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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zhotovení uměleckého odlitku se sportovní 

tématikou dle vlastního návrhu. Umělecký odlitek představuje trofej předávanou za 

mimořádné výkony ve fotbalovém prostředí. V rámci teoretické části byla zpracována 

problematika trofejí, především ve fotbalovém odvětví. Dále byla rozpracována problematika 

přímé a rychlé výroby modelů pomocí 3D dat - Rapid prototyping. Praktická část pak 

zpracovává návrh budoucího odlitku, přípravu, výrobu a úpravy modelu tak i samotnou 

výrobu odlitku a jeho finální úpravy.  

Klíčová slova: fotbalové trofeje, Rapid prototyping, 3D tisk, ABS plast, bronzový 

odlitek  

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on art cast production involved in sport theme, which 

was implemented in compliance with own project of the author of this bachelor thesis. The art 

cast represents a kind of trophy that is handed for outstanding performances on football 

branch. The theoretical part is concerned with the problematic issues of trophies, especially in 

football branch. Furthermore, the problems of direct and quick model production with the aid 

of 3D data, namely Rapid prototyping, are described. The practical part deals with cast 

projects, preparation, production and processing of a model as well as cast production itself 

and its subsequent final treatment.  

Key words: football trophies, Rapid protopyting, 3D print, ABS plastic, bronze cast 
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1. ÚVOD 

Ke sportu mám velmi kladný vztah, a proto jsem si jako cíl pro tuto bakalářskou 

práci vybral odlitek ze sportovního odvětví. Měla by se jím stát bronzová kopačka, jakožto 

ocenění sportovce za jeho úsilí.  

Bakalářskou práci bych rozdělil do tří částí: 

První část – V této části budu popisovat vznik a začátky fotbalu, jeho vývoj a 

asociace, které jsou s ním zcela spjaty a bez kterých by se fotbalové soutěže neobešly.  Budou 

zde pouze ukázky pohárů, zejména evropských. Také bych rád do této části zařadil ocenění 

jednotlivců jako je zlatý míč a zlatá kopačka. 

Druhá část – V této části je zpracována problematika Rapid prototyping, vývoj této 

technologie v České Republice a princip pracování školní 3D tiskárny. 

Třetí část – Zde je stručný popis 3D grafiky, budovatelské prostředí Cinema 4D a 

samotný postup při vytváření odlitku, od návrhu přes tisk, formování, odlévání až po samotné 

čištění odlitku. 
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ VE 

FOTBALE 

2.1. DEFINICE FOTBALU 

Fotbal je z anglického slova football (foot = noha; ball = míč), je to týmová 

kolektivní hra, kde proti sobě soupeří dvě mužstva po jedenácti hráčích na obdélníkovém 

hřišti. Cíl této hry je dát soupeři více gólů než sám dostane, v případně shodného stavu 

nazýváme tuto situaci remízou. Gól platí tehdy, když se jeho celý objem dostane za 

brankovou čáru mezi tyčemi. [1] 

 

2.2. ZROZENÍ FOTBALU A JEHO DŮLEŽITÉ MEZNÍKY 

O vzniku fotbalu s jistotou víme, že hra se formovala po celém světě dlouhá tisíciletí. 

Ve spoustě hrách nacházíme fotbalové prvky. V některých se kopalo jen trochu, někde vůbec, 

ale všude můžeme najít malý prvek z dnešní hry. 

Ve vojenském manuálu kolem roku 200 – 300 př. n. l. z dynastie Han je 

zaznamenaná čínská hra jménem tsu chu. Tato hra je pravděpodobně nejstarším formou 

fotbalu. Hrála se mezi dvěma desetimetrovými bambusovými pruty, na jehož vrcholku byl 

umístěn pruh hedvábí s otvorem přibližně 30 – 40 cm. Soupeřící se snažili kopnout míč 

z vlasů a peří do tohoto otvoru. Motivace pro tuto hru byl život vítěze, na rozdíl od soupeře, 

který prohrál a byl popraven. 

Méně známou hrou byla japonská hra kemari z 5 stol. n. l. Dala by se popsat jako 

„udržení míče ve vzduchu“. Pravidla spočívaly v tom, že stálo 8 hráčů v kruhu a házeli si míč. 

Přitom bylo povoleno používání jakékoliv části těla. Později se bavili podobnou hrou 

Aztékové s názvem ullamatzi a v Africe hra jménem koura. 

Ve 3. století je zaznamenaná hra jménem harpastum a sloužila jako cvičení římských 

legií. Cílem bylo dostat míč za protivníkovu mezní čáru, ale kopání bylo omezeno. 

Po dlouhém vývoji těchto různých variací her žádná nevypadala jako fotbal a proto 

v 19. století nastala změna. Fotbal, který byl podobný tomu našemu, se začal více formovat až 

v roce 1848. Byla ustanovená Cambridgeská pravidla a ty pojednávaly o tom, že hra 

upřednostňovala kopání do míče, ale bylo ještě stále dovoleno míč čistě chytat a přenášet. V 

roce 1855 vznikl první fotbalový míč z vulkanizovaného kaučuku tzv. gumák z dílny pana 
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Charlese Goodyeara. Gumové díly byly spojeny lepenými švy a míč měl velikost dnešních 

basketbalových míčů. Dne 26. 10. 1863 v Londýně byla založena první fotbalová asociace 

v kavárně Freemason’n Tavern. Zde byla formulována nová pravidla obsahující předchůdce 

dnešního offsidu a byl zakázán běh s míčem v rukou a podrážení protivníka. 

 

Obr. 1.  Školní turnaj ve fotbale [5] 

Postupné změny se ve fotbale nadále udávaly zejména v pravidlech. V roce 1872 byl 

zaveden rohový kop a byla určena přesná velikost a tvar míče. Do této doby byly rozměry 

někdy dost velké, a proto se určil jejich obvod na 60 – 71 centimetrů. V roce 1875 se zavedla 

pevná konstrukce brány, která byla doposud vymezena dvěma tyčemi a jako břevno sloužila 

pouze páska. V roce 1878 zazněla při zápase píšťalka pro lepší zvukové znamení při 

přestupku pravidel a také se tohoto roku odehrál první zápas za elektrického osvětlení. V roce 

1883 se zavedlo vhazování míče z autu a to oběma rukama za hlavou. Doposud se hrálo, že se 

pravý gentleman nedopustí faulu, natož pak v pokutovém území. Hra se dostávala do obrátek 

a začala být tvrdší, a proto se roku 1891 zavedl pokutový kop, který byl přezdíván „kop 

smrti“ a na hru dohlíželi již 3 rozhodčí. 

Jedním z důležitých letopočtů ve fotbale se stal rok 1904, kdy byla založena 

fotbalová federace FIFA. Ta od té doby převzala iniciativu ve všech ohledech. V roce 1908 se 

poprvé fotbal objevuje na Olympijských hrách a od té doby se hraje nepřetržitě kromě roku 

1932. V roce 1930 se koná poprvé mistroství světa a jako hostitel se stává Montreal. O čtyři 

roky později na mistroství světa má nastat revoluce u míče. Nový míč vážil 500 gramů a 
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jednotlivé kousky byly sešity kůží, ale tvrdost švů dokázala například při hlavičkovém souboji 

způsobit poranění hlavy či otřes mozku. Hráči se proto hlavičkovým soubojům spíše 

vyhýbali. V roce 1963 bylo oficiálně zakázáno nastoupit v utkání bez patřičné obuvi a o dva 

roky později je povoleno vystřídat zraněného hráče. Nakonec v roce 1970 se na mistrovství 

světa udělují poprvé žluté a červené karty [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

2.3. FA CUP 

V 19. století začal fotbal nabírat na popularitě. Postupně se sjednocovala pravidla, 

které měla každá škola jinak. V roce 1867 se hrálo o vůbec nejstarší trofej v Youday Cupu, 

ale nejstarší uznávanou fotbalovou pohárovou soutěží na světě je FA Cup. Prvotně se soutěži 

říkalo FA Challange Cup, ale dnes již FA Cup (The Football Association Cup), která byla 

založena roku 1871 Charlesem Alcockem. Ten se nechal inspirovat školními soutěžemi, ale 

první ročník se odehrál až v roce 1872. Soutěž je založena na jednokolovém vyřazovacím 

systému. V případě nerozhodného stavu utkání se zápas opakuje o týden později na hřišti 

soupeře. Prvního ročníku se zúčastnilo 15 týmů a po rozlosování jeden tým, který zbyl, 

automaticky vypadl. 

Doposud se hrály jen přátelské zápasy a tajemník FA toužil po trofeji. První trofej 

pro vítěze FA Cupu nechal zhotovit Martin Hall pro ročníky 1872 - 1895. Tato trofej nebyla 

moc podobná dnešní. Její výroba stála 20 liber, byla celá ze stříbra a na výšku měla 18 cm. Na 

vrcholku trofeje byla figurka fotbalisty známá jako „Little Tin Idol“.  

V roce 1878 vyhrál tým z Wanderers soutěž po třetí za sebou a trofej právem 

náležela klubu jako vlastníkovi. Tým ji vrátil zpět do rukou FA asociaci a prohlásil, že trofej 

by měla být putovní, i když ji někdo vyhraje třikrát za sebou. Bohužel roku 1895 byla trofej 

ukradena a nebyla nikdy nalezena i přes odměnu 10 liber. 

V roce 1896 byly vyrobeny nové repliky trofejí, o kterých se zjistilo až o 16 let 

později, že se jedná o padělky. Všechny trofeje byly staženy a k 21. výročí prezidenta Lorda 

Kinnairda. Byl vyhlášen konkurz na nový návrh trofeje, kterého se zúčastnila celá řada 

společností. Následujícího roku byla pro soutěž zhotovena nová 19 cm trofej s výjimkou 

podstavce, který vážil 175 uncí.  

Od roku 1923 se anglický pohár hraje vždy na stadionu ve Wembly  první nebo 

druhou sobotu v květnu. [1, 6, 7,] 
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Na obrázku 2 můžeme vidět Stříbrnou repliku původního Poháru FA na širokém 

podstavci z napodobeniny ebenu, 30 cm vysokou. Trofej má dvě ucha a je ozdobená stočenými 

lístky a oválnou kartuší s nápisem „Darováno Alfredovi Johnu Bishopovi, levému záložníkovi 

pohárového mužstva Wolves sirem Alfredem Hickmanem, 1908“. Oddělitelné víko je 

ozdobeno postavou fotbalisty. Je to jeden z jedenácti kusů, které nechali vyrobit 

Wolverhampton Wanderers [8]. Na obrázku 3 vidíme dnešní podobu tohoto poháru. 

  

Obr. 2. Stříbrná replika 

původního Poháru FA [8] 

Obr. 3. Dnešní podobizna Poháru FA Cupu [9] 

 

2.4. FIFA 

FA Cup a Anglická fotbalová federace fungovali již delší dobu a podmětem 

k založení mezinárodní fotbalové organizace byl úspěch na Olympijských hrách na začátku 

století. Celá tato myšlenka byla podporována především francouzskými a belgickými 

funkcionáři. Nejvíce ji prosazuje Holanďan C. A. W. Hirscham a Francouz Robert Guérin. 

Vdechnout život této myšlence se podařilo 21. 5. 1904 v Paříži, kde vznikla celosvětové 

známá organizace FIFA (Fédération Internationale de Football Association), která zodpovídá 

za veškeré dění ve fotbale. Je odpovědná za pravidla fotbalu přes IFAB (International 

Football Association Board), organizuje a schvaluje mezinárodní soutěže, které spadají pod 

její pravomoc. Dohlíží také na mezinárodní přestupy hráčů za pomoci svých komisí, zvyšuje 
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úroveň rozhodčích, trenérů a lékařů především v méně rozvinutých zemích, kontroluje 

dodržení svého statutu a závazných ustanovení. Nejvyšším orgánem FIFA je kongres, který se 

schází každé dva roky a každá členská asociace má pouze jeden hlas. Jakékoliv změny ve 

statutu musí schválit tříčtvrtinová většina na kongresu. FIFA se skládá z přijatých fotbalových 

svazů a z každé země může být členem pouze jedna fotbalová organizace s výjimkou čtyř 

britských.  

V prvních letech existence měla FIFA nedůvěru, ale tu si později získala. Hlavním 

sídlem se stává Curych ve Švýcarsku, odkud vše řídí.  

V roce 1953 FIFA schválila, že se národní asociace mohou sdružovat do 

kontinentálních federací, jež mají vymezenou povinnost, pravomoc a zároveň spadají pod 

FIFA. Postupně vzniká šest kontinentálních federací – AFC, CAF, CONCACAF, 

CONMEBOL, OFC, UAFA. [1, 10, 11] 

 

Obr. 4. Zastoupení konfederací ve světě [12] 

 

2.4.1. Mistrovství Světa 

Již v letech 1905 až 1914 se pokoušeli J. Rimet, H. Delaunaye, C. W. Hirschman  a 

sekretář holandského svazu D. Woolfallen o vytvoření mistroství světa. Bohužel tuto snahu 

přerušila první světová válka a jejich počin se uskutečnil až dne 25. 4. 1928 na kongresu FIFA 

v Amsterodamu. O dva roky později se mělo uskutečnit první mistroství světa s 

oficiálním názvem FIFA World Cup / Coupe de Monde de la FIFA. Bylo rozhodnuto, že se 

turnaj bude konat každé čtyři roky v období mezi Olympijskými hrami. Nově vytvořený 
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právní předpis stanovil, že vítěz bude odměněn trofejí. Pro tuto práci byl pověřen francouzský 

sochař Abel Lafleur.  

Za nástupu druhé světové války se pohár ztratil z dohledu okupačních vojsk a po 

celou dobu ho strážil italský místopředseda FIFA Dr. Ottorino Barassi v krabici od bot pod 

postelí. Doposud byla trofej známá jako Světový pohár, ale po druhé světové válce se 

přejmenovala na pohár Julesa Rimeta. V roce 1966 při přípravě mistroství světa v Anglii 

pohár zmizel a byl nalezen psem Pickelsem zakopaný pod stromem. V roce 1970 vyhrála 

Brazílie po třetí v šampionátu, a proto jí náleželo vlastnictví repliky Rimetovy trofeje (Obr. 5) 

[1]. V roce 1983 zmizela trofej naposledy ve městě Rio de Janeiro v Brazílii. Dnes se můžeme 

pouze domnívat, co se s trofejí stalo, ale nejspíše byla ukradena a roztavena.  

Originální trofej byla 35 cm vysoká a vážila přibližně 3,8 kg. Soška byla vyrobena 

z ryzího stříbra a celá pozlacená, s modrou základnou polodrahokamů (lapis laruzi). Na 

každé ze čtyř základen se nacházel zlatý plátek, na němž bylo umístěno jméno všech devíti 

vítězů mezi lety 1930 – 1970 (Obr. 5.). [10] 

Pro rok 1974 zadala FIFA požadavek na vytvoření nové trofeje. Sešlo se celkem 53 

návrhů ze 7 zemí a konkurz vyhrál italský umělec Silvia Gazzanigy. Ten popsal vytvoření 

takto: Linie vytáhnuté ze základny, rostoucí ve spirálách, táhnoucí se přijmout svět. Z 

pozoruhodného dynamického napětí v kompaktním těle sochy vzhlížejících figur dvou 

sportovců ve strhujícím momentu vítězství (Obr. 5.). Trofej je pojmenovaná jako Zlatá Niké 

podle bohyně vítezství - Niké. Jedná se o putovní trofej a vlastníkem je FIFA. Nová trofej je 

36 cm vysoká, vyrobená z masivního 18 - karátového zlata a váží 6175 gramů. Podstava 

obsahuje dvě vrstvy z polodrahokamů malachitu, zatímco spodní strana trofeje nese vyrytý 

rok a jméno každého vítěze Mistroství světa FIFA od roku 1974. [11] 
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Obr. 5. Rimetův pohár (zleva) a Zlatá Niké [13] 

 

2.4.2. Mistroství světa ve fotbale klubů 

Než vzniklo mistroství světa ve fotbale klubů, hrála se soutěž jménem 

Interkontinentální pohár (Obr. 6). Myšlenkou vytvoření nové soutěže byl věčný spor o 

nejlepší tým Evropy a Jižní Ameriky. Proto v roce 1960 vzniká nová soutěž, o kterou hraje 

vítěz Poháru Mistrů Evropských Zemí (PMEZ) s vítězem Copa Libertadores (obdoba PMEZ 

v Jižní Americe). Atmosféra pohárů byla velmi bouřlivá a prožila pestrou násilnou historii. 

Od roku 1960 – 1979 se hrálo utkání vždy doma – venku. Na domácí půdě vždy provokují 

fanoušci hostitelského celku, proto se od roku 1980 hraje jen jeden zápas na neutrální půdě 

v Japonsku.  

Roku 2004 soutěž zaniká a je nahrazena soutěží Mistroství světa ve fotbale klubů 

(Club World Cup). O nový pohár (Obr. 7) hraje vždy nejlepší tým z každé konfederace. Tým 

z Ligy Mistrů OFC si od roku 2007 musí vybojovat postup od vítěze ligy hostitelské země. [1, 

14] 
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Obr. 6. Interkontinentální pohár [15] Obr. 7. Současný pohár pro vítěze 

Mistroství světa klubů ve fotbale [16] 

 

2.5. UEFA 

Unie Evropských Fotbalových Asociací - UEFA (Union of European Football 

Associations) byla založena 15. 6. 1954 v Basileji u projednání zástupců francouzských, 

italských a belgických fotbalových federací. Nejprve bylo sídlo v Paříži, ale později se 

přesunulo do Bernu. Až v roce 1995 se stal sídlem švýcarský Nion. UEFA je hlavní řídící 

organizací v Evropě a má na starosti fotbal, futsal a plážový fotbal. [1] 

 

2.5.1. Mistroství Evropy 

Mistroství Evropy je nejprestižnější evropská soutěž, v které hrají pouze národní 

mužstva. O trofej se hraje každé čtyři roky a finále probíhá každé dva roky před mistrostvím 

světa. Soutěž byla vytvořena roku 1927 z iniciativy, o kterou se postaral Henri Delaunay.  

Záměr této soutěže byl, aby se ho zúčastnilo 10 nejlepších evropských zemí. Můžeme ji znát 

také pod jménem Švehlův pohár (tehdejší předseda československé vlády Švehla, který 

věnoval do soutěže pohár), tak se jí říkalo před druhou světovou válkou. Po skončení druhé 

světové války se do soutěže se přidávají nové země a soutěž je nazývána jako pohár Dr. Imre 
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Geroe. V roce 1954 se plánuje nová soutěž, o kterou se postaral opět Delaunay, ale nové 

soutěže se již nedočká, jelikož další rok umírá.  

Dne 21. 1. 1958 vzniká nová soutěž, která nese název Pohár evropských národů a 

spadá pod organizaci UEFA. První dva ročníky se hrály vylučovacím způsobem v jedné zemi. 

Třetí ročník byl přejmenován a v roce 1960 již nese známí název Mistroství Evropy. Tento 

ročník se neobešel bez politického zásahu, kdy fašistický diktátor Franco odmítl vpustit SSSR 

do Španělska. V roce 1976 se soutěž poprvé odehrála ve východním bloku a to v Jugoslávii. 

Zde Československo vyhrálo na penaltový rozstřel se SRN, kde vstřelil Antonín Panenka 

vítěznou branku „padáčkem“. Od roku 1996 se hrají čtyři skupiny po čtyřech a prvních osm 

hraje o čtvrtfinále. [1, 2] 

 

Obr. 8. Současný pohár, který nese památku Henriho Delauneye [18] 

Před šampionátem 2008 se UEFA rozhodla nechat vyrobit nový a vylepšený pohár 

(Obr. 8). Jedna z britských klenotnických firem za tuto zakázku údajně zaplatila 30700 eur. 

Nyní je pohár o 18 cm vyšší (celkem měří 60 cm) a dva kilogramy těžší (celkem 8 kg). Také je 

užší základna, aby byl pohár stabilnější. [17] 

 

2.5.2. Pohár ligy mistrů UEFA 

Dnes známý pod pojmem Liga mistrů, dříve Pohár Mistrů Evropských Zemí 

(PMEZ). Redaktor francouzského sportovního listu L’Equipe Gabriela Hanota naléhal, aby se 

vytvořila nová soutěž. Chtěl pravidelnou soutěž pro mistry evropských zemí. Proto na jaře 

roku 1955 pozval do Paříže zástupce 18 klubů, kteří schválili založení nové soutěže. Soutěž 

byla založena 4. 4. 1955 a PMEZ okamžitě uznala FIFA a UEFA si ji vzala pod 
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administrativní dohled. Dnes je to nejpopulárnější evropská klubová soutěž, která se stala 

vzorem i v jiných sportovních odvětvích. 

Do semifinále se hraje vyřazovacím systémem (zápas na domácím hřišti a zápas na 

hřišti soupeře), branka na hřišti soupeře se počítá za dva. Za stejného skóre se zápas 

prodlužuje dvakrát po patnácti minutách a není-li ani tehdy rozhodnuto, následuje penaltový 

rozstřel. Finálový zápas se hraje na předem určeném místě a vítěz má právo účastnit se 

v Superpoháru a v Mezikontinentálním poháru. [1, 2] 

V roce 1967 bylo dovoleno Realu Madrid si pohár ponechat za pět výher PMEZ. 

Generální tajemník se rozhodl vytvořit nový design a zavolal specialistovi do Bernu Jürgu 

Stadelmannovi. Ten nový pohár dokončil před 28. březnem a práce mu trvala 340 hodin. Poté 

mohl dodělat práci kovorytec. V sezoně 1968/69 bylo zavedeno pravidlo, že trofej do 

vlastnictví klubu připadne tehdy, pokud tým vyhrál celkově pětkrát, anebo třikrát za sebou. 

Podle nových pravidel klub, který vyhraje soutěž třikrát po sobě nebo pětkrát celkově dostane 

zvláštní vyznamenání a cyklus začíná od nuly. 

Aktuální UEFA Champions League trofej je již šestá v pořadí, váží 8,5 kg, je 75,3 cm 

vysoká a 46,5 cm široká. Je stříbrná se dvěma uchy, znakem UEFA a s nápisem COUPE DES 

CLUBS CHAMPIONS EUROPÉENS. [21] 

 

 

Obr. 9. „Ušatá trofej“ pro vítěze Ligy Mistrů [22] 
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2.5.3. Pohár Evropské ligy UEFA 

Vznik 18. 4. 1955 z iniciativy místopředsedy UEFA E. Thommena nazývána 

mezinárodní evropská klubová soutěž, kterou řídila zvláštní komise UEFA. Na začátku 60. let 

výbor rozhodl, že se mohou přihlašovat ligové kluby, které se nekvalifikovaly do poháru 

mistrů evropských zemí nebo poháru vítězů pohárů. V sezóně 1966 – 67 byl název 

přejmenován na Veletržní pohár a soutěž oficiálně převzala do svých rukou UEFA. Pravidla 

přihlášení byla změněna a mohli ji hrát mužstva, které se umístily v lize za mistrem, případně 

za vítězem národního poháru, nebo vítězem ligového pohárů. Do semifinále se hraje 

vyřazovacím systémem (zápas na domácím hřišti a zápas na hřišti soupeře), branka na hřišti 

soupeře se počítá za dva. Za stejného skóre následuje penaltový rozstřel. Od sezóny 1997 - 98 

bylo finále dvoukolové. V ročníku 2009 – 2010 je soutěž známá jako UEFA Europa League a 

finále se hraje na předem určeném místě. 

Původní trofej již zůstane za všech okolností vlastníkem UEFA a vítěz dostane pouze 

repliku v plné velikosti. Klub, který vyhraje soutěž třikrát po sobě nebo pětkrát celkově 

dostane zvláštní vyznamenání a cyklus začíná od nuly, ale to se ještě nikdy nestalo. [1, 19] 

Pohár Evropské Ligy UEFA (Obr. 10) je nejtěžší ze všech stříbrných trofejí. Váha je 

15kg, je 65 cm vysoká, 33 cm široká a 23 cm hluboká. Je to stříbrný pohár na žlutém 

mramorovém podstavci, byl navržen a vyroben v dílně Bertoni v Miláně. Na rozdíl od 

ostatních evropských trofejí, nemá žádné úchyty. Těsně nad soklem je reliéf, který připomíná 

skupinu hráčů bojující o míč, ale ve skutečnosti podporují osmiboký pohár, který je ozdoben 

znakem UEFA. [19] 

 

Obr. 10. Pohár Evropské Ligy UEFA [20] 
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2.5.4. Pohár vítězů pohárů 

Je to mezinárodní klubová soutěž, která byla založena roku 1960. Účastnit se mohli 

pouze vítězové národních pohárů členských zemí UEFA. Finálové utkání se hrálo na předem 

určeném místě a vítěz měl právo se účastnit v Superpoháru. Po vytvoření Evropské ligy Pohár 

vítězů pohárů zaniká. [1] 

 

Obr. 11. Pohár vítězů pohárů [23] 

 

2.5.5. Superpohár UEFA 

Založen roku 1972 a střetne se zde vítězný tým z Poháru Mistrů Evropských Zemí a 

vítězný tým z Poháru Vítězů Pohárů. Podmětem ke vzniku superpoháru (Super Cup) bylo 

přátelské utkání mezi Glasgow Rangers a Ajaxu Amsterodam na počest 100. výročí založení 

skotského klubu. První pohárový souboj se uskutečnil 16. 1. 1973 bez oficiálního souhlasu 

UEFA a ta vyžadovala pouze přátelské střetnutí. Po odehrání dvojzápasu dal návrh 

Nizozemský deník De Telegraaf vytvoření nové pohárové soutěže, které dal název 

Superpohár.  

Do roku 1998 se hráli dva zápasy vždy na hřištích účastníků. Poté bylo zvoleno 

hostitelské město Monako jako každoroční hostitel Superpoháru, kde se v jednom zápase 

rozhodlo o vítězi. O rok později se soutěž Pohár vítězů pohárů zrušil, ale v Superpoháru se 

střetává vítěz Ligy mistrů s vítězem Evropské ligy. V roce 2013 se po patnácti letech změnilo 

hostitelské místo. Stala se jím Praha a na Edenu porovnaly síly mužstva z Bayernu Mnichov a 

Chealsea FC, kde vyhrál na penaltový rozstřel Bayern 5:4.  
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Přesná replika trofeje se předává vítězi a tým, který vyhraje soutěž 3 krát za sebou 

nebo 5 krát celkově obdrží originální trofej a zvláštní uznání. Prozatím to dokázal pouze AC 

Milán. 

První trofej byla představena v roce 1973 a byla dokonce větší než evropský pohár. 

Ta je dnes nahrazena pamětní deskou se zlatým UEFA Emblem. Druhá trofej byla zase 

nejlehčí a nejmenší ze všech evropských trofejí s hmotností 5 kg a 42,5 cm na výšku. Dnešní 

třetí model váží 12,5 kg a je 58 cm vysoký (Obr. 12). [1, 24] 

 

Obr. 12. Současná trofej Superpoháru [24] 

 

2.6. MISTROSTVÍ JIŽNÍ AMERIKY / COPA AMÉRICA 

Americký pohár, také nazýván Copa América je nejstarší kontinentální světová 

fotbalová soutěž. U zrodu tohoto poháru stála Argentina v roce 1910, ale konfederace 

CONMEBOL jej nezařazuje do pořadníku soutěže. Samotný CONMEBOL totiž vznikl během 

roku 1916. Šampionát se odehrával pouze v jediném městě, které bylo pověřeno jeho 

uspořádáním. Ze začátku hrála pouze Argentina a Chile, později přizvali Brazílii a Uruguay.   

Během dvacátých let se turnaj konal každoročně, ale jak začínala nastupovat 

profesionalita, došlo k velké přestávce až na 6 let. U neoficiálního mistroství světa v Peru 

1935 nabrala tato soutěž velké popularity. V 60. letech tato soutěž na popularitě klesla, když 

se do popředí dostává klubová soutěž s názvem Copa Libertadores (Pohár Osvoboditelů). 

Mistroství Jižní Ameriky roku 1967 zmizelo z fotbalového kalendáře na celých 8 let. 
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V roce 1975 byla soutěž obnovena již pod názvem Copa América a do soutěže se 

přihlásilo všech deset zemí konfederace CONMEBOL. Vyšší účast vedla ke změně hracího 

systému. Týmy jsou rozděleny do tří skupin po třech, kde hraje každý s každým (doma – 

venku, ve své zemi) a ve čtvrtfinále se přidává obhájce trofeje. V roce 1987 se turnaj mění na 

jeden hostitelský stát, ale počet fanoušků rapidně klesá.  

Copa América ztrácí na prestiži a posílá do boje druhořadé výběry. V rámci oživení 

soutěže jsou přizvány do turnaje týmy z jiných federací především CONCACAF. [25] 

 

Obr. 13. Trofej Copa America [26] 

 

2.7. MISTROSTVÍ CONCACAF 

Tato soutěž vznikla roku 1961 sloučením Středoamerické a karibské konfederace 

(CCCF) a Severoamerické konfederace (NAFC). První turnaj se konal v roce 1963. 

Šampionátu po několika letech spadla úroveň a hrál se hlavně jako kvalifikační turnaj, který 

rozhodoval o účasti týmů na mistroství světa za CONCACAF. O vyzdvihnutí soutěže se 

postaral prezident konfederace Jack Warner z Trinidadu a Tobago v roce 1990. Do 

následujícího ročníku věnoval CONCACAF Gold Cup (Zlatý pohár CONCACAF, Obr. 14), 

který se stal opravdovým symbolem severoamerického kontinentu, srovnatelným s ostatními 

poháry na jiných světadílech. Nového ročníku se zúčastnilo 28 týmu bojujících o šest 

postupujících míst na MS. V roce 1993 za ostrou kritiku výběru hráčů poslalo Mexiko 

nejsilnější možnou sestavu a suverénně zvítězili. V dalším ročníku došlo ke změnám a turnaj 

se přesunul z července na leden a na turnaj byla přizvána Brazílie. [25] 
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Obr. 14. Zlatý pohár CONCACAF [27] 

 

2.8. ASIJSKÝ POHÁR 

Asijský pohár (AFC Asian Cup) je druhým nejstarším kontinentálním šampionátem, 

který předběhl Evropu o 4 roky. Turnaj byl založen roku 1956 a jeho popularita stále roste. 

Předností se stal pevně daný termín turnaje i dobře organizované kvalifikační boje. V roce 

1968 vyhrál v soutěži Irán a úspěch podpořil rozvoj fotbalu v sousedních arabských zemích, 

který byl z náboženských důvodů často zakazován. Počet zemí na turnaji postupně rostl, i 

když mu škodili časté absence států s politickým podnětem. V roce 1992 tuto soutěž ovlivnila 

absence 14 týmů z 37 a byl to nejtvrdší a nejtrestanější ročník. Po velmi přísných pokutách a 

trestech dal dalšímu ročníku jiný pohled a hra se stala čestnější. [25] 

 

Obr. 15. Asijský pohár [28] 
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2.9. AFRICKÝ POHÁR NÁRODŮ 

První ročník se konal v roce 1957 a přihlásily se pouze čtyři zakládající země 

Africké fotbalové konfederace (CAF). Jihoafrická unie se nakonec nemohla zúčastnit, jelikož 

měla poskládaný tým z „černých“ nebo jen „bílých“ hráčů a kvůli rasismu to konfederace 

odmítla. Postupem času se z malého turnaje tří mužstev stal svátek afrických zemí, který se 

koná každé dva roky. V roce 1978 dostala Ghana za své třetí vítězství první pohár Abdela 

Aziza Abdallaha Salema. Mistroství Afriky pozvedla Nigérie v roce 1980, kdy zásluhou 

ropných ložisek si stát mohl dovolit výstavbu velkolepých stadionů. O dva roky později 

africký fotbal nabyl na profesionalitě a začal masový odkup hráčů do Evropy, ale upadla tím 

kvalita na turnaji. Proto se roku 1992 přesunul turnaj na leden, aby hráči z evropských klubů 

mohli reprezentovat svoji zemi a tím se zvedla i kvalita. [25] 

 

Obr. 16. Africký pohár národů [29] 

 

2.10. POHÁR NÁRODŮ OCEÁNIE 

Tato nejmenší konfederace vznikla roku 1966, když se čtyři členské země odmítly 

zařadit do AFC. Pohár národů Oceánie (OFC Nations Cup) je často spojovaný s kvalifikací na 

Mistroství světa. Vítěz této soutěže si zajistí účast na Mistrovství světa. V roce 2012 se 

změnila pravidla a vítěz se kvalifikuje jen na Konfederační pohár a o postup na MS se bojuje 

odděleně. [25] 
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Obr. 17. Pohár Oceánie [30] 

 

2.11. OCENĚNÍ JEDNOTLIVCŮ  

2.11.1. Zlatá kopačka 

Zlatá kopačka (francouzsky Soulier d'Or, anglicky Europen Golden Shoe) je trofej 

pro nejlepšího evropského ligového střelce. Ocenění se uděluje od roku 1968 a podmět 

navrhnul francouzský časopis L'Équipe. Trofej získá ten, kdo v lize nastřílí nejvíce branek bez 

ohledu na počet odehraných utkání, ale každá soutěž má svůj koeficient obtížnosti.  Nejlepší 

fotbalista dostává Zlatou kopačku, druhý Stříbrnou kopačku a třetí Bronzovou kopačku. 

Koeficient obtížnosti se určuje podle pořadí v žebříčku UEFA. [1, 31] 

 

Obr. 18. Zlatá kopačka pro ročník 2012 / 2013 [32] 
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2.11.2. Zlatý míč 

Zlatý míč (francouzsky Ballon d’Or) je trofej pro nejlepšího evropského fotbalistu, 

která se uděluje každoročně od roku 1956. Podmět pro vytvoření dal francouzský časopis 

France Football na základě ankety, ve které určení evropští novináři vybírají koncem prosince 

nejlepší fotbalisty za uplynulý rok. Zlatý míč je největší osobní odměnou, které se může 

vůbec dostat hráči. Nejlepší fotbalista dostává Zlatý míč, druhý Stříbrný míč a třetí Bronzový 

míč. 

V roce 1995 musel mít hráč dokonce evropské občanství, aby byl způsobilý ankety. 

V roce 2010 se ankety FIFA World Player of the Year a France Football d’Or sloučily a 

anketa byla přejmenována na FIFA Ballon d’Or, kde hlasují vybraní novináři, trenéři a 

kapitáni mezinárodních týmů. [1, 33] 

 

 

Obr. 19. Zlatý míč [34] 
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3.  RAPID PROTOTYPING 

Rapid Prototyping (RP) je soubor technologií, které slouží k návrhům prototypů ve 

3D programech i ke zhotovení nových modelů pomocí 3D tisku. Tato technologie se začala 

vyvíjet již v 80. letech. V dnešní době se spíše výroba modelů a prototypů zaměřuje na 

výrobu forem a nástrojů. V různých případech se modely vytvořené RP využívají na simulaci 

nebo na různé typy zkoušek (namáhání, obtékání). RP je především využíván 

v automobilovém, leteckém a elektrotechnickém průmyslu. V průmyslu s metodami přesného 

lití kovů poskytují metody RP velkou výhodou, a to převážně v rychlosti vytvořených modelů 

a menších finančních nákladů, přičemž nesmíme zapomínat, že 80% času a nákladů je dáno 

právě výrobou konstrukce. Většina technologií RP dokáže vytvářet vnější i vnitřní tvary ať 

jsou jakkoliv složité. 

V součastnosti známe spoustu postupů a kombinací materiálů při tvorbě RP. 

Nejznámější z nich jsou: Stereolitografie (STA, SL), Selective Laser Sintering (SLS), Laning 

Object Manufacturing (LOM), Focused Deposition Modeling (FDM), Multi Jet Modeling 

(MJM neboli 3D tisk). [35] 

 

3.1. ČESKÝ VÝVOJ RAPID PROTOTYPING NA KVS 

Od roku 2001 se technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní podílí na vývoji 

KVS (Katedra Výrobních Systémů), výzkumném programu Rapid prototyping. Firma 

Stratasys z USA propůjčila stroj PRODIGY k výrobě modelů metodou FDM z ABS 

materiálů. Stroj umožňuje zhotovení modelů, které jsou pro ostatní technologie příliš náročné 

na zhotovení.  

Provoz stroje dosud umožnil zlepšení výsledků konstruování ve 3D, i zlepšení 

detailů. Největší výsledky se dosáhli při tzv. Reverse Engineering, jsou to data získávána 

pomocí dotykového nebo bezdotykového 3D měření, neboli můžeme říct scanning. Pokud 

v návrhu model přesahoval pracovní plochu, rozsegmentoval se a poté se jednotlivé díly 

lepily nebo mechanicky spojily. Aby se tomuto procesu spojování předcházelo, rozvíjely se 

další technologie umožňující levnější spojení a levnější série výrobků z různých materiálů. 

Jednalo se především o vytvoření silikonové formy pro malé série (10 – 200 výrobků), např. 

pryskyřice, kompozit nebo voskový model pro přesné lití.  
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Při lití do keramických skořepin lze odlévat ocel, slitiny hliníku atd. Skořepina se 

před litím vyžíhá a vosk vyteče při teplotě 70C°, ale při použití modelu z ABS musí být žíhání 

až na 1000°C bez porušení formy. Dalším velmi důležitým bodem je zajištění dokonalé 

hladkosti povrchu, proto musíme dbát na odstranění jednotlivých stop vrstev při stavbě 

modelu. 

Rapid prototyping razantně zvyšuje produktivitu a především kvalitu. Proto se 

katedra soustředí na jeho rozšiřování a navrhuje další zařízení a stroje. Jsou to: 

1) Oblast Reverse Engineering pro bezkontaktní snímání a měření tvaru. Vývoj 

spočívá ve zpracování digitálního obrazu např. kamerou nebo fotoaparátem.    

2) Vývoj zařízení CNC stroje s řízením třech os, který je postaven na bázi lehkých 

profilů. Zde figuruje možnost nasazení vysokootáčkového elektrovřetena do 

pinoly a obrábění snadno obrobitelných materiálů jako můžou být předlohy z 3D 

tisku. 

3) Oblast materiálů, jak pro modely, nástroje, ale především v konstrukci strojů 

s nadměrnou velikostí pro pracovní prostor [36] 

 

3.2. 3D TISKÁRNA DIMENSSION SST 768 

3D tiskárna Dimension SST (Soluble Support Technology) se nachází v laboratořích 

VŠB-TUO a je určena pro rychlou výrobu přesných pevných modelů s technologií 

rozpustných jader tzn. vyleptání podpůrného materiálu po vytisknutí modelu. Na základě 3D 

CAD modelů je možné zhotovit velmi přesný a složitý prototyp s dutinami, které jsou ve fázi 

tisku nahrazeny podpůrným materiálem. Můžeme vyrobit jednoduché součástky, které budou 

zhotoveny za pár hodin anebo složité soustavy během několika dnů. Doba tisku se 

pochopitelně odvíjí od složitosti a velikosti modelu. Dimention SST 768 (Obr. 20.) dokáže 

vyrobit modely levně, a to i bez odborné obsluhy a speciálního vybavení. Jednoduše je 3D 

návrh ve formátu .stl načten do pracovního prostředí Catalist a následně poslán z pracovní 

stanice konstruktéra. Výstavba modelu je okamžitě zahájena a po dokončení stavby modelu je 

tiskárna znovu připravena k použití. 
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Obr. 20. Pracovní stanice Dimenssion SST 768 [37] 

 

Princip tisku je založen na technologii FDM (Fused Deposition Modeling) a to 

znamená postupné nanášení materiálu po velmi malých vrstvách (0,24 mm – 0,33 mm) 

na osách XY. Po ukončení nanesení vrstvy na osách XY se tryska přemístí o jednotku na ose 

Z. Modely jsou vyrobené z pevného, odolného a netoxického ABS plastu (Acrylnitril-

Butadien-Styrol-Copolymerisat). Celkový prostor pro tisk (X, Y, Z) je maximálně 203 x 203x 

305mm. [37] 

 

Obr. 21. Princip tisku na Dimenssion SST 768 [37] 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1. 3D 

Zajisté všichni máme zkušenosti s 2D grafickým editorem. Pro ty, kteří chtějí jít o 

úroveň výše a modelovat ve 3D programech, je tato změna jako skok do studené vody. Je 

potřeba se naučit spoustě novým pojmům, ale především novému způsobu práce. Pokud nám 

při práci v 2D programu např. na tabletu stačilo jen lehce načrtnout nápad nebo koncept, 

v třídimenzionálním prostoru je potřeba mnohem více plánování a znalostí způsobu práce. 

Vše, co se má prezentovat v hotovém obraze nebo v animaci, musí být zkonstruováno v 3D 

programu a zde může nastat první problém. Aby se daly objekty konstruovat v prostoru a 

nahlížet ze všech stran, je zapotřebí více pohledů, které se ještě navíc odlišují v druhu své 

perspektivy. Tak existují pohledy, které simulují perspektivní zkreslení a tím se zobrazí jako 

obraz, na který jsme zvyklí z kamery. Tyto pohledy nám dopřejí si vybrat vhodnou pozici pro 

modelování. Na druhé straně nám ve vyobrazených pohledech mohou vznikat optické klamy 

např. při poměru velikostí. Další překážku představuje struktura povrchů. Každý objekt je 

tvořen vrstvou polygonů. Tyto plochy se skládají z trojúhelníků nebo čtyřúhelníků, a to vždy s 

rovnými hranami mezi vrcholy. To znamená, že každý objekt můžeme zkonstruovat pomocí 

několika polygonů. Druhý důsledek polygonální struktury 3D – objektů je, že všechny objekty 

jsou duté a tvořené nekonečně tenkou vrstvou. Podobným typem troj – nebo čtyřúhelníkových 

polygonů jsou n-úhelníky. Tyto plochy mohou mít libovolný počet vrcholů, a navíc mohou být 

i zakřivené. [38] 

 

4.2. MODELOVÁNÍ V CINEMA 4D 

Pro zhotovení modelu jsem se vydal elektronickou cestou. Jako pracovní prostředí 

sloužil grafický program Cinema 4D R13. Vytvoření návrhu modelu v grafickém prostředí 

nese patřičné výhody. Člověk může pracovat v pohodlí svého domova, při modelaci se 

neušpiní, může provádět zásadní změny návrhu a přitom se může lehce vrátit pár kroků zpět. 

Velkou výhodou Cinemy 4D je variabilita pracovního prostředí, kde si můžu navolit nástroje 

a funkce podle typu práce.  

 Model byl navržen v neurčitém měřítku, a proto se jeho celková velikost formovala 

až ke konci práce (Obr. 22, 23). 
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Obr. 22. Síť bodů v Cinema 4D 

 

 

Obr. 23. Grafický návrh po vyrenderování 
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4.3. 3D TISK NA DIMENSSION SST 768 

Po vypracování grafického návrhu se přešlo k tisku samotného modelu. Prostředí 

Catalist pracuje pouze s formátem name.stl, proto bylo nutné uložit formát jako stl místo 

kompatibilní zkratky pro ostatní grafické programy 3ds. Program nejprve zkontroluje, zda 

jsou křivky v celém objektu spojité a potom je vybrána velikost scale (měřítka). První tisk 

proběhnul s menšími komplikacemi. Do vrstvy, která měla obsahovat pouze ABS plast, se 

dostala vrstva podpůrného materiálu. Měřítko nebylo úplně správné, proběhla deformace 

kolíků kopačky a byl špatně navržen jazyk boty, který se následně zlomil. Proto proběhlo 

přepracování návrhu (Obr. 25.). Na druhý pokus bylo již vše opraveno. V nastavení tisku se 

změnila pouze poloha kopačky (Obr. 26.). 

 
 

Obr. 24. První návrh v prostředí 

Catalist  

Obr. 25. První model po vytisknutí 

 

 

 

Obr. 26. Druhý návrh v prostředí 

Catalist 

Obr. 27. Druhý model po vytisknutí 
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4.4. LOUŽENÍ A LEPTÁNÍ KOPAČKY 

Jak můžeme vidět na předchozím Obr. 27., je vytvořena tzv. podpora pro tisk 

modelu, jelikož nemůžeme tisknout do prázdna. Pro odstranění této podpory bylo nutné 

model loužit (pouze u geometricky složitých modelů, Obr. 28.). Vytvořil jsem roztok 

hydroxidu sodného a vody (2,3%). Na 32 litrů vody bylo potřeba 724g NaOH. V takto 

namíchaném roztoku jsem nechal model loužit, následující den byla oddělena podpora od 

modelu. Zhotovený model kopačky měl drsný povrch, který vznikl nanášením jednotlivých 

vrstev při tisku. Povrch kopačky bylo tedy nutné vyleptat. Rovnoměrně jsem nanášel 

rozprašovačem ethylmethylketon, který po působení vytvořil lesklý glazovaný povrch (Obr. 

29). Tuto operaci jsem prováděl 20x, než jsem dosáhl požadovaného vzhledu. 

 

 

Obr. 28. Připravená lázeň 

pro odstranění podpory 

Obr. 29. Vyleptaná kopačka ethylmethylketonem 

 

4.5. VÝROBA JÁDRA  

Jádro jsem si opět navrhnul v Cinemě 4D (Obr. 30.) a následně poslal na tisk. Model 

pro jádro byl vytvořen zmenšením původního modelu kopačky tak, aby byla jednoduše 

vytvořena dutina budoucího odlitku. Po vytisknutí proběhla opět lázeň modelu na odstranění 

podpory. Po přeměření velikosti jádra proběhla jen malá změna velikosti délky špičky a 

oblasti kotníků. Tuto opravu jsem provedl pomocí obyčejné plastelíny (Obr. 31.). 
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Obr. 30. Návrh jádra v Cinema 4D Obr. 31. Zaformované jádro  

Polovinu plastového modelu jsem zaformoval do organobentonitu a tím vytvořil 

dělící rovinu. Jako další krok proběhla separace pracovní plochy a modelu. Separátor se zředil 

s vodou v poměru 1:1 a jeho aplikace proběhla štětcem na požadovanou plochu, kde vytvořil 

jemný ochranný film. Pro vyhotovení formy na jádro byla použita silikonová dvousložková 

kaučuková pasta – Lukopren N 1522, do které se přidaly dva hmotné díly katalyzátoru. Na 

první část formy bylo zapotřebí 400g lukoprenu a 8g katalyzátoru. Mícháním se vnesly do 

pasty bubliny, které byly odstraněny odstátím lukoprenové pasty volně na vzduchu. Po krátké 

časové prodlevě se tenkým proudem lila lukoprenová pasta na model a tím byla první část 

formy hotová (Obr. 32). Další den byl tento proces zopakován na druhé polovině lukoprenové 

formy. Obě poloviny byly následně složeny a připraveny pro výrobu jádra (Obr. 33). 

  

Obr. 32. Polovina lukoprenové formy Obr. 33. Hotová lukoprenová forma  

Pro vytvoření jádra jsem se rozhodl použít furanovou pryskyřici z důvodu nízkých 

zbytkových pevností jádrové směsi na bázi organických pryskyřic a tudíž i lepší čistitelnosti 

předlévaného otvoru. Na přípravu pískové směsi jsem si vysušil křemenný písek. Vysoušení 

proběhlo v sušárně při teplotě 115°C, kdy byla odstraněna vlhkost v písku (2 hodiny). Bylo 

tím zabráněno retardaci vytvrzovací reakce furanové pryskyřice s tvrdidlem. Jakmile byl 

písek suchý, navážil jsem si 800g a přidal 35% hmotnostního dílu tvrdidla GS-20 na 

pryskyřici, které činilo 3,5g. Po minutě míchání jsem přidal 1,2% hmotnostního dílu 

pryskyřice Askuran na křemenný písek. Po 30 vteřinách míchání se směs začala barvit do 
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zelena. Posléze jsem začal furanovou směs pěchovat do lukoprenové formy. Lukoprenová 

forma byla rozebrána po 24h, kdy jsem předpokládal, že jádrová směs bude již plně 

vytvrzena, což potvrdilo i její zabarvení do černa (Obr. 34.). Dávkování jednotlivých 

komponentů bylo zvoleno tak, aby bylo dosaženo maximálních pevností po vytvrzení 

z důvodu možných náročných operací s jádrem během formování (obsah pryskyřice 1,2%). 

Obsah tvrdidla byl snížen na základě opakované přípravy jádra, kdy v prvém případě při 

dávkování 45% tvrdidla na pojiva, se směs vytvrdila příliš rychle a nebylo možné plně 

dopěchovat lukoprenovou formu. [39] 

Nově vytvořené jádro prošlo drobnými změnami – obroušením a úpravou známky. 

Po opracování proběhl nátěr jádra z důvodu snížení možných povrchových vad. Pro tuto 

aplikaci byl použit lihový nátěr Foundrylac ZBM/365 (plnivo korund), jako náhrada 

zirkonových nátěrů, který se vyjímá velmi dobrou penetrací u pryskyřičných jader [40]. Po 

aplikaci nátěru proběhlo vysušení – zapálením nátěru (Obr. 35).  

  

Obr. 34. Vytvrzené furanové jádro Obr. 35. Jádro ošetřené nátěrem 

 

4.6. FORMOVÁNÍ A UMÍSTĚNÍ JÁDRA 

Pro lepší obtisk modelu do písku byl zvolen OBB-SAND (organobentonitová směs). 

Ten pro tyto účely sloužil jako modelová směs. Jako výplňová směs byla zvolena oběhová 

bentonitová směs s křemenným ostřivem a natrifikovaným bentonitem, formováno bylo na 

syrovo (do 5% vody).  

Nejprve jsem si vydělil model tzv. šněrovačkou, abych zjistil dělící rovinu. Poté jsem 

model zaprášil lykopodiem, aby bylo možné model lehce vyndat z formy. Na model jsem 

nanesl vrstvu organobentonitu a řádně jsem jej upěchoval. Jakmile byla vrstva modelové 

směsi zaformovaná, dosypal jsem rám výplňovou bentonitovou směsí, opět upěchoval a první 

část formy byla hotová (Obr. 36). Druhá část formy probíhala podobným způsobem. Nejprve 
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jsem umístil model sítka, kde povede vtoková soustava, umístil vtokový kůl a zaprášil 

lykopodiem. Opět jsem nasypal vrstvu modelové směsi na vnitřní stranu formy a dosypal 

zbytek rámu. Po dokončení pěchování jsem udělal licí jamku, průduchy a vytáhl model licího 

kůlu (Obr. 37.). Po rozdělání formy jsem vyjmul model, udělal zářezy a výfuky.  

  

Obr. 36. První půlka formy Obr. 37. Druhá půlka formy 

Do takto připravené formy jsem umístil jádro na bronzové tyčinky ze stejného 

materiálu jako budoucí odlitek (Obr. 39.). Tyčinky byly umístěné do spodní části formy tak, 

aby bylo jádro vycentrované na středu a odlitek měl zhruba stejnou tloušťku stěn. 

  

Obr. 38. Zkoušky velikosti jádra Obr. 39. Umístěné jádro ve spodní 

části formy 

 

4.7. TAVBA A LITÍ 

Tavba probíhala v elektrické odporové peci, kde se v kelímku natavilo 5 kg bronzu 

se složením CuSn12. Kov se natavil na teplotu 1250°C. Před litím se z povrchu hladiny stáhla 

struska a byla přisypána fosforečná měď pro dezoxidaci kovu. Po krátké časové prodlevě 

k zajištění dobrého rozpuštění fosforečné mědi se přešlo na lití. 
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4.8. VYTAŽENÍ ODLITKU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Po vychladnutí kovu se vybíjel odlitek z formy (Obr. 40.). Po odstranění zbylé 

formovací směsi, vtokové soustavy, výfuků a zbylých nepotřebných součástí se projevily 

vady. Byly zde dvě staženiny (Obr. 41.), které bylo nutno vyvařit. Po očištění odlitku 

brusným kartáčem zde vznikly také nerovnosti od bronzových tyčinek (Obr. 42). Všechny 

tyto vady a nerovnosti bylo potřeba vyvařit.  

  

Obr. 40. Vybouchaný odlitek z rámu Obr. 41. Staženiny  

  

  

Obr. 42. Odstranění nedílných součástí 

odlitku 

Obr. 43. Po očistění brusným 

kartáčem před vyvařením 

 

Na vyvaření děr sloužila technologie TIG a svařovalo se bronzovým drátem CuSn12 

(Obr. 44., 45.). K odstranění svárů a vybroušení hrubých ploch kopačky sloužila úhlová 

bruska s brusným kotoučem.  



 

39 

 

  

Obr. 44. Vyvařené staženiny a 

nerovnosti technologií TIG 

 

Obr. 45. Pohled se shora  
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5. ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY 

Závěrečné úpravy odlitku byly dodělány jemnými brusnými kotouči na odstranění 

stop po přímočaré brusce. Následně byl povrch kopačky vyleštěn filcovými kartáči a 

kobercovými kotouči s leštící pastou. Poté byl odlitek opatřen závěrečným nástřikem. Díky 

těmto povrchovým úpravám získal povrch odlitku zrcadlový lesk (Obr. 46, 47). Na závěr byla 

bronzová kopačka instalována na mramorový podstavec, a tím odlitek získal svou konečnou 

podobu sportovní trofeje. V případě reálného použití kopačky coby trofeje, je možno na 

podstavec umístit štítek s věnováním. 

  

Obr. 46. Finální podoba odlitku I. Obr. 47. Finální podoba odlitku II. 

 

 

Obr. 48. Finální podoba trofeje 
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6. ZÁVĚR 

Teoretická část bakalářské práce zpracovává vývoj nejslavnějších fotbalových 

soutěží a s nimi spojených trofejí. Můžeme sledovat zajímavý průběh vývoje vzhledu a 

designu fotbalových trofejí v závislosti na době i místě jejich vzniku. Přestože je fotbal známý 

po celém světě, o pohárech a jejich postupu výroby existuje velmi málo informací, které jsou 

často těžce dostupné.  

Druhá část práce je věnována přímé a rychlé výrobě modelů z 3D dat – moderním 

metodám Rapid prototyping. Je zde vysvětlen princip 3D tisku metodou FDM, která je 

dostupná na katedře metalurgie a slévárenství Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava. 

Výsledkem praktické části je bronzový odlitek - kopačka - která může sloužit jako 

putovní trofej nebo jako ocenění jednotlivce za mimořádné výkony. Praktická část popisuje 

návrh modelu v 3D programu, převod tohoto 3D návrhu v reálný model a jeho povrchovou 

úpravu. Dále je zpracována problematika výroby jádra i vlastního odlitku. Poslední část je 

zaměřena na finální úpravy uměleckého odlitku včetně závěrečné instalace na mramorovou 

desku. Celková hmotnost odlitku je 2120g, a rozměry odlitku jsou na výšku 8 cm, šířku 8 cm 

a délku 21,5 cm. 

Věřím, že tato práce může zaujmout nejen fotbalové fanoušky, ale i všechny ty, kteří 

chtějí rozšířit své obzory a dozvědět něco zajímavého o tomto celosvětově proslulém sportu. 

Zároveň by se tato bakalářská práce mohla stát podkladem pro ostatní studenty, kteří z ní 

mohou čerpat informace o základech 3D modelování, povrchových úpravách modelu z ABS 

plastu, případně o tvorbě odlitků s použitím jader z organických pryskyřic. 
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