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Historie šperku
Šperk se používal už v pravěku. Jsou také nejstarším uměleckým
projevem člověka. Prvním šperkovým materiálem byly přírodniny, zejména
kost, kámen, lýko, zuby. Dalším materiálem byla keramika. Materiály byly
aplikovány na lidské tělo ve formě závěsných šperků nebo talismanů. V průběhu
vývoje rozlišujeme sortiment typů, materiálů a technik.
Jedna ze zásadních změn v rozvoji nastala v době bronzové, kde se začaly
zpracovávat kovy jako je cín, měď, olovo, zlato, stříbro. Začaly se vyrábět
přívěsky, náušnice a prsteny. Šperk začal být také součásti oděvů. Začíná se
uplatňovat zlatnictví, výrobky ze skla, emailem zdobené šperky, zdobení kovů,
broušení drahokamů, řezby v kosti, a také technika řezu do drahých kamenů,
která se nazývá glyptika, užívají se také perly. Velice brzy potom vznikl pojem
specializovaný umělec „šperkař“. Každý šperkař byl v té době „montér, který
dával všechny díly šperku dohromady. Šperky představovaly nejvíce rozmanité
typy ozdob jako např. náušnice, prsteny, řetízky, spony na uchycení plášťů,
brože atd. V Egyptě měl šperk výjimečné místo. Nejčastěji se používalo zlato,
drahé kameny, polodrahokamy, kosti, emailové pasty, fajáns, a mušle. Klenoty
tvořily bohatou část oblečení. Většina šperků se používala jako amulety, a proto
měly motivy symbolického významu, jako například na královských klenotech hlava supa, gazely a hadí motiv (ureus).
Hlavním materiálem pro výrobu šperků bylo zlato v kombinaci s
inkrustací barevných past, drahokamů a polodrahokamů. Obvyklý byl červený
turmalín, žlutý a červený jaspis a karneol, zelený chrysopras, hnědý sardon,
modrý lapis lazuli, alabastr, malachit, ametyst – šperky byly většinou těžké a
velmi pestré. Základním šperkem byl wesech, široké límcové okruží, dále
náramky, které nosily stejně jako náušnice párově, pro obě ruce stejné a také
nákotníky. Zatím co náramky se zdobili muži i ženy nákotníky byly součástí
ozdob jen u žen.
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Další důležité změny proběhly až v 18. století. Tehdy se ve šperku v
období rokoka začaly používat náhražky drahých kovů a kamenů.
Počátkem 19. století se začala postupně zavádět mechanizovaná výroba,
která zapříčinila omezení sortimentu a pokles umělecké hodnoty šperku. V této
době se v Jablonci nad Nisou začala vyrábět proslulá jablonecká bižuterie, která
měla velký věhlas i ve světě.
V zemích Rakouska byly povinně zavedeny mistrovské značky a došlo
k reformě puncovnictví. V druhé polovině 19. století byly zakládány nové
odborné školy – na našem území v Turnově, Praze a Jablonci nad Nisou.
Secese s sebou přinesla proměnlivější a plastičtější styly, také byl zavržen
akademismus a kopírování historických slohů.
V první polovině 20. století se začala vytvářet mezinárodní moderna, s
význačnými středisky v Rusku, Německu, Holandsku. Velkou oblibu si získaly
plasty zejména pro svou cenovou dostupnost a také pro svou tvárnost, odolnost a
pestrou barevnost.
Po druhé světové válce bylo vše daleko víc dostupné, a proto se rozvinuly
nové technologie a materiály, např. elektrolytické pokovování. V druhé polovině
20. století prošlo šperkařství výraznou změnou. Při výrobě šperků se začalo
využívat nejmodernějších materiálů a technologií. Odvětví šperku se tak
rozdělilo na dva směry – na šperk pojatý klasickým způsobem a na šperk
moderní.
Šperky se samozřejmě daly vyrábět z nejrůznějších materiálů. Záleželo
spíš na tom, co všechno měli výrobci k dispozici. Jiné šperky samozřejmě
vyráběli a vyrábějí profesionální šperkaři, a jiné kutilové, kteří si tvoří sami
doma pro svou radost a radost svých nejbližších.
Šperky doma vyráběné mohly být z nejrůznějších materiálů –
přírodninami počínaje a pet lahvemi konče. Dají se použít dráty, tepání, korálky
všeho druhu, kůže, dřevo, nejrůznější přírodniny, kovy, plast apod. Záleží jen na
fantazii a dostupných prostředcích.
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V současné době jsou velmi oblíbené polymerové hmoty, které nabízí
tvůrcům nepřeberné množství možností a variant, jak mohou být zpracovány.

Polymerové hmoty
Polymerové hmoty jsou lehké, měkké a netoxické hmoty, jejichž hlavní
vlastností je stálost barev a tvaru i po finálním upečení. Pomocí speciálních
technik a díky vlastnostem polymerové hmoty lze dosáhnout až neskutečných
výsledků. Můžete vyrábět své vlastní originální šperky, což je hlavní a
nejpůsobivější použití polymerové hmoty, ale také i různé figurky, miniatury
jídel nebo lze potahovat a tím zdobit různé předměty, jako skleničky, lžičky,
tužky apod.
Jak vůbec tyto hmoty přišly na
svět? Jak už to často bývá, všechno to
vzniklo

tak

Polymerová

trochu

náhodou.

modelovací

hmota

v

podstatě v dnešní podobě, což je vlastně
polyvinyl chlorid (PVC) s přidanými
gely, plnidly, změkčovadly, barvivy a
pryskyřicemi,
umělkyně

vznikla

Kaethe

z

Kruse,

potřeby
která

v

Německu v roce 1939 hledala nový
materiál na hlaviček panenek, které vyráběla. Vyvinula hmotu, která se však
ukázala být nevhodná pro sériovou výrobu, proto ji dala na hraní své dceři
Sophii, která s ní dále pracovala. Vzniká tak značka FIMOIK, jejíž název je
složen z prvních dvou písmen Sophiiny přezdívky ‚Fifi’, ‚Mo‘ vzniklo ze slova
‚mozaika‘ a poslední písmena z její oblíbené modelovací techniky. Později byla
receptura koupena firmou Eberharda Fabera, který hmotu začíná vyrábět a
prodávat pod názvem FIMO.
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Od té doby byla receptura upravena a byly vyvinuty i další komerční
hmoty - mezi nejhojněji používané a u nás dostupné patří Kato Polyclay, Premo,
Cernit a Sculpey. Všechny jsou vyrobeny na více méně stejném základě, liší se
však do určité míry svými vlastnostmi - zejména zpracovatelností při různých
technikách, senzorickými vlastnostmi po vytvrzení a trvanlivostí.
Díky své verzatilitě skýtají polymerové modelovací hmoty nepřeberné
množství možností. Dají se hníst, válet, krájet, sekat, strouhat, trhat, mixovat,
modelovat, blendovat, překládat, lepit, vykrajovat, seřezávat, texturovat,
razítkovat, skládat do roliček, vrtat, brousit, leštit, péct, vařit, pilovat, lakovat,
navlékat, natírat, pudrovat, propichovat, zdobit transfery, protlačovat, splétat,
omotávat a ještě mnohem, mnohem víc.
Jsou dostupné v různých barevných a efektových škálách, ale nejúžasnější
barvy jsou ty vlastnoručně namíchané. Výsledkem je snad nekonečné množství
technik dávajících každému šanci najít si svůj vlastní rukopis.
Pravděpodobně první umělkyně, která použila polymer k výrobě korálků a
šperků byla Pier Vuolkos, která s polymery začala pracovat v sedmdesátých
letech 20. století. Téměř okamžitě následovali další umělci, kteří objevovali (a
samozřejmě stále objevují) nové rozmanité techniky práce s hmotou. Díla
světových umělců, mezi něž patří Donna Kato, Bettina Welker, Julie Picarello,
Meggie Maggio, Kathleen Dustin, Jon Anderson, Jana Roberts Benzon a mnozí
další, jsou rozpoznatelná na první pohled a svou dokonalostí dokazují, že
polymery nejsou nějakým přechodným výstřelkem, ale právoplatným a
hodnotným prostředkem vyjádření vlastní imaginace.

8

9

Práce s touto hmotou je velice zábavná a při troše zkušeností a trpělivosti
můžete dosáhnout neuvěřitelných výsledků. Pro výrobu šperků a vůbec práci
technikou millefiori aneb tisíc květů se neobejdete bez strojku na nudle, díky
kterému vyválíte stejnoměrné plátky, které jsou základem válečků, ze kterých se
odkrajují malé kousky a tvoří se z nich šperky a jiné zajímavé věcičky.
Výrobky z polymerových hmot je třeba zapéct v troubě. Po upečení se z
této plastické hmoty připomínající modurit, stane tuhý, ale přesto částečně
pružný plast. Pečení polymerové hmoty je rozdílné od různých typů hmoty,
zejména teplota pečení je u různých typů rozdílná. Fimo se např. zapéká 30
minut při 110°C. Pro pečení proto vždy sledujte návod výrobce. Při
nedostatečném upečení se může výrobek lámat nebo naopak příliš ohýbat.
Fimo se poměrně snadno tvaruje, pokud překlenete prvotní fázi, kdy je
fimo tuhé. Hnětením postupně změkne. Pokud byste pracovali v přetopené
10

místnosti nebo na sluníčku, může se stát, že bude hmota až příliš měkká. Potom
pomůže lednice, kde fimo opět ztuhne.
Při zpracování myslete na to, že na světlé barvy fima se přichytává úplně
všechno, nepatrná špína i prach. Pokud potřebujete práci přerušit, vždy
rozpracovanou hmotu zakrývejte. Ideálně do igelitu, aby nevysychala.

Stejně

tak pomůcky, které používáte, vyčleňte pouze pro výtvarné práce. Opravdu není
dobrý nápad rozvalovat tímtéž
válečkem fimo i linecké těsto. Při
práci udržujte čistotu a mějte na
paměti i to, že některé tmavší
odstíny

fima

špiní

pracovní

plochu, pracovní nástroje, strojek
na nudle i vaše ruce, proto je
vždy před prací se světlejší
hmotou očistěte!

Základní polymerové hmoty na českém trhu
FIMO hmota německého výrobce Staedtler je vyráběna ve třech variantách:
 FIMO SOFT - má širší barevnou nabídku, hmota je měkčí, je proto
vhodnější pro začátečníky a děti.
 FIMO CLASSIC má jiné barvy než řada Soft a je tužší, což umožňuje
vypracování ještě lepších (jemnějších) detailů např. v technice millefiori.
Je určena především pokročilejším uživatelům.
 FIMO EFFECT (kvalitou se jedná o SOFT) nabízí speciální odstíny jako
metalické, pastelové, průsvitné, svítící, s kameninovým efektem anebo s
obsahem glitrů.
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PREMO hmota je na trhu také v mnoha barevných variantách a tuto hmotu
můžete bez obav kombinovat s FIMO hmotou. Pracuje se s ní stejně jako s
FIMO hmotou a v některých technikách je nezastupitelná.
CERNIT hmota je také mísitelná s oběma výše uvedenými hmotami, ale je
třeba počítat s tím, že Cernit v barevných variantách po upečení tmavne.
KATO hmota má trochu jiné vlastnosti než výše zmíněné hmoty. Proto ji nelze
míchat s Fimem, Premem ani Cernitem! Je určená spíše pro pokročilejší
uživatele a zcela nezastupitelná je při technice pletení z polymerových hmot.
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Pracovní návody
Býčí oko
Býčí oko je celosvětově vžitý
název pro základní vzor. Je velmi
efektně používán na obalování korálků,
vytváření „kroužkového“ vzoru či jako
střed při tvoření kytiček.
Připravte si plátky dvou barev,
nemusí být stejně veliké, ale musí být
stejně široké. Z plátku jedné barvy
rolováním vytvořte roličku, plátek odřízněte, usnadní vám to spojení kraje s
roličkou.
Roličku poválejte na podložce tak, abyste zahladili konec (zahlazení nemusí být
úplně dokonalé, na roličku se budou nabalovat další vrstvy). Nyní položte
roličku na plátek kontrastní barvy, přihlaďte kraj plátku k rolce a oviňte ji..
Místo, kde máte plátek odříznout, poznáte tak, že hrana na počátku vytvoří v
plátku, který je ovíjen, rýhu.
Plátek pak odviňte kousek zpět a odřízněte
zbylou hmotu v místě rýhy. Oba kraje pak
jemně přitlačte k sobě, přihlaďte prsty a
rolka je hotová.

Roličku můžete dále ovíjet dalšími vrstvami
(střídat kontrastní barvy, popřípadě přidávat
další), které jsou různě široké, čímž na rolce
vytvoříte různě široké kroužky.
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Proužky
Proužkovaný hranolek je další ze vzorů, kterým efektně vytvoříte
pruhovaný plátek a obalíte jím kouličku, nebo třeba jen vytvoříte pruhovanou
vrstvu na povrchu jiných roliček a tyčinek.
Vytvořte si opět dva stejně široké
plátky (šířka nastavení strojku je
odvislá od toho, jak širokých pruhů
chcete docílit). Plátky položte na
sebe,

přihlaďte

vzduchové
chcete
plátky projet na strojku, zároveň se tím spojí.
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(pozor

bublinky)

proužky

a

slabší,

na
pokud

můžete

Takto připravené plátky rozkrájejte na polovinu, poloviny opět položte na
sebe a přitiskněte.
Postup opakujte do té doby, až budete
mít proužků nad sebou dostatek. Na
obrázku vidíte tyčinku, která byla
dvakrát rozkrojená, čímž bylo vytvořeno
osm pruhů.
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Blendování
Přechod barev jedné v druhou (a třetí, čtvrtou), o čemž technika
blendování je, je velmi oblíbenou a využívanou technikou. Můžete ji použít při
výrobě kytiček, ruliček, lístečků a všech možných vzorů.
Ze dvou barev vytvořte stejně velké
obdélníky, které diagonálně (od rohu
k protilehlému rohu, nebo lehce od
krajů) rozřízněte.

Vzniklé trojúhelníky stejné barvy
položte

na

sebe

(vytvoříte

tak

dvojitou vrstvu) a přiložením dvou
barev k sobě (budou k sobě přiloženy
nejdelší stranou).
Vzniklý obdélník poválejte válečkem
a vložte do strojku dle obrázku.
Po

projetí

strojkem

plátek

přeložte (nijak ho nepřekrucujte) a
strčte ho stejným způsobem do
strojku. Toto projeďte cca dvacetkrát.
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Spirálka
Spirálka je vlastně stočená roláda. Hrajete-li si tedy občas v kuchyni, máte
vyhráno i tu! Pojďte ji tedy zkusit: na strojku vyválejte dva stejně široké plátky
různých

barev,

které chcete do

spirálky zkombinovat. Plátky položte
na sebe a přitiskněte je k sobě.
Jednu stranu plátků seřízněte (jak je
uvedeno na obrázku), protilehlou
stejně tak. Docílíte tak „hezkého
začátku“ a konce roličky bez nevzhledného vrubu.

Plátky pak rolujte ve směru jednoho
seříznutí ke druhému. Na počátku
rolování

dbejte

na

uprostřed

nevytvořili

to,

abyste

vzduchovou

mezeru nedostatečným zmačknutím
hmoty.
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Seříznutý konec přihlaďte k roličce. Spirálku můžete ještě například obalit
proužkovaným vzorem.

Redukování
Redukování je nutné umět pro jakékoliv zmenšování vzoru. Základní a
neuvěřitelná vlastnost polymerových hmot je ta, že při redukci se vzor nijak
nedeformuje, barva se nesmíchají, a vy si tak můžete vytvořit nepřeberné
množství různě velkých variant téhož vzoru.
Základní postupy mají všechny jednu společnou věc: je třeba, aby hmota
byla na všech místech roličky (hranolku) stejně zpracovaná – chcete-li stejně
teplá a vláčná. To je základ úspěchu, kterým docílíte, že motýlek bude mít
všechna křídla stejně velká a dívka nebude mít jedno oko přivřené a druhé
doširoka otevřené (tedy pokud to tak nechcete). Ideální tedy je vytvořený vzor
hned redukovat, dokud je hmota stejnoměrně vláčná.
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Je-li vzor složitější a jeho seskládání trvalo déle a/nebo váleček se vzorem
chcete zmenšovat po určité době, musíte jej nejprve stejnoměrně zahřát.
Většinou k tomu postačí prosté poválení v dlaních a pomačkání v prstech.
Zvláčnění také pomohou pohyby válečku na jedné straně k sobě, na druhé od
sebe.
1. Redukování válečku:
Váleček nejprve prohřejte (viz popis výše) a dále palci a ukazováky
vytvarujte až do průměru válečku, kterého chcete docílit. To samé opakujte na
druhém konci.
Váleček zúžený na obou koncích buď prsty
mačkejte dále ke středu, nebo dlaní zbytek
válečku rozválejte až do průměru, který je
na koncích.

Dalším způsobem je redukování od středu (tzn., že nejprve se zúží střed a
pak se postupně zužuje váleček do krajů) a vytvoří se tak jakési přesýpací
hodiny. Tímto způsobem ale vzniká více odpadu na koncích, kde je vzor
deformovaný.
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2. Redukování hranolku:
Hranolek nejprve prohřejte. Poté
válečkem poválejte jednu ze stran a
otočte o 45°, tzn. na vedlejší stranu.
Tento postup stále dokola opakujte.
Pokud používáte váleček s rukojetí
(jeho použití redukování usnadní),
jednou

rukou

přejíždějte

hmotu,

přičemž druhou rukou za váleček současně tahejte. Redukování tak výrazně
zkrátíte.

Při

redukování

občas

hranolek vezměte do rukou a pohyby
rukou k sobě a od sebe za konce
hranolku

a

současně

jej

lehce

protahujte.

20

3. Redukování trojúhelníkového válečku
Redukování tohoto typu válečku využijete zejména při redukci základního
kaleidoskopického dílu. Jde v podstatě o velmi podobný postup jako u redukce
hranolku s tím rozdílem, že trojúhelník si nemůžete pořádně „opřít“ o podložku.
Na prohřátí použijte stejnou techniku jako u všech ostatních válečků. Více než u
jiných ale využijte kroucení rukou k sobě a od sebe.

Dále můžete použít váleček (s rukojetí je
vhodnější). Váleček si položte k hraně stolu,
abyste k němu dobře mohli a poválejte
válečkem jednu stranu. Otočte hranolek na
další stranu a tak postupujte dokola. Mezitím
občas hranolek protáhněte pohyby rukou k
sobě a od sebe.
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4. Práce s nepravidelným válečkem:
Nepravidelné válečky (např. kytičky s lístky a další poťouchlosti)
vypadají na korálcích krásně, nicméně jsou trochu obtížnější při zpracování.
Obalují se několika způsoby:
Obalování průhlednou hmotou:
Obalením vzoru do průhledné hmoty zajistíte, že se vzor ve válečku při
krájení nezdeformuje a zároveň se dá zredukovat. Při krájení tenkých plátků po
upečení transparentní hmota zprůhlední a vynikne vzor.

Redukování pomocí modelíny Play Dogh:
Nepravidelný vzor je tako možno obalit tenkou vrstvou dětské modelíny
na bázi vody (Play Dogh)...
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...a na zbytek obalení použít zbytky fima.

Roličku pak snadno zredukujete a odstraníte zbytky fima na povrchu i s
modelínou. Pokud chcete péct plátky, můžete upéct celý váleček (bez oddělení
modelíny a scrapu). Play Dogh se pečením vysuší a pak ji i se zbytkovým fimem
snadno odloupnete.

23

Typy na práci s polymerovými hmotami
 Nenechávejte polymerovou hmotu na přímém světle a v místech s
vysokou teplotou
 Pokud hmotu skladujete, nedávejte ji do plastových dóz z PVC, vaše
kostička by krabičku mohla „sežrat“, neboli hezky a civilně řečeno
naleptat skladování je v krabičkách z polyetylenu.
 Strojek na nudle si přidělejte dvěma svorkami (malé plastové za pár kaček
postačí) místo jednoho připevňovacího „céčka“. Strojek bude lépe držet a
hlavně bude držet déle – válce se vám nebudou tolik křivit.
 Pokud pracujete s více barvami hmoty, vždy do strojku nejprve vkládejte
světlou, aby vám ji tmavá neumazala.
 Jako podložku je vhodné použít velkou dlaždici matného povrchu – ke
zcela hladké se vám hmota bude více lepit. Matná nemá texturu a zároveň
se k ní hmota nelepí.
 Na čištění nástrojů i podložky použijte vlhčené „prdelkové“ ubrousky.
Všechny mámy na mateřské je velebí nejen na zadečky, ale jako nástroj
na všechny fleky. A i na fimo jsou dobré.
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FIMOinspirace
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Poznámky
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