 
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5 PREZENTOVÁNÍ 

   Výrobky zde prezentuji fotografiemi nafocenými v Ježovském lomu. Jedná se o opuštěný 

pískovcový lom poblíž Uherského Hradiště. Těžil se zde písek a kámen do 70. – 80. let 20. 

století. Toto místo bylo ve starších třetihorách zaplaveno mořem. Nyní je zde písek a ká-

men pomalu zarůstající okolní krajinou.  

   Rozhodla jsem se pro toto prostředí na základě snahy dostat svou práci na „Měsíc“. 

   Fotografie jsou mírně rozostřené, až mlhavé aby tak vyjádřily, že Měsíc je pro běžného 

člověka stále neznámý prostor a můžeme o něm mít skreslené představy. Navíc pořídit 

fotografii na Měsíci není pro kosmonauta snadné. Musí mít speciálně upravený fotoaparát, 

který mu umožní fotografování z oběžné dráhy. Díky mnoha dostupným fotografiím poří-

zenými kosmonauty vyslanými na Měsíc se můžeme s jeho povrchem snadno seznámit. 

Víme, že na měsíci není voda ani vzduch a tedy žádný život. Jedná se o pustou krajinu 

posetou krátery vzniklými nárazy okolních těles. Povrch se skládá z hornin a jejich úlom-

ků, které by se vzhledem daly přirovnat k písku na Zemi. Ten je však obroušený okolními 

vlivy přírody. Písek na Měsíci je neobroušený a ostrohranný. (Gazby, 2006, s. 90) 

   Na základě těchto informací jsem hledala kombinaci písečného a kamenitého povrchu, 

přibližující se Měsíci a fotografa, který by fotil netradičním fotoaparátem nebo nějakou 

nepohodlnou technikou.     

    Místem se mi stal zmíněný pískovcový lom. Fotografka fotí na digitální zrcadlovku, ke 

které ručně přikládá objektiv z analogového fotoaparátu. Focení tedy není úplně přirozené, 

šance na kvalitní snímek se zmenšuje, což vyžaduje větší úsilí a soustředění. Výsledkem 

jsou mlhavé jemně rozostřené fotografie.  
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Obrázek č. 14 
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ZÁVĚR 

   Dovolím si navázat na citát z mého úvodu a slovně definovat příběh mé práce. Kolekce, 

kterou jsem vytvořila, má vyprávět o jednoduchosti, ruční práci a samostatnosti. Směřovala 

jsme k tvorbě výrobků, tvořených bez použití jakékoliv energie kromě mé vlastní 

a s využitím jediných dvou materiálů, čehož jsem docílila. 

   Každý výrobek se dá tedy opět rozložit na jednotlivé materiály, které se mohou následně 

ekologicky zpracovat. Podstatné však je, že zde nejsou použity žádná lepidla ani jiné po-

mocné spojovače. Stejně tak zde není potřebná podšívka nebo vyztužení. Materiálová ná-

ročnost je proto nízká. I počet nástrojů je poměrně malý. Na výrobu jsem potřebovala tyto 

pomůcky: háček na háčkování, děrkáč, kladivo, nůž, nůžky a ocelové pravítko. Na úpravu 

hran je použit klih a čistící váleček s lakem na vlasy na zafixování vlasu. 

   Touto prací jsem získala zkušenosti s novým materiálem a nové dovednosti v háčkování. 

Potvrdila jsem si, že seznámení se s materiálem nelze podcenit. 

   Především jsem si ale uvědomila význam příběhu a konceptu v další rovině. Díky tomu, 

že jsem si vytvořila určité zadání a snažila jsem se cíleně tvořit pod určitou myšlenkou, 

neztrácela jsem čas nápady mimo téma. A i když výsledek nedosáhne dokonalosti nebo 

příběh nebude ukončený, je tam a to je snad nejdůležitější.  
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