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Kožené pásky
První pásky se objevili podle všeho nejpozději v době
bronzové. Od svého zrodu mají opasky dvě základní
vlastnosti. Tou první je ryzí funkčnost – přidržují oblečení (nejčastěji kalhoty nebo sukně) v požadovaném
místě na těle a tou druhou vlastností jsou estetické
a dekorativní schopnosti pásků. V různých dobách a
různých kulturách se kladl větší důraz tu na funkčnost, tu na zdobnost ale obě vlastnosti vždy stály bok
po boku vedle sebe.
Od svého vzniku a po celou dobu byly opasky významnou součástí pánského oblečení. Ženy nosily pásky
také, ale podle momentální módy se střídala období útlumu oblíbenosti pásků s obdobími
jejich zvýšené popularity. Zatímco u mužů většinou převažovala funkční složka (možná je to
dáno tím, že muži nemají širší boky a tak kalhoty postrádají přirozený opěrný bod, který by
je držel jako u žen), u ženských pásků hrálo vždy významnou roli jejich využití jako módní
doplněk.
Již první pásky z doby bronzové byly obvykle vyrobené ze zvířecí (pravděpodobně buvolí)
kůže a měly mosaznou přezku, kterou se spojovaly volné konce opasku. Paradoxně dnešní
moderní pásky jsou těm nejstarším nesmírně podobné.
Moderní období opasků začíná první světovou válkou, kdy miliony mužů na frontách nosili
uniformy s kalhotami s nižším pasem a pásek se stal povinnou výbavou uniformy a sloužil
nejen k fixaci kalhot, ale i jako prvek, na který se připevňovali tašky na náboje, pouzdra
na střelné zbraně, bodáky, granáty a polní lopatky. Po návratu z války mladí muži, kteří si
zvykli na pásky, nosili opasky i v civilním životě.
Pásky jsou dnes oblíbenou a rozšířenou součástí i dámského šatníku. Na rozdíl od mužských modelů, které jsou spíš jednodušší, minimalistické a s minimálním zdobením, jsou
dámské pásky často velmi dekorativní a často bývají velmi výrazným (a někdy až dominantním) prvkem celkového outfitu. Slouží jako barevný doplněk, zdůrazňují útlý pas nebo
vytvářejí nenásilný přechod mezi sukní či kalhotami a halenkou či košilí.
Ačkoliv se pásky vyrábí z nepřeberného množství materiálů, klasické jsou stále z pravé zvířecí usně a s mosaznou přezkou. Takový opasek se vyznačuje – při správné údržbě – dlouhou
životností, vysokou barevnou i tvarovou stálostí a nenucenou elegancí. Nejrozšířenějším
materiálem je dnes hovězí nebo telecí kůže, která má téměř ideální vlastnosti pro potřeby
opasků. Existují i pásky vyrobené z pravé krokodýlí, aligátoří, pštrosí, ještěrčí či hadí kůže,
ale takové pásky jsou extrémně drahé a vzhledem k větší choulostivosti kůží ze vzácných
zvířat se u nich obtížně zajišťuje dlouhá životnost. Naštěstí je dnes možné vytvořit pásky se
strukturou kůže vzácných zvířat z klasické hovězí usně a takové pásky jsou i pro odborníka
obtížně rozpoznatelné od originálů.
Pásek je v dnešní době samozřejmou součástí pánských i dámských šatníků a několik kvalitních pásků by nemělo v žádném šatníku chybět.
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Doporučení pro správnou údržbu kožených opasků
Kůže je přírodní materiál, který používáním mění své vlastnosti. Je běžné, že
kůže s věkem tmavne a poněkud se vysušuje a tím tvrdne. Ale při správném používání a minimální péči, kterou svým páskům budete věnovat se životnost opasků výrazně prodlouží. Doporučujeme, abyste se řídili následujícími doporučeními:
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Nevystavujte dlouhodobě pásky působení tepla.
Nevystavujte opasky dlouhodobému přímému slunečnímu světlu.
Chraňte kůži před ostrými předměty.
Pokud se opasek namočí do vody nebo zmokne, usušte jej při pokojové teplotě.
Při znečištění pásku odstraňte nečistoty co nejdříve. Obvykle se nečistoty nechají
zaschnout a odstraní se buď měkkým hadříkem nebo kartáčem se středně tvrdými
štětinami.
Nečistoty je možné také omýt hadříkem nebo houbičkou namočenou ve vlažné vodě.
Nepoužívejte na kožené pásky prací prostředky, detergenty, žíraviny, vosky, čisticí
prostředky na bázi alkoholu nebo terpentýnu, ale vždy jenom specializované prostředky na údržbu kůže.
Nepoužívejte na opasky běžné krémy na boty – jsou určeny pro jiný druh usní i pro
jiné použití.
Alespoň 1 x za půl roku (a při častějším nošení 1 x za čtvrtletí) doporučujeme ošetřit opasek čistícím a výživovým prostředkem na kůži – např. Collonil Leather Soap
nebo Farnam Leather CPR Cleaner & Conditioner. Oba tyto prostředky kůži vyčistí a
zároveň doplní do usně oleje, které jsou nezbytné pro to, aby kůže zůstala pružná a
ohebná. Doporučujeme pásek vyčistit nejen z lícové, ale také z rubové strany.
Pokud se na Vašem pásku objeví zaschlé skvrny, se kterými si neporadí výše uvedené prostředky, zkuste použít Farnam Glycerine Saddle Soap.
Pokud dojde k odření kůže na pásku, dobarvěte poškozená místa speciálními krycími
krémy v odpovídajícím barevném odstínu – např. Collonil Silicon Polish (krycí krém s
impregnačními vlastnostmi na choulostivé hladké usně, k dostání v několika barevných odstínech).
Kůži, která začíná být zřetelně ztvrdlá a ztrácí svou pružnost jde obvykle oživit speciálními výživovými prostředky – např. Collonil Rustical nebo Farnam Leather Conditioner.
Opasky vyrobené ze semiše nebo z nubuku ošetřujte prostředky určenými na nubuk
a semiš. K vyčištění pásku a dodání sametového vzhledu použijte vhodný gumový
kartáč. Po vykartáčování pásku naneste výživový prostředek pro semiš a nubuk
(např. Collonil Nubuk + Velours Spray).
Ideálně pásky skladujte tak, že je zavěsíte za přezku a necháte volně viset. Rozhodně
neskladujte pásky v místě s vysokou teplotou nebo na přímém slunečním světle.
Věříme, že tato ověřená doporučení vám pomohou k tomu, aby vám opasky z
www.SEKORA.cz dlouho a spolehlivě sloužily a přinesly vám JINÝ POCIT.
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Jak nosit pásky
Velmi zjednodušeně lze pásky rozdělit na sportovní a formální. Sportovní se nosí s oblečením pro volný
čas (typicky s džínami, manšestráky, khaki nebo flanelovými kalhotami) a bývají širší a jsou vybavené
větší a zdobnější přezkou. Formální pásky se nosí s oblekem, kostýmem do práce a k saku a bývají užší
a jejich přezka je útlejší, menší a decentnější.
Existují tři hlavní barvy pásků – černá, tmavě hnědá a světle hnědá (označovaná jako tan, tj. tříslová
barva). Jak sportovní, tak i společenské pásky mohou být v černé i hnědé barvě. Světle hnědé pásky
jsou téměř vždy pokládány za sportovní a příliš se nehodí k business oblečení.
I u pásků je hlavní zásadou pro jejich volbu to, abyste se dobře cítili. Vyberte si takový pásek, který
se Vám líbí a vhodně doplňuje Vaše oblečení – pravidla a konvence v dnešní módě moc neplatí a jejich
porušování je možné. Ale o každém porušení konvencí byste měli vědět a měli byste konvence porušovat
vědomě a cíleně. A proto jsou v následujících bodech shrnuty hlavní tradice a konvence, které se týkají
opasků.
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Všechny kožené prvky vašeho oblečení (boty, pásek, aktovka či kabelka, pásek k hodinkám, atd.)
by měly být stejné barvy. V praxi se jedná především o černou, hnědou a světle hnědou barvu.
V případě hnědé a světle hnědé je lépe, když jednotlivé kožené díly vašeho oblečení nebudou mít
přesně stejnou barvu, ale jejich odstín bude rozdílný.
Barva všech kovů vašeho outfitu by měla být stejná (v praxi nejčastěji buď stříbrná nebo zlatá).
Jedinou tolerovanou výjimkou z tohoto pravidla je snubní prsten, ale ostatní šperky, kování na
aktovce nebo kabelce, náramkové hodinky a samozřejmě přezka pásku by měly ladit.
Opasek ze semiše nebo nubuku noste jen k botám ze semiše či nubuku (samozřejmě ve stejné
barvě). Ale obráceně žádné pravidlo není, tzn. nemusíte mít nubukový opasek k semišovým botám.
K obleku noste společenské pásky – užší, s jednodušší a méně masivní přezkou.
Pásky s kontrastním šitím (typicky bílou nití) se hodí ke sportovnímu oblečení.
K botám z lesklé lakované kůže byste měli nosit pásek také z lesklé lakované kůže odpovídající
barvy. Naproti tomu můžete k lesklému opasku nosit i boty z matné usně.
Pásky s velkými, zdobenými kovbojskými sponami jsou pro- jak sám název naznačuje - kovboje.
Nebojte se nosit pásky z kůže vzácných zvířat (nebo z jejich napodobenin) – jsou elegantní, jiné a
přitom nenásilné. A k náramkovým hodinkám s řemínkem z aligátora (nebo imitace aligátoří kůže)
se tyto pásky vyloženě hodí.
Volný konec opasku by po zapnutí neměl být ani moc dlouhý, ani moc krátký. Každý pásek s
trnovou sponou má pevně daný počet dítek (obvykle 5) a jsou umístěné tak, aby se zapnutý pásek
pohyboval právě v tomto rozmezí. Nedoporučujeme na pásku přidělávat dírky, protože pak je volný
konec příliš dlouhý a působí směšně.
Není-li vašim záměrem, aby se každý při pohledu na vás podíval na pásek, nenoste opasky příliš
výrazné, široké nebo v nezvyklých barvách.

Ale tato doporučení jsou jen vodítkem k tomu, abyste si vytvořili vlastní styl oblékání. Oblékání, ve
kterém se budete dobře a pohodlně cítit.
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