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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se věnuje uměleckému směru futurismu se zaměřením  

na sochařství a následnému zhotovení odlitku dle inspirace futuristického díla s názvem 

„SOVA“ od italského umělce Umberta Boccioniho.   

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena  

na charakteristiku slohu, sochařská díla a na umělecký život Umberta Boccioniho.      

Praktická část obsahuje popis jednotlivých kroků výroby uměleckého odlitku -  

od návrhu, zhotovení hliněného modelu a lukoprénové formy pro pryskyřičný model  

až po konečné odlití a provedení cizelérských prací.    

 

Klíčová slova: 

(futurismus, sochařství, sova, Umberto Boccioni, litinový odlitek, slévárenství)  

 

 

ABSTRACT 

The bachelors thesis deals with the artistic direction of Futurism, with a focus  

on sculpture with subsequent by making of castings according inspiration of futuristic 

artwork called „OWL“ by Italian artist Umberto Boccioni.  

The bachelor thesis is divided into theoretical part and practical part.  

The theoretical part is focused on the characteristics of style, sculptures and artistic life 

of Umberto Boccioni.  

The practical part contains a description of each step of production art casting – 

from design, making a clay model and silicone mold for resinous model to the final 

casting and finishing works.  

 

Keywords:  

(futurism, sculpture, owl, Umberto Boccioni, cast iron, foundry industry) 
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ÚVOD 

Již od raného dětství mě fascinovala ptačí říše a pravidelné výpravy do lesa můj 

zájem ještě více umocnily. Při prvním spatření sovy mě uchvátila její majestátnost,  

se kterou mě tak bedlivě pozorovala a téma bakalářské práce bylo tedy jednoznačné.   

O sově koluje celá řada mytologií. Sova jako posel zla, která když v lese 

zahouká, zbytek lesa ví, že se blíží nebezpečí. V mytologii pohanů je tedy 

zvěstovatelem zla, symbolem samoty a obecně se jedná o symbol negativního typu. 

Avšak v případě antické a východní mytologie je sova spojována s moudrostí.   

U keltských bájí je soví houkání formou komunikace mezi duchy. Svahilci věří, že sova 

je poslem nemocí, avšak ve zbylých částech Afriky je sova poslem čarodějnic. I přesto,  

že různé kultury vnímají sovu spíše negativně, v evropské mytologii je obecně 

vykládaná jako ochránkyně.  

Další otázka vyvstala ohledně výtvarného zpracování sovy, které jsem  

se rozhodl pojmout v netradičním pojetí futuristického směru, kde mě inspirovalo dílo 

futuristického umělce Umberta Boccioniho s názvem „SOVA“.   

Cílem bylo zpracovat dílo v duchu technických kvalit, ve stylizovaných, 

exaktních tvarech až designovém pojetí.  
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1 FUTURISMUS 

„Umění minulosti je velkým nesmyslem, který spočívá na morálních, 

náboženských a politických zásadách. Teprve futuristickým uměním vzniká skutečné 

umění.“       

                   Carlo Carrà  

S výrazem „futurismus“ či „futuristický“ se setkáváme zcela běžně,  

ať už v informačních médiích nebo v architektuře. Nemusí se však jednat o futurismus  

ve zcela správném slova smyslu. Například za futuristickou se vydává architektura jako 

je židle nebo lampa, ale díky Marinettiho slovní invenci měl „futurismus“ jasný 

význam. Označoval tedy jednoznačné definitivní hnutí. 

1.1 Vznik futurismu 

Vznik futurismu se datuje začátkem 20. století, přesněji v letech 1909 v Itálii  

a hned od počátku byl zahalen do frází italského nacionalismu. Zakladatelem futurismu 

byl Filippo Tommaso Marinetti (1876-1942) (obr. 1). Futurismus však nebyl pouze 

národním uměleckým směrem. Ve velmi krátké době se tento moderní směr dostal  

do všech evropských uměleckých center. Před začátkem první světové války v roce 

1910 se futurismus dostal až do předrevolučního Ruska. Vrcholné období v obou výše 

zmiňovaných zemích skončilo v roce 1916. [1] 

obr. 1 - Filippo Tommaso Marinetti [2] 
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Název futurismus nevymyslel zřejmě Marinetti. Josef Hajný upozornil v článku 

Panoráma, že autorem názvu se stal Gabriel Alomar, který ho poprvé použil jako termín 

v díle El futurismo z roku 1908. Alomar následně založil básnické hnutí Futurismus, 

které zachycovalo lidské síly, jež vedou kupředu. Později však právě italský futurismus 

odsunul Alomarovu myšlenku do pozadí. [3, 4] 

Nicméně futurismus jako umělecký směr se zrodil v časopise „Poesia“ a jeho 

původcem byl Marinetti spolu s přáteli Buzzim, Cavacchiolem, Govonim, Fólgorem, 

Mazzou a Demariou.  

Marinetti se narodil roku 1876 v egyptské Alexandrii. Zpočátku se věnoval 

studiu na právech v Paříži, ale později se zcela oddal literatuře, zejména poezii. V roce 

1905 založil v Miláně nakladatelství a časopis „Poesia“, který byl fórem mezinárodní 

lyriky. Následovaly další časopisy „La Voce“, „Lacerba“ a „Italia Futurista“ (všechny 

se sídlem ve Florencii). 

Marinetti uspořádal přednáškové turné po Francii a Itálii, na němž recitoval 

romantické básníky, jako jsou Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Arthur 

Rimbaud, Gustav Kahn. Mnoho z toho, co Marinetti uplatnil ve futurismu, se brzy stalo 

obecnou praxí: břitká rétorika v psaném i ústním projevu, komunikace prostřednictvím 

masových komunikačních prostředků a působení v mezinárodní síti.  

Marinettiho manifest (viz obr. 2) se stal ústředním komunikačním prostředkem,  

jejž využívali prakticky všichni členové futuristického hnutí. Marinetti udával pravidla 

jako spiritus rector (vůdčí duch). Pro svůj článek z 20. února 1909 použil výrazové 

formy manifestu, tedy prohlášení určené široké veřejnosti. Marinetti, aniž  

by se obtěžoval rozborem kulturní a společenské situace Itálie, vyhlásil nový stav věcí  

a nové pojetí světa v deseti bodech: 

1. „Chceme opětovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost.  

2. Hlavními prvky naší poezie budou odvaha, statečnost a revolta.  

3. Literatura až dosud velebila pasivní rozjímání, extázi a spánek, my chceme 

oslavovat výbojný pohyb, horečnatou nespavost, poklus, salto mortale, facku, 

úder pěstí.  

4. Prohlašujeme, že se nádhera světa obohatila o novou krásu: o krásu rychlosti. 

Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou velkými rourami podobnými 

hadům s výbušným dechem. Řvoucí automobil, jenž jako by se řítil  

po dělových nábojích, je krásnější než Niké ze Samothráky. 
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5. Chceme opěvovat člověka držícího volant, jehož ideální osa prochází Zemí 

vrženou na okruh oběžné dráhy. 

6. Básník se musí vybít vášnivě, břeskně a marnotratně, chce-li znásobit 

nadšené zanícení pro prvotní živly. 

7. Krása je už jenom v boji. Neexistuje mistrovské dílo bez známek útočnosti. 

Poezie musí být prudkým útokem proti neznámým silám, výzvou, aby  

se podrobily člověku. 

8. Jsme na nejzazším mysu staletí. Proč se ohlížet zpět, když máme vyrazit 

temné dveře Nemožného? Čas a Prostor včera zemřely. Žijeme už  

v absolutnu, neboť jsme již stvořili věčnou, všudypřítomnou rychlost. 

9. Chceme oslavovat válku – jedinou hygienu světa – militarismus, 

patriotismus, destruktivní čin anarchistů, krásné myšlenky, které zabíjejí,  

a pohrdání ženou. 

10. Chceme bořit muzea, knihovny, potírat moralismus, feminismus a všechny 

oportunistické a utilitární ničemnosti.“ [5] 

obr. 2 – Futuristé v Paříži [6]          obr. 3 – Futuristé v Paříži, zleva doprava: Russolo,                              

Carrà, Marinetti, Boccioni, Severini [7] 

Marinettiho komunikační strategie byla zvolena s nadějí, že formou manifestu 

překlene propast mezi umělcem a uměleckým dílem na jedné straně a publikem  

na straně druhé. Marinetti zavrhl všechny staré tradice a prohlásil, že je třeba zničit 

muzea a knihovny. Místa uchovávání a shromažďování památek pro něj znamenalo 

jediné: „galerie, hřbitovy!“. Italské zpátečnictví bylo označované „paséismem“, neboli 

posedlosti minulostí a mělo být nahrazeno futurismem.  
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1.2 Charakteristika futurismu 

Důležitou vlastností futurismu je skutečnost, že to nebyl pouze literární  

nebo výtvarný směr, ale hnutí, které zasáhlo do všech druhů umělecké tvorby: v první 

řadě do literatury a výtvarného umění, ale také do hudby, architektury, divadla a filmu.  

Umělci si heslo futurismus zvolili za vlajku hnutí. Futurismus vyjadřoval obdiv 

k technice, rychlosti a vitalitě v rámci společenské struktury silně proměněné 

industrializací. Například automobily – „Marinetti považoval závodní vůz za krásnější 

než Níké Samothrácká.“ [8] Tramvaje, telefony, letadla a železniční sítě byly 

technickými vymoženostmi, které od konce 19. století proměnily výrazným způsobem 

jak obraz ulic, tak i všeobecné pojetí světa. Při zobrazování došlo ke zmenšení 

vzdálenosti, ke zkrácení perspektivy nebo se přesunuly a celý svět se zdál být  

ve zrychleném pohybu.  

obr. 4 – F. T. Marinetti ve svém automobilu [9] 

1.2.1 Dynamika a simultaneita 

Ve futuristické teorii umění převažovaly dvě kategorie: dynamika a simultaneita. 

Tyto dvě kategorie se navzájem podmiňují a jen těžko na ně lze pohlížet izolovaně.  

Jak z hlediska pojmového, tak i obsahového se futuristé opírali o spisy Francouze 

Henriho Bergsona (1859-1941), jehož vitalistická filosofie měla vliv nejen  

na italské umělecké kruhy. Bergsonova idea neustále vznikající skutečností shrnul  

do klíčového pojmu elán vital (životní elán), která se stala pro mnohé umělce zdrojem 

inspirace nebo potvrzením jejich vlastní práce.  
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V „Technickém manifestu futuristického umění“ je dynamika popisována  

prostřednictvím pohyblivých výjevů. „Tudíž běžící kůň nemá čtyři, ale dvacet nohou,  

a jejich pohyby jsou trojúhelníkové.“ (viz obr. – 5) [10] Dále se v manifestu uvádí: 

„Šestnáct osob, které máte kolem sebe v jedoucí tramvaji, je postupně jednou, deseti, 

čtyřmi, třemi osobami: jsou nehybné a pohybují se; jdou, přicházejí, vyskakují zpět na 

ulici, pohlceny pruhy slunečního světla, potom se zase posadí – trvalé symboly 

všeobecného kmitání.“ [10] Příklady byly dále upřesněny Boccionim ve své knize 

z roku 1914 „Pittura scultura futuriste – Dinamismo Plastico“ (Futuristické malířství  

a sochařství – výtvarná dynamika). Rozlišujeme zde „absolutní pohyb“ a „relativní 

pohyb“. Absolutním pohybem vnímáme vlastní pohyb předmětů i oblast duševních 

pohybů, tedy pocitů. Relativním pohybem vnímáme předmět, který vykonává pohyb ve 

vztahu k pohyblivému či nepohyblivému okolí. Skutečnost se tedy skládá z těchto dvou 

forem pohybu, jenž spolu tvoří „univerzální dynamiku“.  

obr. 5 – Carlo Carrà – Kůň a jezdec [11] 

Při pozorování daného předmětu dochází k rozplývání prostřednictvím rozkladu 

forem a opakováním některých prvků. Díky barevným úsekům a abstraktním 

dynamickým linkám, odvozených od zobrazovaného subjektu, došlo k propojení figury 

a pozadí. „Silové linky“, tento pojem byl vytvořen futuristy pro dynamické barevné 

úsečky, stejně jako čisté a zářivé odstíny barev, jež svou syrovostí odpovídaly 
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revolucionářské náladě futuristů. Při pohledu na většinu futuristických děl zpozorujeme 

agresivní kontrast červené a modré.   

1.2.2 Divák je v obraze 

Simultaneita je pojem založený na dynamice, který vyjadřuje současný průběh 

různých událostí v uměleckém díle. Simultaneita taktéž zahrnuje optické a emocionální 

vnímání právě tak jako vzpomínky a asociace myšlenek a pocitů. Například  

pro Boccioniho se stala simultaneita základem futuristické senzibility a univerzální 

dynamiky. Boccioniho obraz Simultánní vize (Visioni simultanee) z roku 1911 (viz  

obr. 6) vyobrazuje pouliční scénu viděnou očima ženy v okně. Výřez rozložený do faset  

a nejrůznějších perspektiv, postavy zdvojené, barevnost agresivní a nepřirozená. Divák 

je vybídnut, aby se společně s postavou, která je vyobrazená u kraje obrazu, vrhnul  

do optického zážitku. Futuristé dokonce napsali, jak máme správně obraz vnímat: 

„Umisťujeme diváka přímo doprostřed obrazu“.  

obr. 6 – Umberto Boccioni – Visioni Simultanee [12] 
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1.3 Válka a rozpad hnutí 

Futuristické umění bylo odjakživa spjato se zápasem. Od prvního manifestu byly 

cíle i slovník futuristů poznamenán anarchií a oslavou násilí. Tato útočnost byla 

zapříčiněná rozšířeným patriotickým postojem, podle nějž musela stát Itálie v čele 

Evropy, a to nejen z hlediska umění, ale i ve všech kulturních a technických oblastech.  

Itálie v letech 1895-1896 provedla pokusy o expanzi do východní Afriky, avšak 

vše skončilo fiaskem. K industrializaci došlo podstatně později než v Anglii nebo 

Německu a nové století tak Itálii zastihlo jako stále ještě převážně agrární zemi.  

Při nástupu nového předsedy Giovanniho Giolittiho prošla Itálie fázi politické a sociální 

integrace, ale byl to až fašismus, který přinesl přechodné řešení – diktaturu.  

Marinetti si již od založení futurismu uchovával myšlenku estetické války. 

Walter Benjamin napadl ve své stati v díle s názvem „Umělecké dílo ve věku své 

technické reprodukovatelnosti“ Marinettiho postoj a neschopnost si představit humánní 

využití technického vývoje. Násilí se stalo základní vlastností Marinettiho. Zúčastnil  

se válečného tažení do Libye jako zpravodaj. V roce 1911 napsal báseň Bitva o Tripolis 

a o dva roky později vyšel záznam jeho zážitků: Obléhání Hadrianopole.  

Při vypuknutí první světové války většina umělců narukovala do války 

s nadšením, protože v ní spatřili jediný prostředek zboření společenských struktur. Mezi 

nimi byl i Franz Marc, který prohlásil: „Válka je vedena kvůli očistě a prolévána bude 

nemocná krev.“  

Někteří umělci již před první světovou válkou futuristický program opustili. 

Carlo Carrà se s Marinettiho hnutím rozešel koncem roku 1913. A právě jeho rozchod 

zapříčinil rozpad původní futuristické skupiny. Každý umělec reagoval na válku 

rozdílně, někteří se rozhodli vyhledat nový řád a následovali „richiamo all' ordine“ 

(volání po pořádku). Carrà se připojil k „metafyzickému malířství“ skupiny kolem 

Giorgia de Chirika. Umberto Boccioni experimentoval s výtvarným jazykem, který byl 

velmi blízký Paulu Cézannovi, než roku 1916 zahynul při jízdě na koni.  

1.3.1 Secondo futurismo 

Na konci první světové války Marinetti provedl nábor nových spolubojovníků. 

Ve futuristickém hnutí se mísily radikálně sociálně reformní vize s vizemi uměleckými, 

došlo tedy nevyhnutelně ke kontaktu s historickým děním v Itálii. Výsledný 
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rozporuplný vztah mezi fašismem a futurismem v letech 1919-1945 vedl k přijetí 

navazujícího secondo futurismo (druhý futurismus).  

V roce 1909 vychází První politický manifest „Primo manifesto politico“. 

Politické cíle se staly konkrétnější: mělo dojít k vytvoření dobrovolnické armády, dále 

modernizovány složky civilní obrany a válku měli vést mladí bojovníci z prvních linií.  

I když futuristé neustále své politické představy upřesňovali, zůstali spíše idealisty  

a jejich program neměl na politickou scénu žádný vliv. Benito Mussolini, který se znal 

s Marinettim od roku 1915 profitoval díky futuristickému hnutí. Marinetti se vyjádřil  

ke spolupráci s Mussolinim ve své knize vydané v roce 1924 s názvem „Futurismo  

e fascismo“ (Futurismus a fašismus). Jakmile však Mussolini upevnil pozici fašismu, 

ihned se od futuristického hnutí distancoval a v pozdější fázi zaujal dokonce  

i protifuturistický postoj.  

Vztah mezi futurismem a fašismem byl stále sporný. Například Marinetti v roce 

1929 přijal profesuru na univerzitě Reale Accademia d'Italia, i přesto, že futuristické 

hnutí neuznávalo školství. Umělci druhé fáze futurismu jako například: Enrico 

Prampolini, Gerardo Dottori a Mario Sironi, instalovali celé sály ve futuristickém stylu 

na velkých přehlídkách, které sloužily k propagování fašistické revoluce.  

1.3.2 Umění a život 

Došlo k pozměnění estetických předpokladů ve futurismu, a tak se ve 20. letech 

rozšířil téměř do všech uměleckých oblastí – módy, nábytkového designu, kulinářského 

umění, scénografie, keramiky, grafiky a reklamy. „Arte – vita“, neboli umění a život  

se navzájem sblížily. Několik umělců ve 30. letech se rozhodlo převést futuristickou 

dynamiku do nových časoprostorových dimenzí prostřednictvím aeropittura (vzdušná 

malba).   

Spojovací prvek, který byl mezi první a druhou fázi futurismu, představoval 

manifest „La ricostruzione futurista dell'universo“ (Futuristická rekonstrukce univerza) 

uveřejněný Giacomem Ballou a Fortunatem Deperem v roce 1915. Oba výše zmínění 

autoři v něm vychvalovali výdobytky předchozích let a představovali si naprosté 

splynuté futurismu se životem. Objevuje se zde umělec jako demiurg, tentokrát již bez 

záliby v destrukci. Nové dynamické univerzum zahrnuje všechny aspekty života, které 

mělo být vybudováno v hravém procesu. Balla a Depero proto největší úsilí věnovali 

právě hrám, hračkám a výchovným procesům, které měly formovat budoucí vývoj 
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dítěte. Jak se v roce 1911 na první výstavě v Miláně ukázalo, futuristické hračky 

opravdu podporují tvůrčí chování.  

Situace ve futuristické společnosti se změnila. Došlo k nahrazení destruktivního 

přístupu, který byl praktikován před první světovou válkou a byl nahrazen 

konstruktivním přístupem. Tato změna byla doprovázena estetickou orientací,  

kde dynamika měla být zobrazena plastickými tvary. Mezi základní zobrazovací 

prostředky tedy patřily: jasný prostor, jednoduchá tělesa spolu se sytými a zářivými 

barvami, nanášenými obvykle ve velkých plochách. Umělci rovněž experimentovali 

s neuměleckými materiály, jako je staniol a plech, nebo s hudebními nástroji. 

Takto vznikající umění připomínalo složitě vystavěné vyprávění a jeho 

dynamika působila těžkopádně. Lidské postavy přeměněné v mechanicky 

zkonstruované bytosti, hybridní stvoření někde mezi robotem a člověkem, to byl vývoj 

podle Marinettiho románu „Mafarka futurista“. 

1.3.3 Umění aeropittury 

Koncem 20. let Balla opustil futuristické hnutí a Depero se odstěhoval do New 

Yorku, kde se věnoval práci v oblasti reklamy. Futurismus se opět změnila – nastala 

doba aeropittury. Od dob prvních konstrukčních kreseb letadel, které vytvořil Leonardo 

da Vinci, se zabývali létáním i futurističtí malíři. Toto téma jim bylo doslova 

předurčeno, neboť počátkem 20. století se hojně konaly letecké přehlídky, které 

zpopularizovaly létání v celé Evropě.  

Umělci jako byli Dottori, Tato, Crali a Prampolini založili právě aeropitturu, 

poslední fázi futurismu. Letadlo jako stroj vyvolával v lidech nezvyklé zážitky, a dodal 

tak futurismu nový elán. Nepoznané prostorové perspektivy a enormní rychlost letu 

vedly k novému způsobu vidění. Klíčem se stal pohled z ptačí perspektivy  

na parabolicky zaoblenou zemi. Kvůli ztvárnění se umělci aeropittury vrátili 

k formálním prostředkům 20. let: čisté, ale i smíšené barevné tóny a kubistická 

kompozice roztříštěná do plošek dodaly obrazům dynamiku. Někteří umělci 

zaznamenávali pouze vybrané letové situace, jiní je zobrazovali zcela abstraktně, čímž 

malovaný předmět pozvedli na transcendentální úroveň, kde kombinace různě 

průzračných barev připomíná letcův zážitek z neomezeného prostoru.  
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Konec hnutí nastal smrtí Marinettiho v roce 1944. Hnutí již po první světové 

válce ztratilo na průraznosti. Futurismus nebyl schopen se výrazně profilovat vzhledem 

ke svému ambivalentnímu postoji k fašistické diktatuře. Rovnice charakterizující 

futurismus: Umění + akce + život = futurismus se přestala rovnat.  

         obr. 7 – Alfredo Ambrosi -            obr. 8 – Tato – Letadlo [14] 

        Portrét Benita Mussoliniho  

            s výhledem na Řím [13] 

 

obr. 9 – Gerardo Dottori – Přes město rychlostí 300 km/hod [15] 
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2 SOCHAŘI FUTURISMU 

2.1 Umberto Boccioni 

Italský malíř, sochař, kritik umění a představitel futurismu, narozen v roce 1882 

v Reggiu di Calabria a zemřel u Verony v roce 1916. Účastnil se kurzů na římské 

Akademii výtvarného umění. Se svým blízkým přítelem Severinim v roce 1901 začal 

navštěvovat Ballův ateliér. Balla nadchl oba mladé začínající umělce pro divizionismus. 

Po cestě do Paříže (1902) a do Ruska (1904) se Boccioni usídlil nedaleko Benátek 

v Padově. Poté od roku 1908 žil a tvořil v Miláně, kde maloval převážně vesnickou 

krajinu a portréty. Ballova lekce byla zřetelná v obrazech se sociálními náměty. Obrazy 

a plastiky, které tvořil v letech 1910-1911 a 1914-1915, velmi značnou mírou ovlivnily 

charakter první italské avantgardy.  

Boccioni vystupuje jako reformátor tradiční sochy. Hledá nové materiály a jejich 

disparátní spojení, reálný pohyb, popření sochy jako hmotného objektu. Primární 

otázkou stálé zůstává pohyb a dynamika. Své výtvarné koncepce formuloval  

i teoreticky. Koncepce jsou dány stejným úkolem – vytvořit moderní sochu 

srovnatelnou s dominujícími malířskými realizacemi. Boccioni odmítal naturalismus, 

důraz na duchovní obsah, z něhož vyplynul zájem o abstrakci, vazba sochařské formy 

na dynamiku moderního života a jeho celistvé vnímání. Myšlenkovým zdrojem 

reflektujícím nový vztah byla filozofie Henriho Bergsona, který vedl populární 

přednášky. Boccioni přečetl řadu Bergsonových knih, jako jsou: Hmota a paměť (1896), 

Vývoj tvořivý (1907) a L'Intuition  philosophique (1911). 

Z Bergsonových myšlenek nejvíce zapůsobilo na Boccioniho tvrzení, že pohyb  

a změna nejsou atributy reality, nýbrž realitou samou. Všechno je odehráváno v čase, 

který nelze zastavit, a rozumové uchopení času v izolovaných zastavených momentech 

jeho podstatu nemůže postihnout, protože skutečné nejsou stavy, které snímáme 

v průběhu změny. Jedná se tedy o mísení dvou odlišných kategorií, času a prostoru. 

Pokud postavíme vedle sebe dva časové momenty, vnímáme je jako dva body  

v prostoru. Podle Bergsona se jedná o záměnu času za prostor. Čas je nedělitelný a jeho 

podstatou je plynout. „Je to jednota přítomnosti a minulosti, nepřerušovaný sled, 

dynamické vrstvení a prostupování složek různého řádu. Výsledkem je sjednocení 

různého, mentální syntéza založená na heterogenním sloučení přítomnosti a paměti.“ 
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[16]. Metodou, jak čas uchopit, není racionální analýza, nýbrž intuice, která neanalyzuje 

jednotlivé zastavené momenty, jednotlivé izolované části, ale nahlíží na fenomén času 

jako na dynamický celek.  

Boccioniho sochy jsou vždy otevřené do prostoru, kde propojuji hmotu sochy 

s okolním prostředím. Boccioni uvádí, že socha přestává být pevným, neměnným  

a konečným útvarem, je dynamickým prolnutím materiální a nehmotné složky plastiky, 

tedy prostoru. Boccioni rovněž využívá konstruktivní „architektonické“ řešení plastiky, 

které vzniká pomocí průniku ploch s použitím barev, které mají za úkol zvýšit „emoční 

sílu“ děl a přispět k optickému znejasnění daného sochařského tvaru. Také odmítá 

barokní způsob zachycení zastaveného pohybu, jenž je označen za vnější, proti tomu je 

postavena syntéza určovaná abstraktními přímkami, která dovede dílo k primitivní 

panenskosti. 

Boccioni objem ani prostor od sebe neodděluje, naopak, prostor u něj má 

vstupovat do sochy, a socha se tak stává turbínou, která uvádí v pohyb okolní prostor. 

Plastiky soch expandují do okolního prostředí, tomu ostatně odpovídá i jeho myšlenka 

nehmotných barevných tvarů v prostoru, prostor však musí pronikat i do jejího nitra.  

Boccioni rezignuje na rozumové poznání, jež souvisí s Bergsonovou metodou 

intuice.  Rovněž se staví kategoricky proti racionalitě. Přisuzuje ji kubistů, kteří dle jeho 

názoru zkoumají předmět, ale podávají jen určitý výčet prvků, čímž jeho život zastavují.  

2.1.1 Jedinečná forma kontinuity prostoru 

Dílo z roku 1913, které zhmotňuje vnitřní dynamiku, energii a linie – síly.  

„Je převedením nepřetržitého pohybového kontinua do sochařského díla, propojením 

relativního a absolutního pohybu, myšleným agresivním pronikáním plastiky  

do prostoru.“ [17].  

Člověk v pohybu byl čtvrtý návrh ze série pohybujících se lidí a taky pouze 

jediný dochovaný. Jedná se o 111,2 cm vysokou bronzovou plastiku. Původní verzi je 

možno vidět v Muzeu moderního umění v New Yorku.  
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obr. 10 – Umberto Boccioni – Jedinečná forma kontinuity v prostoru [18] 

2.1.2 Střelec 

Moderní umělecká plastika s neobvyklým ztvárněním sportovního střelce, který 

stojí ve výjimečné póze a míří do nebe. Socha zaujme mnoha detaily,  

od propracovaného oblečení až po obličej, který zachovává anonymitu střelce.  

obr. 11 – Umberto Boccioni – Střelec [19] 
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2.1.3 Bojovník s oštěpem 

Impozantní futuristická bronzová postava Bojovníka s oštěpem, který přišel 

z budoucnosti. Socha tvoří tenký tvar kopí s dynamicky navrženou uniformou 

válečníka. Výška sochy činí 44 cm.  

 obr. 12 – Umberto Boccioni – Bojovník s oštěpem [20] 

2.1.4 Sova 

Abstraktní zvířecí plastika Sova má prvky futurismu, ale také i některé detaily 

z kubismu. Boccioni nezměnil tvary sovy úplně, nýbrž převedl tvary do abstraktní 

formy s viditelnými hranami. Plastika je vysoká 37 cm.  
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obr. 13 – Umberto Boccioni – Sova [21] 

2.1.5 Králík 

Moderní abstraktní dílo s názvem Králík bylo navrženo s velmi hladkým 

povrchem a několika detaily (oči a malé tlapky). Výška díla je 24 cm, šířka 22 cm  

a délka 14 cm. Plastika je rovněž z bronzu.  

obr. 14 – Umberto Boccioni – Králík [22] 
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2.2 Otto Gutfreund 

Otto Gutfreund byl přední český kubistický sochař, narozen 3. srpna 1889  

ve Dvoře Králové a je považován za průkopníka českého novodobého sochařství 

světového významu. Zemřel 2. června 1927 v Praze. [23] 

František Šmejkal spojoval s futurismem Gutfreundovu ranou tvorbu kolem roku 

1911. V Úzkosti viděl vyjádření vnitřních psychických stavů v souladu s Boccioniho 

triptychem Duševní stavy. V Podobizně otce IV (viz obr. 15) z roku 1912 nacházel 

nepřehlédnutelný dynamismus vířících lineárních silokřivek, které připomínají 

futuristický princip linií – sil. Na bronzovém reliéfu o velikosti 36 x 27,5 cm vidíme 

ostré a do prostoru vystupující hrany, které silně překrývají původní motiv a proměňují 

ho skoro v bezpředmětnou kompozici. Jedná se o obdobu vrstvení abstraktního 

lineárního jazyka, jak je popisoval Boccioni při charakterizaci triptychu. Abstraktnější 

forma je použita na reliéfu Koncert (viz obr. 16), kde je námět skoro nerozpoznatelný  

a celá plocha je rozhýbaná rytmem kontrastů vystupujících a vyhloubených fragmentů. 

Reliéf je taktéž bronzový o rozměrech 44 x 68 cm. Gutfreund je zastáncem jasně 

konstruované plastiky, kde hlavním problémem se stává tvar, hmota a prostor.  

obr. 15 – Otto Gutfreund – Podobizna otce IV [24] 
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obr. 16 – Otto Gutfreund – Koncert [25] 

Stejně jako Boccioni své výtvarné koncepce formuloval i teoreticky. Rovněž 

odmítá naturalismus, klade důraz na duchovní obsah, ze kterého vyplynul zájem  

o abstrakci. Zdrojem všech myšlenek podobně jako u Boccioniho byl v první řadě 

filozofie Henriho Bergsona a proto je Gutfreund názorově velmi blízko, protože 

vycházel z týchž zdrojů.  

Gutfreundovým základním textem je článek Plocha a prostor z Uměleckého 

měsíčníku 2, který přináší zcela nové pojetí plastiky jako dynamického celku, kde je 

hlavním principem pohyb, dění a nepřetržitý rytmus. Socha pro Gutfreunda není 

pevným konglomerátem objemů, statickým, hmotným dílem, ale nepřetržitým vlněním 

ploch. Autor odmítal pevný, hmotný objem, jelikož byl pro něj jen zastaveným 

výsledkem pohybu a děje.  Stejně jako Boccioni nenavazoval na podoby barokního 

dynamismu, neboť mu nešlo o zobrazení vypjatého okamžiku děje. Pohyb 

nezobrazoval, ale spojoval ho s vnitřními hodnotami sochy.  

Gutfreund staví svůj koncept sochy na „pohybující se ploše“. Základním 

faktorem pohybu sochy je odhmotněná plocha jako subjektivní pole vnímání, které při 

začlenění pohybu vytváří iluzivní zastavený objem. Podstatou je otevřenost, 

neukončenost a pohyb je zcela abstraktní, myšlený a nekonečný.  

Gutfreund, jakožto zastánce jasného sochařského řádu, vytvářel 

geometrizovanou podobu sochy, jak dokládá jeho bronzová plastika Objímající  
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se vysoká 63 cm (viz obr. 17) nebo Kubistické poprsí vysoké 62,5 cm (viz obr. 18), 

které byly vytvořeny v letech 1913-1914. Při hledání moderní podoby sochy přišel 

s myšlenkou pohybu. Socha je složena z odhmotnělých plánů a prostoru, které bez 

pohybu by se staly pouhými nespojitými částmi. Gutfreund tedy interpretoval velmi 

originálním způsobem futuristickou dynamiku. Pohyb využil novým způsobem, když 

chtěl vyjádřit abstraktní myšlenku. Gutfreund pohyb nezobrazuje a ani ho nepřevádí 

jako reálný pomocí kinetismu, ale přesouvá ho do času vnímání díla. Jedná se o jeho 

ještě ne zcela doceněný přínos ke konceptu moderní plastiky.   

obr. 17 – Otto Gutfreund                   obr. 18 – Otto Gutfreund – Kubistické poprsí [27] 

         – Milenci [26] 

2.3 Otakar Švec 

Otakar Švec byl český sochař narozen 23. listopadu 1892 v Praze a zemřel  

4. dubna 1955.  

Už první Marinettiho manifest propagoval krásu rychlosti, oslavoval vlaky nebo 

letadla, ale moderní civilizační dynamismus se plně rozvinul až po první světové válce. 

Tehdy vzrostla role techniky v každodenním životě a stroje v civilizaci začaly 

ovlivňovat všechny sféry bytí.  
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Prototyp prvního přístupu představuje Sluneční paprsek, známý také pod 

názvem Motocyklista od Otakara Švece z roku 1924. Civilizační téma je ztvárněno 

figurativně. Sochař zde řešil problém, jak zachytit jezdce na motorce v maximální 

rychlosti, což se podařilo díky labilnímu naklonění stroje a iluzí rotace kol. Obdobnou 

techniku pak autor využil při řešení dalších plastik, které vznikly na základě zakázek 

pro sportovní nebo závodní ceny.  

obr. 19 – Otakar Švec – Sluneční paprsek, detail uchycení vidlice motocyklu [28] 

                                                       obr. 20 – Otakar Švec – Sluneční paprsek [28] 

2.4 Zdeněk Pešánek 

Zdeněk Pešánek byl český sochař, malíř a průkopník v oblasti multimediálního 

kinetického umění. Narodil se 12. srpna 1896 v Praze a zamřel 21. listopadu 1965 

tamtéž.  

Avantgardní umění první poloviny 20. století bylo uměním zaměřeným  

do budoucnosti. A právě Zdeněk Pešánek patřil k umělcům, kteří své snahy upínali 
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k budoucnosti.  S ohledem na historii avantgardního umění Pešánek považoval  

za přirozené, aby umělci již nepoužívali postupy vyvinuté ve středověku či starověku. 

Podle něj se umění brzo stane součásti průmyslu a umělci budou pracovat pomocí 

speciálně zkonstruovaných strojů.  

Pešánek se zabýval od roku 1926 do roku 1929 konceptem světelné kinetické 

plastiky. Dle konceptu byla následně zpracována plastika pro Edisonovu transformační 

stanici v Praze financována pražským Elektrickým podnikem. Hmotné těleso plastiky  

je osazeno stovkami barevných elektrických světel, která podle daného naprogramování 

jsou schopny předvádět světelně – pohybová představení. Hlavním principem  

je spektrofon přehrávající prostřednictvím spínacího hydraulického systému skladbu 

zaznamenanou na děrované papírové pásce. Nadrozměrný čtyřmetrový objekt byl 

umístěn na veřejném prostranství, kde světelná představení probíhala každý den  

od 19 do 20 hodin.  

  

obr. 21 – Zdeněk Pešánek – Studie ke světelně – kinetické plastice [29] 
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obr. 22 – Zdeněk Pešánek – model kinetické plastiky z Edisonovy trafostanice [30] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Návrh plastiky sovy 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, inspiruji se futuristickým dílem 

s názvem „Sova“ od předního italského malíře, sochaře a kritika Umberta Boccioniho.  

Pro bezproblémové provedení plastelíno - hliněného modelu je nutné vytvořit 

kresebné návrhy. Kresebné návrhy se skládají z třech základních pohledů (pohled 

zepředu, z boku, zezadu).  

Pro zachování proporcí sovy byly navrženy tyto rozměry: výška 250 mm, šířka 

80 mm, hloubka 70 mm.  

             obr. 23 – pohled zepředu                                 obr. 24 – pohled z boku 
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obr. 25 – pohled zezadu 

3.2 Návrh slévárenské technologie 

3.2.1 Návrh modelového zařízení a pravého jádra 

Podle kresebného návrhu je vytvořen plastelíno - hliněný model z materiálu 

zvaného Marsclay. Posléze je vyroben pryskyřičný model, jelikož Marsclay není příliš 

vhodná pro formování díky nižším pevnostem.  

Pro zredukování váhy odlitku poslouží jádro, které umožní vytvoření dutiny 

v odlitku. Jádro je vytvořeno z formovací směsi složené z křemenného písku, vodního 

skla a tvrdidla. Použitím kompozitního pojiva zn. Dilab se docílí zvýšeni rozpadavosti 

po odlití zvláště při teplotách vyšších než 600–1000 °C.  
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3.2.2 Návrh technologie formování    

Dle technických možností VŠB – TUO je zvolena metoda výroby jednorázové 

formy, která se sestává z modelové a výplňové směsi. Pro modelovou směs je použit 

OBB – SAND. OBB – SAND je olejem vázaná formovací směs, která je dodávaná 

ve stavu pro přímé použití. Formovací směs nevysychá a díky vysoké pevnosti 

v syrovém stavu dává odlitku věrné kontury. Výplňová směs je tvořena oběhovou směsí 

složenou z ostřiva (křemenného písku) a pojiva (bentonitu).  

3.2.3 Návrh materiálu odlitku 

Dle uvážení různých hledisek, ať už se jedná o estetičnost, váhu výsledného 

odlitku, či fyzikálně – technologických vlastností taveniny (zabíhavost), je jako materiál 

pro vytvoření plastiky futuristické sovy zvolena litina s lupínkovým grafitem (šedá 

litina). Na umělecký odlitek nejsou kladeny vysoké nároky, co se týče mechanických 

vlastností, není tedy nutné volit druh litiny s kuličkovým grafitem (tvárná litina).      

3.3 Výroba modelového zařízení a pravého jádra 

3.3.1 Výroba plastelíno – hliněného modelu 

Před započetím samotné modelace sovy bylo nutno vyrobit nosnou konstrukci,  

která zabrání nežádoucí deformaci modelu. Řešení se nabízelo v kombinaci dřevěné 

podložky s vertikálně umístěnou dřevěnou latí o výšce 5 cm kotvenou vrutem ve spodní 

části. Další nosnou část představoval ocelový drát o průměru 4 mm, vytvarovaný tak,  

aby nepřesáhl rozměry budoucího modelu. Drát byl rovněž kotven jak v horizontálním 

směru (kotvení vruty do dřevěné podložky), tak i ve vertikálním směru (kotvení 

ocelových drátěných „U“ profilů o průměru 1,5 mm k dřevěné lati).  
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obr. 26 – nosná konstrukce pro plastelíno – hliněný model 

Na zhotovenou konstrukci byla nanášená modelovací hmota Marsclay. Oproti 

běžně používané šedé modelářské hlíny nabízí Marsclay řadu výhod: 

 „modelovací hmota udržuje i jemné okraje a umožňuje proto modelování 

velmi přesných detailů 

 modelovací hmota má velmi dobrou adhesi k základním materiálům jako  

je dřevo, pěna či kov 

 modelovací hmota nepraská a nestárne a je prakticky bez zápachu 

 modelovací hmota nevysychá a nesmršťuje se a je ji možné na dříve 

vytvořený model přidávat dokonce i po několika rocích“ [31] 

V první fázi, před samotným nanášením, je zapotřebí modelínu ohřát v sušící 

peci na teplotu 60 °C, aby nabyla větší plasticity. Po důkladném prohřátí probíhá 

nanášení první tenké vrstvy na konstrukci, přičemž je hlínu nutno na konstrukci 

důkladně „natlačit“. (eliminace vzniku vzduchových bublin).  

V druhé fázi jsou přidány další vrstvy modelovací hmoty na zahřátou základní 

vrstvu, která je patřičně zdrsněna za účelem zlepšení přilnavosti navazujících vrstev.  

Po vytvoření přibližného tvaru modelu se zakreslí základní údaje jako je osa a výšky 

jednotlivých částí.  
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obr. 27 – modelace sovy – druhá fáze 

V třetí, respektive poslední fázi, se model nechá vychladnout na pokojovou 

teplotu a upravuje se kovovou špachtlí. V případě chybějící hmoty se model opětovně 

prohřeje v sušící peci. K vytvoření detailů (oko, drápy, dekor křídel) slouží kovová 

modelářská špachtle.  

obr. 28 – modelace sovy – poslední fáze 

3.3.2 Výroba pryskyřičného modelu 

Pro výrobu konečného modelového zařízení (pryskyřičného modelu), který bude 

ve styku s formovací směsí, je zapotřebí vytvořit lukoprenovou formu.  
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V případě modelu sovy, kdy se jedná o složitější trojrozměrný model, byla pro 

jednoduché vytvoření dělící roviny použita formovací směs OBB – SAND (viz obr. 29). 

Aby se při lití lukoprenu silikon nerozléval po celém obsahu pískové formy,  

bylo vyrobeno tzv. vymezení z plastových dílců (viz obr. 30). Následně byly model  

i plastové dílce separovány přípravkem LUKOPREN SEPARÁTOR, ředěný vodou 

z vodovodního řádu v poměru 1:1. Na odlití formy byl použit univerzální typ 

dvousložkového silikonového kaučuku LUKOPREN N 1522. Po důkladném rozmíchání 

a navážení 300 g silikonu se dle tabulek výrobce přidaly dva hmotnostní díly 

katalyzátoru. Po přidání katalyzátoru a opětovném rozmíchání započne proces 

vytvrzování a doba zpracování činí 25 minut. Ještě před litím musí být silikon 

v kelímku zbaven vzduchových bublin, které vznikly v průběhu míchání.  

Takto upravený silikon je již připraven na lití. Lití probíhá za stálého a tenkého 

pramínku, aby ve vytvořené silikonové formě nebyly přítomny vzduchové bubliny.  

obr. 29 – vytvoření dělící roviny pro lukoprenovou formu 

obr. 30 – provedení vymezení z plastových dílců 
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Po vyhotovení první části lukoprenové formy byla forma upravena ořezáním 

ostrých hran, které zlepší proces vytahování sádrového lože. Předešlé vymezení 

z plastových dílců bylo posunuto v horizontálním směru o cca 3 cm, aby se vytvořil líc, 

kde dosedne druhá část sádrového lože. Sádrové lože celou formu zpevňuje a na jeho 

výrobu bylo zapotřebí přibližně 2,5 kg bílé modelářské sádry.  

obr. 31 – příprava vymezení pro sádrové lože 

obr. 32 – sádrové lože 

Při výrobě druhé části formy se postupovalo stejným způsobem uvedeným výše. 

Jediný rozdíl nastal v případě zhotovení druhé části sádrového lože, kde přesahy 

v lukoprenové formě bylo nutné zakrýt plastelínou pro pozdější bezpečné rozebrání 

formy (viz obr. 34). Sádrové lože taktéž bylo nutno separovat vodním sklem (vodný 

roztok s obsahem 34-38% křemičitanu sodného) rozmíchaný s vodou z vodovodního 

řádu v poměru 1:4.  
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obr. 33 – druhá část lukoprenové formy 

obr. 34 – provedení úpravy lukoprenové formy pro sádrové lože 

obr. 35 – druhá část sádrové lože 

obr. 36 – hotová lukoprenová forma se sádrovým ložem 
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Dokončená forma byla rozebrána a plastelíno – hliněný model vyjmut. V přední 

části lukoprenové formy, v oblasti nohou, byly vady odstraněny dodatečnou modelaci.  

obr. 37 – odstranění vad dodatečnou modelaci 

Takto připravená forma před litím pryskyřice byla zbavena nečistot vyfoukáním, 

separována přípravkem LUKOPREN SEPARÁTOR ve stejném poměru jako při 

předchozím separování. Složená forma musela být zajištěna po obvodu ocelovým 

drátem s průměrem 3 mm proti jakémukoliv pohybu.  

Před přípravou pryskyřice je v první řadě zapotřebí vypočítat objem modelu, 

který přibližně činil 1 litr. Dle produktového listu NEUKADUR MultiCast 1  

od firmy Altropol je mísicí poměr následující: Směs plněná s Füller B - 350 až 400 

hmotnostních dílů. Pryskyřice se vyznačuje nízkou viskozitou a malými objemovými 

změnami při tvrdnutí. Na přípravu pryskyřice se provedly následující navážky: 350 g 

NEUKADUR MultiCast 1 (pryskyřice), 350 g NEUKADUR Härter ISO 2 (tvrdidlo)  

a 300 g Füller B (plnivo na bázi Al₂O₃). Komponenty se následně pečlivě promíchaly  

a připravená pryskyřice byla neprodleně odlita do formy.  

obr. 38 – stav pryskyřičného modelu po odlití 
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Po přibližně jedné hodině pryskyřice nabyla manipulační pevnosti a forma 

mohla být rozebrána. Na modelu se vyskytla řada bublin a došlo k zatečení pryskyřice 

do dělící roviny vlivem její vysoké zabíhavosti. Na opravu bublin byl použit 

dvousložkový polystyrénový tmel univerzální s mísicím poměrem 100:2 (tmel:PE-

iniciátor). 

Po vytvrzení tmelu (přibližně 2 hodiny) se tmelená místa brousila do konečného 

tvaru brusným papírem o zrnitosti 150. Na odstranění zviditelněné dělící roviny byl 

použit nůž.  

obr. 39 – pryskyřičný model po úpravě 

3.3.3 Výroba pravého jádra      

Používání jader ve slévárenství skýtá řadu výhod. Ať už se jedná o výrazné 

snížení hmotnosti odlitku a tedy úsporu materiálu, či eliminování vzniku staženin díky 

rovnoměrné tloušťce stěn.  

Ideálním řešením se naskytlo použití směsi s vodním sklem bez ovládaného 

ztužování, neboli samotvrdnoucí směsi (ST-směsi). Na výrobu jádra byla použita směs 

složená z nového křemenného písku (ostřivo) z lokality Šajdíkovy Humence ŠH 35  

se středním zrnem d₅₀ = 0,35 mm, vodní sklo (pojivo) – Dilab s modulem 2,44 

a estery (tvrdidlo) – 70% diacetinu a 30% triacetinu. „K hlavním přednostem 
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samotvrdnoucích směsí s kapalnými tvrdidly patří vysoký stupeň mobilizace pojivových 

vlastností vodního skla při dosažení vysokých pevností, což umožňuje podstatné snížení 

obsahu pojiva ve směsi (cca o 50%). Směsi pak obsahují 2-3% vodního skla (m=2,0 – 

2,5), čímž je přednostně řešena i otázka zlepšené rozpadavosti forem a jader“ [32] 

Mísicí poměr činil 100 hm. dílů křemenného písku, 3,5 hm. dílů vodního skla  

a 12% tvrdidla na hmotnost vodního skla. Byla provedena navážka křemenného písku 

(1,3 kg) společně s tvrdidlem (5,5 g). Při výrobě jádrové směsi se volí následující 

postup mísení – ke křemennému písku se přidá tvrdidlo a po důkladném promísení  

se vlije vodní sklo (45,5 g). 

Pro výrobu jádra byla použita lukoprenová forma se sádrovým ložem 

a plastovou nástavbou ve tvaru známky. Lukoprenová forma byla separována 

přípravkem LUKOPREN SEPERÁTOR ve stejném poměru jako v předchozích 

případech. Forma byla fixována lepicí páskou po celém obvodu, aby nedošlo k posunu 

části v průběhu pěchování jádrové směsi.  

obr. 40 – výroba pravého jádra 

Po vytvrzení jádrové směsi se forma rozebrala a proběhla úprava rozměrů jádra. 

Pro předpokládanou tloušťku stěny cca 10 mm byly do jádra vyvrtány díry vrtákem. 

Díry sloužily jako pomocné vodítko při rovnoměrném úběru materiálu nožem.  

Takto připravené jádro bylo natřeno lihovým nátěrem, který zabraňuje penetraci kovu  

do jádra. Jádro se poté zapálilo, aby vyprchal líh obsažený v nátěru.  

obr. 41 – pravé jádro opatřeno lihovým nátěrem  
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3.4 Výroba formy 

Pro jednoduché vytvoření dělící roviny slouží falešný rám neboli šněrovačka.  

Do prázdného rámu se zapěchovala výplňová bentonitová formovací směs do výšky 

přibližně 5 cm po vrchní okraj rámu. Do kypré směsi byl usazen model včetně známky,  

která slouží pro budoucí usazení jádra a forma byla dopěchována a zarovnána shrnovací 

lištou. Vytvořila se přibližná dělící rovina a celá forma včetně modelu se zaprášila 

separačním prostředkem – lykopodiem.    

obr. 42 – šněrovačka 

Na falešný rám byl položen druhý rám a poloha obou rámů se zafixovala 

vodicími kolíky. V oblasti modelu a dělící roviny byla použita modelová směs OBB – 

SAND. Pro zbylý objem formy se použila výplňová formovací směs. K zarovnání směsi 

opět posloužila shrnovací lišta. Hotová forma byla otočena o 180°. Šněrovačka  

se odstranila a zůstala pouze spodní část formy.  

obr. 43 – formování druhé části formy 

Díky šněrovačce již nebylo nutné vytvářet dělící rovinu a rovnou mohla být 

vyrobena nepravá jádra. Celkový počet nepravých jader činil 8 kusů. Nepravá jádra byla 
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vyrobena z OBB – SAND, řádně upěchována, aby nedošlo k jakékoliv destrukci během 

manipulace a ukotvena hřebíky do formy o velikostech 40 až 80 mm.  

obr. 44 – formování nepravých jader 

Na spodní část formy byl položen rám s vodicími kolíky. Byla navržena vtoková 

soustava, která se skládala ze struskováku, licího kůlu, licí jamky a zářezů. Do formy  

se umístil vhodně struskovák včetně licího kůlu a vše bylo zaprášeno lykopodiem.  

Opět byla použita kombinace modelové a výplňové formovací směsi. Za předpokladu 

dlouhé doby výroby formy se modelová směs použila nejenom kolem modelového 

zařízení, ale také v oblastech struskováku, licího kůlu a licí jamky, kde zaručila dlouhou 

životnost směsi při styku s atmosférou.  

obr. 45 – provedení vtokové soustavy 

Po zhotovení prvků vtokové soustavy a průduchů (zlepšení prodyšnosti formy) 

byla vrchní část formy včetně s vodicími kolíky vyjmuta a položena ve vertikálním 

směru, aby se zamezilo zanesení důležitých části formy nečistotami. Provedly se čtyři 

zářezy pro zajištění dostatečného a rovnoměrného plnění formy a nepravá jádra 

společně se známkou byla vyjmuta. Modelové zařízení bylo rozklepáno a vytaženo 

z formy.  
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obr. 46 – provedení zářezů 

Před uložením pravého jádra do formy, bylo zapotřebí vyrobit litinové podložky 

(viz obr. 47). Podložky byly vyrobeny zaformováním jednoho a druhého rámu  

se struskovákem, licím kůlem a licí jamkou. Po rozložení formy se vytvořily ve spodní 

části formy zářezy a v místech jejich vedení se propíchly průduchy průměru 4 mm  

do vrchní formy. Hotové litinové podložky byly lámány na délku přibližně 35 mm  

a vkládány do formy tak, aby se zamezilo jakémukoliv pohybu jádra při plnění formy 

tekutým kovem a současně vytvořily tloušťku stěny odlitku 10 mm. V průběhu plnění 

formy taveninou by mohlo dojít k vyplutí jádra vlivem vztlakové síly tekutého kovu, 

bylo tedy zapotřebí umístit podložky i do vrchní části formy. Potřebná délka podložek 

se zjistila umístěním válečků z plastické hmoty na jádro (viz obr. 48) a následným 

přiložením vrchní části formy. Došlo k deformaci válečků a změřením jejich deformace 

se zjistila délka podložek umístěných v místech válečků.  

obr. 47 – výroba formy pro litinové podložky 
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  obr. 48 – válečky z plastické hmoty na pravém jádru  

Takto připravené jádro bylo vytaženo z formy a provedlo se odplynění formy 

pomocí výfuků umístěných ve vrchní části formy. Nepravá jádra byla umístěna  

a sestavena zpět do formy, následně i samotné pravé jádro.  

obr. 49 – odplynění formy pomocí výfuků 

obr. 50 – sestavení nepravých jader zpět do formy 

Forma se nakonec složila a přepravila na tavící pole. Zde byla zatížena závažím 

proti vztlakové síle taveniny a odebraly se vodící kolíky.  
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obr. 51 – zatížena forma na licím poli  

3.5 Výroba odlitku 

Litina s lupínkovým grafitem (starší název šedá litina) je slitina železa s uhlíkem 

a s prvky jako je křemík, fosfor a síra, v které množství uhlíku je vyšší než 2,14 % dle 

diagramu Fe – C a převážná část uhlíku je vyloučena ve formě lupínků. [33] 

     Přípravná fáze zahrnuje úpravu složení vsázky a samotný proces tavení  

se sestává z: 

 příprava indukční pece (vyčištění od zbytků z předcházející tavby, oprava 

poškozené žáruvzdorné vyzdívky, vysušení pece) 

 zavážení (kovová vsázka) 

 ohřev na tavicí teplotu 

 roztavení 

 nahromadění požadovaného množství tekutého kovu 

 odpichu 

Tavení probíhalo ve středofrekvenční indukční peci, konkrétně v kelímkové peci 

s frekvencí 500 až 2000 Hz. Technologický proces tavby sestával z postupného 

zavážení pece, roztavení kovu a jeho přehřátí. Vkládání vsázky probíhalo tak,  

aby nedošlo k poškození kelímku a zejména aby kelímek byl co nejlépe vyplněný 

vsázkou.  

Tavenina by měla pro daný umělecký odlitek vykazovat vyšší obsah fosforu 

(nad 1,5% P), který napomáhá tavenině k dosažení vyšší zabíhavosti, tekutosti  

a vyplnění tak veškerých průřezů u složitých odlitků.   
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Tavenina byla očkována FeSi 75 v zrnité (drcené) formě s min. 70 %Si. 

„Očkovací proces je založený především na přídavku křemíku, který dezoxidací 

zahajuje tvorbu oxidických zárodků, ale současně rozpuštěný křemík zvyšuje potenciál 

uhlíku, a tím jeho vylučovaní z taveniny ve formě grafitu.“ [34] Zárodková účinnost 

očkovadel časem odeznívá, takže očkování bylo zapotřebí provést krátce před 

odléváním do formy.  

obr. 52 – forma po bezprostředním odlití 

3.6 Konečná úprava odlitku 

V první fázi bylo provedeno hrubé očištění odlitku od formovací směsi a vybití 

jádra. V druhé fázi oddělení vtokové soustavy a výfuku pomocí úhlové brusky.  

V poslední fázi proběhlo samotné cizelování odlitku. Zatekliny v oblasti zad byly 

broušeny přímou bruskou, zbylý povrch odlitku úhlovou bruskou s lamelovým 

kotoučem a mikrobruskou. Při broušení v oblasti křídel se vyskytla povrchová vada – 

bublina. K opravě byl použit dvousložkový opravný tmel TECHNOFIX STEEL na bázi 

epoxidových pryskyřic, který neobsahuje rozpouštědla a při tuhnutí nemění svůj objem. 

Avšak nejdříve před samotnou aplikaci tmelu bylo zapotřebí odlitek otryskat. Tryskání 

probíhalo v tryskací komoře, kde je čištěný odlitek vystaven účinkem korundového 

abraziva. Po otryskání se plochy trhliny pečlivě odmastily odmašťovačem POWER 

CLEAN. Tmel je standardně dodáván ve formě válečku a dle potřeby se uřízne určité 

množství, které se promne v prstech, aby získal rovnoměrnou barvu. Cirka po hodině 

bylo možné tmel brousit a po 24 hodinách proběhlo úplné vytvrzení.  

Jako povrchová úprava byl zvolen nástřik odlitku černým – matným lakem  

ve třech vrstvách.  
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obr. 53 – surový odlitek 

obr. 54 – odlitek ve finální podobě 
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ZÁVĚR 

Cílem teoretické části bakalářské práce bylo představit avantgardní umělecký 

směr Futurismus od samotného vzniku až po rozpad hnutí, jeho základní znaky  

a sochaři, kteří nejzásadněji ovlivnili hnutí svými plastikami. V práci jsem se zabýval 

italským futurismem, jelikož zde tento sloh vznikl a ovlivňoval futurismus v ostatní 

zemích. Prostudováním jsem se rovněž dozvěděl o temných stránkách tohoto směru, že 

i přes nadčasová díla, která v této době vznikla, nesmíme zapomenout na zrůdnou 

ideologii fašismu, která tento směr provází již od jeho vzniku.   

V praktické části práce bylo cílem zhotovit odlitek sovy metodou formování  

do pískové (jednorázové) formy. I přes získané vědomosti a praktické zkušenosti 

v průběhu mých studií na škole jsem se zcela nevyhnul komplikacím při formování.  

Při první tavbě odlitek nevyšel dle očekávání. Odlitek obsahoval celou řadu vad,  

jako jsou trhliny, přesazení, zadrobeniny a bodliny. Druhá tavba již byla úspěšná díky 

propracovanějšímu systému výfuků a zvětšení tloušťky stěny odlitku.  

Odlitek může sloužit jako moderní interiérová dekorace a pevně věřím, že má 

práce může zaujmout všechny, kteří se zajímají o moderní dějiny výtvarného umění. 

Zároveň se tato práce může stát vodítkem studentů uměleckého slévárenství při tvorbě 

odlitků s použitím pravých jader. 
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