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ABSTRAKT 

Předložená bakalářská práce se věnuje historickému vývoji uměleckých 

dekorativních odlitků a sochařství nejen u nás, ale i ve světě. Cílem této práce bylo 

vytvoření interiérové plastiky dle vlastního návrhu - kotvy s dekorativními prvky.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

se věnuji dekorativním odlitkům a symbolice kotev. Tato část práce je věnována 

historickému vývoji zobrazení dekorativních předmětů. Praktická část zahrnuje výrobu 

vlastního bronzového odlitku, od samotného návrhu, výroby modelu a vlastního odlitku 

až po finální úpravy odlitku. 

  

Klíčová slova: 

(dekorativní odlitek, bronz, slévárenství, sochařství, kotva) 

 

ABSTRACT 

Submitted bachelor thesis is concentrated on historical development of artistical 

casts and sculpture not only in our country, but worldwide. The aim of this thesis is a 

creation of interior sculpture of my own design – an anchor with decorative elements. 

Bachelor thesis is divided into two parts – theoretical and practical. In theoretical 

part I´m writing about decorative casts and about symbolism of anchors. It is 

concentrated on historical development of displaying decorative objects. Practical part 

is concentrated on creation of my own bronze cast,  from the first draft, a creation of 

pattern to the final work on the cast. 

 

Keywords:  

(decorative cast, bronze, foundry, sculpture, anchor) 
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ÚVOD 

Jako svou bakalářskou práci jsem si vybrala interiérovou plastiku kotvy. Kotva 

je odpradávna symbolem naděje, a proto byla i mou nadějí na zdárné dokončení studia. 

První část této bakalářské práce je věnována historickému vývoji uměleckých 

dekorativních předmětů od pravěku po novověk a zvláštními kapitolami věnovanými 

umění Číny, Indie, umění Vikingů a také českým zemím. Z důvodu tématu bakalářské 

práce jsem se snažila zaměřit na dekorativní odlitky z bronzu a zčásti také technice 

odlévání napříč lidskými dějinami. Závěr teoretické části je věnován již jen kotvám, jak 

historickému vývoji tvaru kotvy, tak i jejímu významu v náboženství a v námořnictví.  

Druhá, praktická část, se věnuje výrobě samotného uměleckého odlitku, který je 

předmětem této bakalářské práce. Zpracovává výrobu jak hliněného a pryskyřičného 

modelu, tak i výroby forem, nepravých jader, samotného lití odlitku až po finální vzhled 

odlitku kotvy.
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Historický vývoj  zobrazení uměleckých dekorativních 

odlitků – SVĚT 

1.1.1 Pravěk 

První doložené známky snahy vytvořit dekorativní odlitek se datují do doby až 

3 000 let před naším letopočtem, tudíž asi 5 000 let staré nálezy.  Prvním kovem se  

kterým se člověk setkal, bylo pravděpodobně zlato nebo stříbro nalezené v ryzí formě, 

v řekách, či na ložiscích. K ostatním rudám a jejich zpracování se člověk dostal zcela 

náhodou a to tak, že ve vychladlém ohništi pravěkého muže zůstalo ležet něco jiného 

než kámen. A tím byla pravděpodobně měď. Postupem času člověk objevoval stále 

nové druhy kovů např. cín, zinek. [1, 2] 

 Od té doby však uplynula dlouhá staletí, než člověk techniku zpracování a 

odlévání kovů zdokonalil tak aby mohly vznikat předměty z tohoto kovu pro 

náboženské, válečné, domácí i dekorativní účely. Zpočátku člověk vytvářel formu pro 

odlévání vtlačováním modelu do mokré hlíny a následným odléváním přímo do dutiny 

formy. Modely používal buď dřevěné, nebo také z hlíny. Po té se zdokonalil a vytvářel 

složitější dvoudílné formy a naučil se používat metodu vytavitelného modelu, s jejíž 

pomocí odléval převážně zlaté (zlato bylo hojně využíváno pro jeho dobrou zabíhavost) 

dekorativní šperky.   

Doba bronzová je období naší historie významné pro hojné využívání a 

zpracování bronzu (slitiny mědi a cínu). Bronz našel využití při výrobě zbraní, nástrojů 

a ve velké míře i šperků. Jeho oblíbenost spočívala ve vyšší tvrdosti na rozdíl od dříve 

požívaných čistých kovů.  Pro umělecké slévárenství, dekorativní odlitky a sochařství je 

tento objev významný dodnes.  Příkladem umění doby bronzové je proslulý Sluneční 

vozík z Trundholmu v Dánsku. V bronzovém věku se skulptury stále více stylizovali a 

dospívaly k estetické dokonalosti, jejímž příkladem je i tento votivní vozík tažený 

koněm. Kotouč je z bronzu potaženého zlatou fólií s tepanou spirálou, což bylo 

v bronzovém věku severoevropskou zvláštností. [3] 
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Obr. 1 – Sluneční vozík z Trundholmu (1 800 - 1 600 př. n. l. Trundholm, Dánsko). [3] 

 

1.1.2 Starověk 

Dekorativní odlitky ve starověku sloužily převážně k válečným a náboženským 

účelům. Jde o umění nejstarších civilizací. 

 Nejvýznamnějším starověkým nalezištěm je bezpochyby Egypt. Zde to byly 

převážně sochy a sošky faraonů, různých božstev a posvátných zvířat. Rozvoj 

metalurgie zde měl také význam pro válečné účely. Díky schopnosti tavit a odlévat ve 

velkém, pomocí dvoudílné formy vytesané do kamene, metalurgie umožnila vývoj 

nejen v umění ale také ve výrobě nových druhů zbraní jako byli např. meče, které 

postupně nahradily dřívější kopí a sekery. Ve starém Egyptě byl ovšem nejdůležitější 

posmrtný život. Egypťané stavěli mohutné hrobky, do kterých se zesnulým vkládali 

honosné dary i vybavení a tamní podnebí již zajistilo konzervaci a uchování těchto 

pokladů dodnes. Mezi nejkrásnější egyptské bronzové sošky patří: Královna Karomama 

(jde o bronz s damaskovaným zlatem a stříbrem), zlatá soška boha Amóna (malé 

veledílo asi z r. 900 př. n. l., připomínající umění doby Ramessovců) [1] 
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Současně s egyptskou kulturou se rozvíjela neméně 

významná kultura Mezopotámie. I zde máme řadu významných 

odlitků. Mezi ně patří: Hlava býka (soška z bronzu vykládaná 

mušlemi, 3 000 – 2 500 př.n.l.), Maska krále Sargona (Bronz, 

2 500 př.n.l.). [5] 

 

 

Obr. 2 – Maska krále Sargona (2 250 př. n. l.) [7] 

 

Antické období můžeme jednoznačně označit jako zlatý věk uměleckého 

slévárenství  a sochařství [5]. V dějinách lidstva se s podobným přístupem k umění již 

nikde jinde nesetkáváme. Zejména výrazný smysl pro krásu, který vyrůstal z živého 

pozorování, propůjčuje výtvarným dílům Řeků kouzlo dokonalosti.  Patří zde nezměrné 

množství dokonalých odlitků lidského těla v pohybu. Řekové byli mistři na vyjádření 

vášní a citů, mužské atletické postavy, krásy ženského nahého těla, ale také zobrazování 

obyčejných lidí a řemesel. Můžeme zde zařadit také první významné sochaře, jako byl 

Feidias, Myrón, Polykleitos [5]. V této době se odlévalo 

hlavně na vytavitelný voskový model. Do antického 

umění patří samozřejmě i legendární etruská Kapitolská 

vlčice s dvojčaty Romulem a Remem, která jsou však 

doplněna až v 15. stol. Antoniem del Pollaiuolem. 

Bronzová vlčice je odlita technikou vytavitelného 

voskového modelu.  Nejvýraznější umělečtí slévači byli 

v této době Etruskové.[5] 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Eféb z Antikythery (375 -370 př.n.l, bronz) [8] 
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1.1.3 Středověk 

Na počátku středověku umělecké slévárenství a výroba dekorativních odlitků 

poněkud strádá a spíše se odlévají nástroje denní potřeby a zbraně. Význačnou roli pro 

toto období v umění má samozřejmě náboženství. Postupným získáváním kontaktů ve 

světě to není jen Křesťanství, ale i Islám a Hinduismus. Dekorativní umělecké odlitky 

jsou proto např. v Evropě nejčastěji výjevy ze Starého či Nového zákona, ze života 

Ježíše Krista. V pozdějším středověku se setkáváme také s výjevy ze života panovníků, 

běžných měšťanů i chudiny. [9] 

Významný rozvoj zaznamenáváme také u řemesel spojených s kovem. Je to 

kovářství, zámečnictví, platnéřství, puškařství, zvonařství a hlavně cínařství, dále pak 

valcířství.[10] 

Cín se začal těžit již ve 3. tisíciletí př. n. l. ve střední Asii a zpočátku byl 

přidáván pouze jako příměs při výrobě bronzu. Do Evropy se však cínařství dostalo až 

kolem 14. století a s tím přišel i jeho rozvoj. Největší cínařskou a medailérsku osobností 

byl v té době Francois Briot, který byl považován za umělce evropského formátu. Cín 

se těžil z cínovce, vyplavován byl z rudy silnými proudy vody nebo se vytavoval. Cínaři 

jej po té kupovali v ingotech nebo v jakýchsi bochnících. Tato surovina byla však příliž 

měkká a křehká a aby byla vhodná k lití cínaři ji míchali se zinkem, olovem a mědí. 

Olova bylo používáno velmi málo, protože ubývalo na lesku výrobků a navíc bylo 

jedovaté. Z tohoto důvodu se používal olovnatý cín pouze na vázy, kropenky nebo 

svícny. Pouze cín legovaný s minimem olova se směl použít na nádoby se kterých se 

jedlo. Cínaři tuto surovinu jen zpracovávali, řemeslníkům, kteří jej slévali, se říkalo 

valcíři. [10]                                                                           

 Zpracování cínu bylo velmi obtížné, protože bylo třeba dosáhnout přesné 

teploty. Pokud se toto nezdařilo, vznikali vady typu zrnitosti nebo pórovitosti materiálu. 

Odlévalo se do písku nebo při větších rozměrech odlitku, do hlíny. Nejčastěji se 

odlévali dekorativní cechovní konve, křtitelnice, svícny, kadidelnice, obří konvice na 

mešní víno, umyvadla, věčné lampy, schránky na ostatky a relikvie, naběračky, lžíce a 

další. [10] 
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Kolem 15. století se v evropské středověké společnosti rozmáhá slévání železa, 

vznikají hutě a slévárny. Protože bronz je příliš drahý železo ho začíná nahrazovat a 

začíná se velkém rozšiřovat výroba palných zbraní (děla, lodní děla, houfnice). 

Výrobou děl se začali zabývat původní zvonaři. Děla se lila podobně jako zvony 

do země do jednorázových hliněných forem. Na odlévání děl se používal jako materiál 

tzv. dělový bronz. Hlavní výhodou dělového bronzu byla výborná zabíhavost, 

houževnatost a pružnost takže se mohla lít děla vcelku tenkostěnná a lehká. Nevýhodou 

však byla cena a proto postupem času bronz ustoupil litině.[11] Největším vyrobeným 

dělem je ruské dělo Car- puška. Toto dělo bylo odlito v roce 1586 rusem Andrejem 

Čechovem. Váží 39,312 tun a měří 5, 34 metrů, jeho tělo tvoří reliéfy zobrazující cara 

Fjodora s korunou a žezlem na koni, nachází se na něm tři nápisy a po obou stranách má 

čtyři úchyty. Toto dělo se nachází v Moskvě u kremelské zbrojnice a nikdy nebylo 

použito v boji, slouží jen jako vojenský pomník.[11] 

Obr. 4.- Cínová nádoba [12]                             Obr. 5.- Dělo Car Puška [13] 
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1.1.4 Novověk 

V novověku se společnost zcela přeorientovala ze středověké zemědělské na 

novověkou kapitalistickou. A to se projevilo i v umění. Lidé se snaží spojit funkčnost i 

krásu dohromady. Mezi hlavní umělecké směry novověku patří renesance, baroko, 

klasicismus a secese.[14] 

Rozkvět umění přichází v období renesance a s ním i význační umělci světových 

dějin jako Donatello, Lorenzo Ghilberti, Giovanni Bologna nebo Leone Leoni. Lorenzo 

Ghilberti například vytvořil krásné bronzové východní dveře florentského babtistéria. 

Reliéfní výzdoba těchto dveří mu trvala neuvěřitelných 27 let. Italský sochař a umělec 

Donatello vytvořil velmi výrazné sochy z bronzu např. bronzový David (patří 

k Donatellovým nejslavnějším pracím), bronzové dveře staré sakristie florentského 

kostela San Lorenzo, Jezdecká socha kondotiéra Gattamelaty a další [5]. 

Barokní umění vzniklo na pomyslnou objednávku katolické církve, někdy v 16. 

stol. Na Tridénském koncilu církev zveřejnila tzv. kanón jakým by se mělo umění ubírat 

a srozumitelně promlouvat k obyčejným lidem v kombinaci s náboženskými 

myšlenkami. Sochařství bylo úzce spjato s architekturou, protože díla sloužila většinou 

jen jako dekorace k mostům, nádvoří, zahrad a kostelů.[15] 

Klasicismus vznikl ve Francii koncem 18. a počátkem 19. stol., vracel se zpět 

k antické jednoduchosti.[14] 

Secese začala vznikat koncem 19. století a s ní podle mě také nejkrásnější 

dekorativní odlitky novověku. Secese zasáhla snad všechny odvětví umění od malířství, 

šperkařství, nábytkářství až po architekturu, hudbu, poezii a také módu. Střediskem 

tohoto umění byla hlavně Vídeň a Paříž, významným však také Praha. Mezi hlavní 

dekorativní znaky tohoto uměleckého odvětví patří znázornění, stylizace a symbolika 

přírodních prvků jako jsou listy, květiny, barevný hmyz a ptáci nebo  lidské a zvířecí 

tělo. Kladla důraz na rukodělnou práci a původní předměty denní potřeby se díky ní 

stávali luxusním zbožím. Nejvýraznějším tvůrcem dekorativních předmětů byl 

bezesporu americký designér, malíř a sklář Louis Comfort Tiffany. Tiffany vytvářel 

předměty technikou z irizovaného skla. Využil také jako jeden z prvních tvůrců 

vynálezu žárovky a začal vyrábět skleněné lampy, svítidla a lustry z barevného skla, 

pospojované cínem. Tyto svítilny se staly legendární a dodnes jsou kopírovány. [16] 
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Kov byl v secesi také významným materiálem. Objevoval se především 

v architektuře a to nejen v interiérech ale také v exteriérech. Zahrady zdobily kašny a 

brány, také nejrůznější dekorativní sloupy. Uvnitř to byla kovová zábradlí, ozdobné 

kliky i bronzové sochy. Představitelem secesního sochařství byl August Rodin.[17] 

Jako příklady secesní tvorby dekorativních předmětů jsem si vybrala Tiffanyho 

stolní lampu a jeden s nejproslulejších secesních šperků z dílny klenotníka Reného 

Laliqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.- Tiffanyho stolní lampa.[18]              Obr. 7.- René Lalique, Žena- vážka.[19] 
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1.1.5 Umění Číny 

 

Velká čínská země žila dlouho bez kontaktů se západním světem i s jižní Asií a 

vytvořila hodnoty, které jsou odlišné od našich. Její umění prošlo od pravěku dlouhým 

vývojem. Nejstarší nálezy z Jang- šao v severním Che- nanu pocházejí z 3. tisíciletí př. 

n .l. a obsahují malovanou keramiku s geometrickou výzdobou, nože z kostí nebo 

pazourků a nefritové sekery. [20] 

Pro nás důležité je v čínském umění dokonalé zpracování bronzových předmětů. 

Čínští umělci vyráběli bronzové nástroje vykládané tyrkysem a malachitem, zdobené 

reliéfy. K nejvzácnějším nálezům z období dynastie Šang patří proslulé obřadní nádoby 

se symbolickým dekorem abstraktního rázu, tvořením plasticky v nízkém reliéfu.[21] 

Tyto monumentální bronzy jsou důkazem, že se už v dřívější době ustálily tvary, které 

se pak dlouho udržely: například nádoby chu protáhlého tvaru, nižší hrnec kuej, často se 

dvěma uchy, třínožka ting na válcovitých nohách nebo čtverhranná ting na čtyřech 

nohách a další. [20] Nádoby byly zdobeny stylizovanými zvířaty (hady, tygry, draky, 

ptáky, netvory).  Postupně odlitky z bronzu ustupovaly keramice. [21] 

 

Obr. 8.  – Obřadní nádoba, dynastie Šang (1 700-  1100 př.n.l.) [22] 
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1.1.6 Umění Indie 

Indické umění je především umění náboženské. A přece na první pohled 

nepůsobí jeho skulptury a nástěnné malby mysticky a nábožensky, ale zaujmou spíše 

světskostí zobrazených scén, podaných velmi živým narativním stylem.[20] 

Jako příklad jsem vybrala sošku tančícího boha Šivi, která byla nalezena na 

území Indie. Tato bronzová socha je odlitá metodou vytavitelného voskového modelu je 

velká asi 153 cm x 114,5 cm a váží asi 300kg. Prestižní museum v Amsterdamu 

nedávno provedlo rentgen této sochy a zjistilo, že je odlit jako jeden kus. Tato soška je 

tedy důkazem vysoké úrovně a schopnosti odlévání bronzu v Indii.[23] 

 

 

Obr. 9. Tančící Šiva [23]                                    Obr. 10. Rentgenový snímek odlitku[23] 
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1.1.7 Umění Vikingů 

Stejně tak jako umění Číny a Indie si zaslouží mít v mé bakalářské práci kapitolu 

i umění Vikingů. Vikingové byli skandinávští mořeplavci, zdatní umělečtí řemeslníci a 

jejich dekorativní předměty především z kovu si určitě zaslouží pozornost.  

Vikingské umění pochází ze Skandinávie kde vikingové žily. Později, z důvodu 

loupeživých výprav do mnoha zemí rozšiřovali své osady do Británie, proto má toto 

umění spoustu keltských a románských prvků. Hlavním znakem tohoto umění je 

ornamentálnost. Zobrazovali převážně spirály, pletence, kružnice, kříže, také hlavy 

nestvůr, lidské tváře, stylizovaná zvířata, ptáky. Tyto motivy nacházíme nejčastěji na 

špercích, ozdobných jehlicích, hřebenech, zdobených zbraních, sponách k uchycení 

oděvu atd.[24] Umělecké styly Vikingů jsou pojmenovány podle naleziště. Proto 

rozlišujeme styl Oseberg, Jelling (protáhlé tvary zobrazovaných zvířat), Mammen 

(zvířata s rozevřeným chřtánem) nebo Urnes (štíhlá zvířata ladných tvarů).[25] 

Nejvýznamnějším objevem byla hrobka patřící královně Asa nalezená 

v Osebergu v Norsku. Mezi nálezy z této hrobky patří člun dokonalé konstrukce, jehož 

příď je ukončena spirálou ve tvaru stočeného hada, kýl je zdoben motivy bájných zvířat. 

Nalezlo se zde i několik dekorativních předmětů v podobě žezel či obřadních nástrojů 

s motivy psích a medvědích hlav.  Nejzdobnější exemplář je soustava medailonů se 

stylizovanými podobami ptáků.[24] 

Dalším uměleckým stylem byl styl Urnes podle naleziště Urnes v Norsku. Tento 

poslední zvířecí styl Vikingů je datován do 11. stol. n. l. Vyznačuje úzkými a 

protáhlými ornamenty, pohledem zvířat z profilu s mandlovitým tvarem očí.[25] 

 

Obr. 11. Vikingský bronzový přívěsek, styl Urnes[25] 
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1.2 Historický vývoj zobrazení uměleckých dekorativních 

předmětů v českých zemích 

Na našem území se podle dochovaných nálezů můžeme s dekorativními odlitky 

poprvé setkat kolem 2. tisíciletí před naším letopočtem, a pak samozřejmě v období 

doby bronzové, která je v Evropě datována od 19. do 18. století př. n. l.                      

Mezi nalezené odlitky z této doby patří nástroje (sekery, nože) a šperky (hřebeny, 

spony, náramky…) vyráběné nejen z bronzu ale i ze zlata a stříbra. 

Dobu bronzovou střídá doba železná a rozvoj zpracování železa. Na bronz to 

ovšem žádný vliv nemá a umělecké odlitky se z něj vyrábějí dál. Toto nám dokazuje 

naleziště z doby železné - halštatské v Moravském krasu – Byčí skála.[26] 

Dále přichází období, kdy naše území osídlují keltské kmeny, které opět 

dokonale ovládají techniky zpracování kovů a nalézáme pozůstatky mimo jiné i 

bronzových šperků. [24] 

Důležité je i období středověku kdy na umění působí křesťanská církev. V tomto 

období je významné odlévání zvonů a křesťanských relikvií.[10] 

 

1.2.1 Byčí skála 

Asi nejvýznamnější naleziště kovových uměleckých odlitků u nás je  Byčí skála. 

Byčí skála leží ve střední části Moravského krasu. Jako první jeskyni v Byčí skále 

popsal brněnský lékař J. F. Hertold již v roce 1 669. Nálezy, které zde oblevily položily 

základy české paleontologie, speleologie a hlavně archeologie. Největší objev doktora 

Hertolda se nacházel v přední části jeskyně v tzv. Předsíni. Tento unikátní objev z doby 

železné- halštatské je dnes známý po celém světě. Dalších 130 let od jeho objevení byl 

považován, za největší jeskynní objev z doby železné Evropy. Datovaný je do 1. pol. 6. 

stol. př. n. l.  Jeskynní svatyně měla svoji architekturu (žároviště, oltář, dláždění, modla, 

oltář, kovárna) a postupně v ní byly ukládány (obětovány) jednak předměty luxusní 

(vozy 3- 6 exemplářů, bronzové nádoby, helma, žezlo, opasky, zlaté čelenky, tisíce 

skleněných a jantarových perel, náramky, spony, velké množství keramiky, přeslenů 

ad.), ale i objemné množství obilí (pšenice, ječmen, proso, hrách ad.), zvířata a lidé. 

Společně s textiliemi, předměty z kůže, dřeva, proutí ad.[26] 
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1.2.2 Zvonařství v českých zemích  

Rozvoj zvonařství u nás je zaznamenám od 13. století. Zpočátku se zvonařstvím 

zabýval mnišský řád benediktinů, kteří zvony dodávali kostelům i pro světské účely. 

Později se zvonařství začalo prolínat s jinými řemesly, jako bylo puškařství nebo 

kovářství.  Zvony byly dekorovány husitskou symbolikou, bohatou antickou tématikou, 

nebo výjevy a nápisy z bible. Nejstarším historicky doloženým zvonařem u nás byl 

nevidomý mistr Matěj z Brna. Dalším významným zvonařem byl Tomáš Jaroš rovněž 

z Brna, který je tvůrcem největšího zvonu v Čechách zvaného Zikmund a odlil i tzv. 

Zpívající fontánu v Letohrádku Belveder v Praze. [10] 

Ve zvonařských dílnách se odlévali mimo jiné i děla i drobné práce jako ruční 

moždíře.[10] 

 

 

Obr. 12. -  Soška bronzového býčka z Byčí Skály [27] 
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1.3 Kotva- vývoj, symbolika, zobrazování 

 

Nakonec teoretické části práce jsem si nechala význam, symboliku a vůbec 

celkový vývoj kotvy, kterou jsem také vytvořila jako interiérovou plastiku a je součástí 

části praktické. 

První doložené známky o použití kotev zasahují až do mezolitu což je období od 

8. - 5. tisíciletí před naším letopočtem. Kotva se začala používat z důvodu zastavení 

lodě nebo člunu v tekoucí řece pro usnadnění rybolovu, ale také pro zaparkování lodě 

při nemožnosti úvazu lana na břehu. První kotvou nebo spíše kotevním kamenem byl 

kámen uvázaný za kožený řemen. V neolitu už byl kotevní kámen opracováván a 

uzpůsoben tak aby lano nesklouzávalo. S dalším vývojem, hmotností a velikostí kotev 

souvisí samozřejmě vývoj a stavba lodí. Jako příklad bych ráda uvedla historický vývoj 

kotev napříč dějinami.[28,29] 

 

 

Obr. 13 . Kotevní kámen (mezolit 8.- 5. 

tis. př. n. l.) [28] 

 

Obr. 14. Kotevní kámen z mladší doby 

kamenné, opracován tak, aby lano 

nesklouzávalo (neolit 6.- polovina 4. tis. 

př. n. l.) [28] 

 

Obr. 15.  Funkční kotva pravěkých lovců 

(2. tis. př. n. l.) [28] 
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Obr. 16. Kotva z tvrdého, těžkého dřeva 

nalezená ve Středozemním moři (9. stol. 

př. n. l.). Tato kotva vážila 5- 10 kg a 

byla dlouhá asi 80 cm [28] 

 

Obr. 17. Vikingská kotva tzv. drapel 

(10. -12. stol. n. l.). Je to šestiramenná 

kovaná kotva, 50.- 100 cm dlouhá, 

vážící až 20 kg [28]  

 

Obr. 18. Normanská kotva (8. – 15. 

stol. n. l. ). Tato kotva byla používána 

loďstvy severní Evropy [28]  

 

 

Obr. 19. Admirálská kotva používaná 

po celé Evropě, později i mimo ni 

(konec 17. stol. n . l. ). Byla 1- 2 m 

dlouhá, vážící 40- 100 kg [28] 

 

Obr. 20. Hallova kotva je modernější a 

technicky nejdokonalejší kotva. Na 

lodích je používána od 30. let 20. stol. 

dodnes. Používá se v rozpětí velikostí 

od 80 do 860 cm a hmotností od 75 kg 

do 80 tun [28] 

 

Obr. 21. Flipperdelta je dnes 

nejmodernější kotva. Její délka se 

pohybuje v rozmezí od 80 do 790 cm a 

váha od 75 kg do 75 tun [28] 
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Kotva se za staletí svého vývoje stala významným symbolem zprvu jen pro 

námořníky, pro které kotva znamenala naději na bezpečné zastavení v přístavu, později 

i pro širokou veřejnost. Je také hlavním a prastarým symbolem křesťanství. [30] 

V křesťanství tento symbol najdeme v různých zobrazeních a podobách.  

Kotevní kříž (symbol pocházející z Řecka, v křesťanství znamená symbol naděje).  

Zobrazována je také spolu s dalšími dvěma symboly a dohromady vyjadřují tzv. tři 

božské ctnosti. Víra, naděje, láska (kříž, kotva, srdce). Kotvu má jako svůj atribut sv. 

Mikuláš. Je uctíván jako patron námořníků. [30] 

 

 Obr. 22. Přívěsek se symboly [31] 

Opravdu největší význam má kotva jistě jen pro námořníky, kterým na kotvě 

mnohdy závisel i život a je s jejich povoláním úzce spjata. Námořníci si tímto 

symbolem nechávali a nechávají často zdobit svá těla v podobě tetování. Protože 

námořníci již od pradávna objevovali nové země jako Polynésii, Tichomoří a Asii kde 

se setkávali s různými kulturami, seznámili se zde i s tetováním. U zrodu námořnického 

tetování stojí pravděpodobně kapitán Cook, který na své plavbě objevil Tahity, odkud 

pochází i název tattoo. Námořníci kapitána Cooka si odtud dovezli první suvenýry 

v podobě barevných obrázků na kůži. Život a práce na moři byl drsný a mnohdy na 

plavbách zahynulo i několik členů posádky. Proto byly první motivy tetování pro 

námořníky památečního charakteru. Dalším důvodem pro tetování byla např. úspěšná 

plavba a to, že námořník svou cestu ve zdraví přežil. Protože byli velmi pověrčiví, 

tetování se pro ně stalo jakýmsi amuletem pro další cesty. Námořníci si tímto vytvořili 

svůj vlastní jazyk v podobě symbolů na kůži a již při prvním pohledu šlo poznat kam se 

kdo plavil, koho potkal či ztratil a celkově jaký byl jeho osud. Když se zrovna námořník 

neplavil, tak se během volna v přístavu řídil mottem stewed, screwed and tattooed což 

v překladu znamená něco jako pil, miloval a tetoval. A to,  myslím hovoří za vše. 

[30,32] 
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Tetovacích symbolů  bylo mnoho, vybírám proto jako příklad jen symbol kotvy 

a lana, které se objevují v této bakalářské práci. 

Kotvu si nechával tetovat ten námořník, který úspěšně přeplul Atlantický oceán 

jako památku na tuto pro námořníka významnou událost. Kotva s lanem měla 

symbolizovat naději, oporu a sílu, protože měla bezpečně ukotvit svou loď v přístavu a 

uchránit ji tak před nepřízní moře. Dnes si kotvu nechávají tetovat lidé po celém světě 

jako symbol pocitu jistoty a opory, nebo zakotvení ve vztahu například ve sňatku.[32] 

 

Obr. 23. Pepek námořník s tetováním kotvy [33] 

 

Uzel nebo lano, byl symbol, který vypovídal o zkušenostech námořníka. 

Zauzlené lano směl nosit pouze ten námořník, který přeplul rovník, mezinárodní 

datovou hranici a oba polární kruhy. Dosáhl- li tedy těchto čtyř bodů mohl si nechat 

vytetovat uzel a dostal titul tzv. čtyřuzlového námořníka.[32] 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

Cílem praktické části bakalářské práce byl vlastní návrh budoucího odlitku, 

vytvoření modelu a následné odlití uměleckého odlitku. K tomuto byl vytvořen hliněný 

model dle vlastního návrhu, poté pryskyřičný model plastiky kotvy, který byl 

zaformován, následně odlit metodou gravitačního lití. Po získání surového odlitku byla 

odstraněna vtoková soustava a provedeny finální úpravy uměleckého odlitku. 

2.1 Návrh plastiky – KOTVA 

2.1.1 Návrh modelového zařízení, technologie odlévání 

Zpracování kresebného návrhu nebylo nutné, a tak byl hned vytvořen hliněný 

model kotvy z materiálu Marsclay (Obr. 24 a 25). Protože výsledný model z tohoto 

materiálu nemá vysoké pevnosti a model by se pěchováním ve formě mohl porušit, byl 

využit pouze jako model (Obr. 26) pro výrobu lukoprenové formy (Obr.27) na odlití 

modelu pryskyřičného, který má vyšší pevnost a pěchování vydrží. 

K odlévání byla zvolena technologie gravitačního lití, formovalo se do modelové 

a výplňové směsi. 

Jako modelová směs byl použit organobentonit OBB- SAND, což je olejem 

vázaná směs.  Jako směs výplňová byla použita bentonitová směs skládající se z ostřiva 

(křemenný písek) a pojiva (bentonit). [34] 

Zvolený materiál pro odlitek byl bronz CuSn12, z estetických důvodů a dobrých 

slévárenských vlastností. 
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2.1.2 Výroba hliněného a pryskyřičného modelu 

Z důvodu tvaru a velikosti modelu nemusely být použity pomocné dráty ani 

konstrukce. První model byl vytvořen z již zmíněné modelovací hmoty Marslcay 

(Obr.24). Tato hmota je pro tvarování a modelovaní velmi výhodná, protože umožňuje 

modelování přesných detailů (v mém případě detailů lana).  Nevysychá a nesmršťuje, 

takže při jejím použití nemusíme mít strach, že při delší odmlce v modelování model 

vyschne a my budeme muset začínat znovu, jako je to u jiných druhů modelovacích 

hlín. Menší nevýhodou tohoto materiálu bylo, že se před každým modelováním kotvy 

musel nahřát v sušící peci na 60 °C, nebo horkým vzduchem z fénu. Jinak byl materiál 

velmi tvrdý a lámal se. Po vymodelování tvaru kotvy, dokončení detailů pomocí 

kovových modelářských špachtlí a vyhlazení povrchu byl hliněný model hotov(Obr.25).  

  

Obr. 24. Prvotní návrh hliněného 

modelu kotvy 

Obr. 25. Výsledný vzhled hliněného 

modelu s detaily 

 

Následně bylo nutné vyrobit pryskyřičný model kotvy, který je pevnější než 

hliněný a ve formě je v přímém styku s formovací směsí. Výrobu tohoto modelu 

předchází vytvoření lukoprenové formy s pomocí modelu hliněného. Výhodou mnou 

zvoleného tvaru kotvy byla rovná strana zadní části modelu, takže se mohla vyrábět 

forma jen o jedné části. Výroba lukoprenové formy spočívala v položení modelu na 

rovnou plastovou desku. Kolem modelu bylo nutné vytvořit hliněnou ohrádku, aby 

lukopren zatékal jen do požadovaného tvaru výsledné formy (Obr.26).  
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Obr. 26. Model v hliněné ohrádce Obr. 27. Odlitá lukoprenová forma 

Aby se lukopren při ztuhnutí z modelu, plastové desky i ohrádky dobře odděloval, bylo 

nutno provést separaci těchto částí přípravkem LUKOPREN SEPARÁTOR, který se 

smíchal s vodou v poměru 1:1. Na formu byl po té použit dvousložkový silikonový 

kaučuk LUKOPREN 1522. Po navážení silikonu a důkladném rozmíchání se tento 

materiál podle tabulek od výrobce smíchal s dvěma díly katalyzátoru. Vše bylo 

důkladně promícháno a pomalu, tenkým proudem nalito na připravený model tak, aby 

se zamezilo vzniku bublin v budoucím pryskyřičném modelu (Obr.26,27). Doba tuhnutí 

byla 30 min. Pro zpevnění lukoprenové formy bylo nutné vytvořit ještě tzv. sádrové 

lože, které zvyšuje pevnost lukoprénové formy a tím je zajištěna rozměrová přesnost 

pryskyřičného modelu (Obr.29). Sádrové lože bylo vyrobeno posunutím hliněné 

ohrádky kolem modelu s lukoprenem o 3 cm. Takto připravený model i s lukoprenem 

byl následně zalit 3 kg modelářské sádry smíchané s vodou. Dokončená forma byla po 

zatuhnutí (24 h) rozebrána (vyjmutí modelu, oddělení lukoprenové formy od sádrového 

lože). Po té se lukoprenová forma zbavila nečistot, vložila zpět do sádrového lože a opět 

separována pomocí LUKOPREN SEPARÁTOREM (Obr.29). 
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Obr. 28. Hliněný model a lukoprenová forma Obr. 29. Sádrové lože s lukoprenem 

Při přípravě pryskyřice musíme nejdříve spočítat objem modelu, který chceme odlévat. 

Model kotvy měl objem  650 ml. Na přípravu pryskyřice bylo po té naváženo za pomocí 

produktového listu dostupného výrobku NEUKADUR MultiCast požadované množství 

přípravku Neukadur MultiCast – pryskyřice,  Neukadur Härter ISO 2 – tvrdidla a  Füller 

B – plnidla. Po té je nutné všechny složky důkladně promíchat a ihned nalít do 

připravené formy. Po vlití pryskyřice do formy (z důvodu rovné zadní části mého 

modelu) následovalo přiložení a stlačení naseparované plastové desky na horní část 

formy a její zatížení. Tímto postupem se zamezilo tvorbě bublin v pryskyřičném 

modelu. Tuhnutí pryskyřičného modelu daného objemu trvalo přibližně 2 hodiny. Po 

ztuhnutí formy byla forma rozebrána (Obr.30). Na povrchu celé kotvy a hlavně v oblasti 

lana se objevili malé bublinky. Navzdory tomu byl odlitek víc než uspokojivý. Tyto 

malé vady se následně daly jednoduše opravit pomocí dvousložkového polystyrenového 

tmelu (zn. PE- iniciátor). Tmel ztuhl asi po 2 hodinách a model se mohl pomocí 

brusného papíru obrousit do požadovaného tvaru (Obr.31).  

  

Obr. 30. Model po vyjmutí z formy  Obr. 31. Hotový pryskyřicový model 
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2.1.3 Příprava formy, formování 

Zvolenou metodou výroby formy byla jednorázová forma, vyrobená pomocí 

pískové směsi. Nejdříve je nutná příprava formovacích rámů a k nim vhodných zámkům 

aby k sobě obě části formy seděly a nepohybovaly se.    

Forma byla složena ze dvou druhů směsí a to modelové a výplňové. Modelová 

směs byla tvořena materiálem na bázi organobentonitu OBB- SAND. Tato směs se 

formuje přímo na model a je tak v přímém kontaktu s tekutým kovem (Obr.32). Protože 

je tato směs vázaná olejem dokáže věrně kopírovat dekorativní prvky modelu (v mém 

případě lana). Tato směs je ovšem cenově náročná a proto byla použita pouze na povrch 

modelu a do výše asi 4 cm nad něj.  Na doplnění formy byla použita dostupnější tzv. 

výplňová směs složená z pojiva (bentonit) a ostřiva (křemenný písek) [34]. 

Na přípravu formy bylo potřeba nachystat formovací desku a první rám. Tento 

rám byl zaformován pouze bentonitovou směsí a sloužil jen jako podložka pro model na 

přípravu nepravých jader, tzv. klínků (Obr.33). Na takto připravený tzv. „falešný“ rám 

byl vložen rám druhý a zajištěn vodícími kolíky, po té se zde vložil model a důkladně se 

zaprášil lykopodiem, které zabraňuje přilepení směsi na model. Model byl po té 

zaformován modelovou a výplňovou směsí. Po zaformování se oba rámy oddělili a dále 

se pracovalo pouze s rámem horním tj. rám se zaformovaným modelem. Po odstranění 

modelového zařízení, byla v místech, kde došlo k porušení celistvosti formy, opravena a 

uhlazena lanzetami. Po té následovala příprava nepravých jader (klínků), které se 

umístily do předem připravených částí formy, tam kde byly negativní úkosy(Obr.33). 

 

Obr. 32. První zaformování modelovou a výplňovou směsí 
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V mém případě to byla místa kolem lana kotvy. Celkově byly vytvořeny 3 

klínky pomocí směsi OBB- SAND a vytvarovány do požadovaného tvaru lanzetami 

různých velikostí, podle potřeby. Klínky byly k formě připevněny hřebíky. Na takto 

připravený rám se vložil rám horní a opět byl ukotven vodícími kolíky k rámu 

spodnímu. Následovalo navržení vtokové soustavy (Obr.33). 

Na vhodné místo u modelu byl umístěn vtokový kůl a navrženo umístění zářezů. 

Po té bylo vše zaprášeno lykopodiem a formováno stejným způsobem jako spodní část 

formy. Po zaformování byla vytvořena licí jamka a odplynění pro zlepšení prodyšnosti 

formy. Následovalo odstranění vodicích kolíků, vtokového kůlu a oddělení obou částí 

formy (Obr.33,34). Ve spodní části byly zhotoveny dva zářezy tak, aby kov dobře 

protékal a po té odstraněny nepravá jádra i model. Nepravá jádra byla vložena zpět na 

svá místa a opět připevněna hřebíky k formě. Tím byla spodní část formy připravena 

(Obr.35). V horní části už se jen propíchly skrz formu výfuky v místech nejvyšších 

bodů kotvy (Obr.34). Takto připravená forma se složila a přepravila na licí pole, kde se 

horní část zatížila dostatečným množstvím závaží a tím se zamezilo vztlaku ve formě. 

  

Obr. 33. Model s klínky a zářezy. Obr. 34. Horní část formy. 
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Obr. 35. Spodní část formy po vyjmutí modelu.  

2.1.4 Tavba a lití 

Na odlitek byl použit cínový bronz podle normy ČSN 42 3119 s obsahem 88% 

mědi a 12% cínu. Tavba probíhala v elektrické odporové peci. Licí teplota kovu byla 

1260 °C. Po vyjmutí kelímku z odporové pece byla odstraněna struska a do taveniny 

byla přidána fosforečná měď, která zabraňuje oxidaci kovu. Po roztavení fosforečné 

mědi se kov odlil do připravené formy. [35] 

 

Obr. 36. Odlitek po vyjmutí z formy a odstranění vtokové soustavy. 
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2.1.5 Závěrečné úpravy odlitku 

Po odlití a vychladnutí formy byl odlitek z formy vybit a odstraněna vtoková 

soustava a výfuky (Obr.35). Na odlitku se nevyskytovali žádné výrazné vady, proto byl 

odlitek začišťován a upravován pomocí pilníků různých velikostí a brusným papírem. 

Tím byly odstraněny drobné bublinky. Po té se model otryskal v tryskací komoře. Po 

otryskání již odlitku chyběla jen poslední patina. Ta byla vytvořena rozpuštěním sirných 

jater Potassium (poly)-sulfide v roztoku kyseliny s vodou. Následovalo ponoření odlitku 

do roztoku. Podle množství sirných jater v roztoku a délky ponořování se určila finální 

barva patiny.  

 

Obr. 37. – Finální odlitek 
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ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce zpracovává výrobu uměleckého dekorativního 

odlitku dle vlastního návrhu. V rámci práce jsem se inspirovala symbolikou kotev, které 

především symbolizují naději, a tak mají svůj význam nejen v námořnictví, ale také 

v náboženství i v běžném životě.  

Teoretická část představuje přehled výroby dekorativních odlitků v průběhu 

času, tj. od hlubokého pravěku, až po novověk. Nedílnou součástí je vývoj tvaru kotev a 

jejich význam. Dále je popsán význam zdobení těl v podobě tetování těmito symboly 

v minulosti (pro námořníky), i v současnosti (pro širokou veřejnost). 

Praktická část detailně popisuje výrobu dekorativního odlitku. Od přípravy a 

zhotovení modelového zařízení (hliněný a pryskyřičný model), přes formování a 

samotné lití, až po úpravy odlitku do jeho finální podoby. 
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