
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

abstrakt: 

Bakalářská práce popisuje historický vývoj Mongolské říše a její rozvoj za vlády 

Činghise. Zaměřuje se zejména na pojetí tehdejšího válečníka, kočovného života a 

neodmyslitelného spojení koní a lidí. Dále popisuje technologii ztraceného vosku do sádro-

antukových forem. Cílem praktické části je vytvoření bronzového odlitku Mongolského 

jezdce. Následuje popis postupu výroby odlitku, práce s modelářskou hlínou, Lukoprenem, 

voskem, sádrou a bronzem. 

Klíčová slova: 

Mongolsko, jezdec, Činghischán, luk, sádro-antuková forma  

 

Abstract: 

Bachelor's thesis describes historical progress of Mongolian empire and it's progress 

under the rule of Čingischán. It mainly focuses on concept of warrior, nomadic life and 

essential connection of horse and man. It is focused on technology of lost wax and plaster- 

clay forms. The object of practical part is creation of Mongolian rider bronze casting. I also 

describe progress of creation, work with clay, Lukopren, wax, plaster and bronze. 
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Mongolia, rider, Čingischán, bow, plaster-clay form 
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1. ÚVOD 

Téma své bakalářské práce jsem si vybral z důvodu mého osobního zájmu o lukostřelbu a 

zájmu o ztvárnění nehmatatelného pohybu a výrazů, proto lukostřelec na koni byl jasná volba. 

V teoretické části mé práce popisuji historický vývoj Mongolské říše a život nejmocnějšího 

vládce Čingischána. Dále věnuji pozornost vojenské technice, výzbroji a výstroji jezdců. 

Předmětem mé praktické části je Mongolský válečník střilející z koně v rychlém pohybu. 

Zaměřil jsem se zejména na znázornění rychlé jízdy, dynamického pohybu, typického 

oblečení a podoby tehdejších lidí a zvířat. Součástí praktické části je odlití čedičového 

podstavce a zpracování čedičového odlitku. Cílem práce je vytvoření bronzového odlitku a 

jeho spojení s podstavcem. Pro vytvoření odlitku jezdce jsem použil technologii ztraceného 

vosku a formy jsem vytvořil ze sádro-antukové směsi. Formu pro odlévání podstavce jsem 

vytvořil ručním pěchováním do bentonitové formovací směsi. Žíhání forem jsem provedl v 

elektrické odporové peci a tavení v koksové peci. 
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2. MONGOLSÁ ŘÍŠE 

Nejstarší zmínky o Mongolech pochází z období 8. století. Původně se na území 

Mongolska míchaly kočovné kmeny, turecky mluvící národy a Číňané. Celek těchto národů 

byl nazýván Tatary. V kmenových poměrech panovaly velmi pevné vazby. Tyto kmeny se 

rozprostíraly v oblastech ruských stepí jižní Sibiře, pouštních oblastí Gobi, hornatých oblastí 

západního Mongolska a lesnatých oblastech. Lidé žijící v lesních oblastech se živili spíše 

lovem, rybolovem, zatímco kmeny z oblasti stepí putovaly se svým dobytkem na dlouhé 

vzdálenosti za obživou.[1]Obecně je známo, že kočovné kmeny měly lepší přístup k nářadí a 

zemědělským znalostem, které získaly výměnou za dobytek, tím byly vyspělejší než lesní 

kmeny. 

2.1  Utváření státu 

Mongolové se považují za kočovný národ s důrazem na rodové vlastnictví a práva. Tyto 

jednotlivé kmeny spolu kočovaly a tvořily kereny (tábory), kde stavěly jurtová obydlí[2]. 

Zvířata, koně, dobytek a půda, kterou využívaly k pastvě a obživě, byla považována za 

společný majetek. Postupem času začalo vznikat soukromé vlastnictví, což urychlilo konflikty 

mezi jednotlivými kmeny, rody a šlechtou. Rozdíly mezi chudobou a bohatstvím se začaly 

prohlubovat a již nebylo možné najít řešení podle starých způsobů, což vedlo k vytvoření 

státu. Počátkem 12. století v důsledku pohybu mongolských kmenů se začal tento stát 

formovat.
 
[2] 

2.2  Vznik jednotného státu 

Roku 1206 byl Temudžin zvolen všemi sněmy za velkého vládce. Postupem času 

sjednotil celé Mongolsko, což zapříčinilo politickou jednotu kmenů a jednotný název 

Mongolsko. Vzrostla obranyschopnost celku a začal rozvoj obchodu, vzdělání a řemesel.[2]
 

Despotický vládce Mongolska s neomezenou mocí je chán, který je volen. Toto právo volby 

měl pouze městský lid. Každý nový chán po vládě Čingischána musel pocházet z jeho rodu. 

[3] Být prvorozený syn nezaručovalo trůn, protože volen byl nejschopnější z potomků a také 

musel být právně uznán a zvolen[4]. 
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2.2.1 Čingischán 

Temüdžin, chlapec, který bude později znám jako Čingischán, se narodil roku 1162. Jeho 

matkou byla Helün a jeho otcem Jesügej, náčelník malého klanu Boridžinu.[5]  Roku 1182 

byl zvolen chánem a změnil si jméno na Čingis (Obr. 1). Než mohl svou říši rozšířit do 

rozměrů, které známe dnes, musel se Čingis vypořádat se spory uvnitř Mongolska. Nejprve 

uzavřel spojenectví s křesťanským chánem Koreitů a porazil Tatary v bitvě u Dalan-baldžuti 

roku 1184. Roku 1201 ukončil odpor vládců kmenů v bitvě u Ononu, kde zvítězil, ale byl 

raněn. Během následujících 5 let potlačil vzdory zbylých náčelníků kmenů a roku 1206 byl 

prohlášen Velkým chánem, titul Čingischán, tj. vládce světa, přijal za své a přesunul své 

působení za hranice Mongolska. [6] Tajná kronika mongolů líčí jeho smrtelné zranění takto: 

“Když cestou v zimě konali štvanici na divoké koně u Arbuchy, jel ČinggisChahan na 

popelavě šedém koni. Když se divocí koně hnali přes cestu, vzepjal se popelavě šedý kůň a 

ČinggisChahan spadl z koně.”
 
[7]

 
Co se týče podoby a zachycení podoby Čingse, jedná se 

pouze o spekulace a teorie. V Mongolských řadách bylo zakázáno zachycovat jeho podobu. 

 

Obrázek 1 Portrét Čingischána [8] 

 

 

2.2.2 Vojenské tažení do Číny 

Čína se stala prvním terčem mongolského podmaňování. Nachází se v bezprostřední 

blízkosti a skrývala velké bohatství. Mezi lety 1211- 1215 byla dobyta severní Čína a s ní 

padla i velká města jako Peking. Následovalo středoasijské království Džebei, které také 

padlo. Roku 1219 vypukla válka, kde vládce Chorézmu v domněnce své vojenské převahy 
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nad Čingisem, záměrně započal spor. Postupem mongolských vojsk padla města jako 

Samarkand, Herát, Buchara. Každý, kdo se vzdal, byl mocným Čingisem ušetřen a každý, kdo 

vzdoroval, byl zabit. Roku 1221  byla téměř celá armáda Chorézmu poražena, sám vládce si 

vzal život a tento osud potkal i jeho syny.[9] 

2.2.3 Vojenské tažení do Ruska 

Roku 1223 pronikl Čingis do jižního Ruska, kde se utkal s knížaty a s jejich spojenci 

Kumány a opět zvítězil. Zde své tažení ukončil kvůli nevyřešeným záležitostem v Číně a také 

kvůli vážnému zranění při lovu. Roku 1227 Čingis umírá při tažení proti říši Sin-Sia ve věku 

šedesáti let. Jeho hrob je na utajeném místě v severní části Mongolska. [10]“Utajení jeho 

hrobu bylo pro něj tak důležité, že za něj údajně zaplati i životem všichni otroci, kteří na 

stavbě jeho hrobky pracovali. Zabiti byli dokonce i vojáci, kteří zabíjeli otroky.” [10]
 
Říši 

rozdělil mezi dva své syny. Po smrti Čingischána byla jeho říše rozdělena na čtyři chanáty a 

svého sjednocení se dočkala až za vlády jeho pravnuka Kublaj-chána, avšak už nikdy 

nedosáhla své původní slávy ani rozměrů. [4] 

3. CENA MOCI 

Za dob největšího rozmachu Mongolské říše, kdy od západu k východu měřila 5 000 km, 

musel Čingischán zavést určitá opatření, aby toto území zůstalo bez vnitřních sporů. Proto 

zavedl trest smrti pro každého, který dlouhodobě pokračoval ve svých osobních sporech. 

K dobytí takového impéria bylo zapotřebí mnoho mužů, proto byla zavedena branná 

povinnost pro každého muže ve věku 15-60 let. Každý takový válečník byl samostatný a 

veškeré věci potřebné pro přežití  si obstarával sám a převážel je na svých koních. Takovýmto 

způsobem dokázal Čingischán vybudovat armádu čítající 120 000 mužů a to během jednoho 

roku. Roku 1250, kdy Persie již byla pod nadvládou Mongolů, tak perský správní úředník 

Juvaini popsal mongolskou armádu takto[7]: “Oddíly Velkého Chána byly početnější než 

mravenci nebo sarančata a jejich množství se nedalo dopočítat ani odhadnout. Jako vlna za 

vlnou se bojovníci valili jako mohutný mořský příboj.”[9] 

4. MONGOLSKÉ VOJSKO 

Mongolští válečníci se navzájem chovali v úctě a měli k sobě důvěru, absolutně plnili vůli 

svého pána. Prakticky celá mongolská společnost je postavena na cti a důvěře. Nikdo se 

neobával krádeží, nepoužívaly se zámky. Za svou historii dokázali, že jsou schopní válečníci 
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nejen na bitevním poli, ale i v ulicích měst.[7]Armáda se skládala výhradně z lehké jízdy. 

Mongolský válečník a jeho kůň k sobě neodmyslitelně patří dodnes. Každý byl vybaven 

krátkým dřevěným lukem a šavlí či jinou krátkou zbraní. Zbroj byla zpravidla lehká kožená. 

Přilba byla převážně železná, kombinovaná s rohovinou a kůží. Mongolské hordy využívaly 

zejména velkou pohyblivost a své schopnosti lukostřelby. Každý válečník obvykle vozil 

kolem 60 šípů a svůj náklad rozděloval až mezi 4 koně, které vlastnil. Koně tak byly méně 

zatížení a jezdec je často měnil. Běžně tak armáda dokázala zdolat až 100 kilometrové 

vzdálenosti za den. Jednotky složené zpravidla z 10 jezdců byly tvrdě organizovány a 

rozděleny podle bojových schopností. Malé agilní jednotky s výbornou pohyblivostí byly 

řízeny převážně pomocí vlajek, tím se docílilo co nejmenších ztrát. Tato mongolská horda 

byla proslule krutá, nešetřila nic živého, devastovala celé vesnice a města, popravovala vše, 

ani domácí zvířata nebyla ušetřena. Vojenský výcvik od mladých let s kombinací 

nepříznivého podnebí mongolských stepí daly vzniknout vynikajícím válečníkům ve všech 

ohledech . [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 2 Lovec na koni (podle staré mongolské kresby)
 
[7] 



 

 

6 

 

 

4.1  Zbraně 

Luk (Obr. 3) je v případě Mongolů nejpoužívanější zbraní. Luk je uzpůsoben ke střelbě 

z koně. Střed je dřevěný a ramena jsou potažena rohovinou prokládanou šlachami. Tyto tzv. 

reflexní luky mají dostřel kolem 260 m a díky šípům s kalenými hroty dokázaly prostřelit i 

železnou zbroj do vzdálenosti několika desítek metrů. Každý válečník vlastnil na míru 

vyrobený luk o napínací síle 40-70 lb. Tato zbraň využívá krátké šípy o délce 70 cm 

s kovanými hroty a křidélky z peří pro stabilizaci v letu. Největší nevýhodou těchto luků je 

doba jejich výroby, která se mohla vyšplhat až k délce 5 let. V době mongolských hord se 

jednalo o nejdokonalejší zbraň vzhledem k účinnosti i použitému materiálu.  

 

Obrázek 3 Mongolský luk [11] 

 

 

Šavle se vyznačuje jednostranně broušeným ostřím a typicky zahnutým tvarem. Země 

původu této zbraně je střední Asie. Do Evropy pronikla od Hunů, Avarů, nebo Saracénů. Pro 

Mongoly je šavle typická, protože je považována za zbraň lehkého jezdectva. Jednalo se 

ovšem o jiný typ šavle a to o šamšír neboli scimitar. Typický pro své rozšíření v horní části 

ostří. V Evropě se klasická šavle zachovala až do období 2. světové války jako výzbroj 

kavalerie.  
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Kopí patří mezi lehké zbraně, a proto bylo zařazeno do typické výzbroje mongolské 

jízdy. Jedná se o jednu z nejstarších zbraní vůbec. V pravěku byla tato zbraň používána 

v podobě dřevěné tyče s ostrým kamenem na jeho konci a to především k lovu. Jako vojenská 

zbraň se objevuje u Asyřanů a Egypťanů. Vrcholné úrovně dosahuje v období makedonské 

éry v Řecku. Druhů kopí je mnoho, rozdělujeme je od lehkých a krátkých zbraní legionářů –

pilum, oštěp s řemenem na roztáčení - lancea nebo běžné kopí - hasta. Zbraň těžší a delší se 

jmenuje píka. Dosahovala délek až 5.5 m. Jednotlivé druhy kopí se využívaly podle situace, 

převážně se ale jednalo o útok z koně nebo obranu proti jízdě.  

Dýka je jednoduchá zbraň, která sloužila k běžným pracím a každodenní činnosti. Jedná 

se  o dvojbřitou zbraň, jejíž délka nepřesahovala 30 cm. Používala se nejčastěji při boji na 

krátkou vzdálenost a na obranu. Díky své nízké váze ji měl každý válečník prakticky 

nepřetržitě u sebe. Dýka byla navržena tak, aby dokázala při bodném útoku proniknout 

kroužkovou zbrojí. Původní název pochází z keltského slova dague. Díky svým rozměrům a 

váze se jedná o jednu z nejrozšířenějších zbraní vůbec.  
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U volby zbroje se musel vždy zvolit správný poměr mezi ochranou a pohyblivostí. 

Původní zbroje z historie měly podobu koženého pásu zakrývajícího břicho. Vývoj této zbroje 

postupoval přidáváním vrstev kůže a celkového tvarování. Postupem času se ke kůži přišívaly 

kovové kroužky či destičky, tím se zvyšovala ochrana zbroje, avšak rostla i váha a snižovala 

se pohyblivost vojáka. U mongolských jezdců byl výběr zbroje jasný. Používaly se čistě 

kožené zbroje, které umožnovaly pohyblivost a snadnou jízdu na koni. Nízká váha a volnost 

rukou umožňovala efektivní lukostřelbu. 

 

Obrázek 4 Mongolský jezdec [12] 

5. ŽIVOT MONGOLŮ 

Mongolský lid se k sobě choval velmi s respektem a úctou. V mongolských řadách by se 

jen těžko hledala křivda, nepravosti a pomluvy. Dodnes si zachovali proslulou pohostinnost i 

přes častý nedostatek potravy. Díky svému kočovnému způsobu života využívali zdrojů, které 

se jim dostávaly od zvířat a přírody. Oděv byl nejčastěji kožený nebo kožešinový. Strava byla 

velmi jednoduchá, během léta se živili převážně mlékem, tvarohem a kumysem (zkvašené 

mléko). Konzumace krve nebyla výjimkou. V období zimy poráželi dobytek a živili se 

masem. [5] 
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6. MONGOLSKÝ PŘÍNOS V UMĚNÍ 

Mongolové jako národ nevytvořili prakticky žádný umělecký odkaz. Jejich přínos spočívá 

v propojení celé řady zemí. Díky svému kočovnému životu nevytvářeli architekturu, která by 

se mohla zachovat. Avšak v případě dobývání mnoha různých zemí působili jako spojnice 

těchto kultur. Šířili mnoho asijských uměleckých a řemeslných metod do Evropy a opačně. 

Mongolská horda při dobytí určité oblasti převzala a využila technické a techologické 

vymoženosti a principy. Tímto způsobem je šířila dál. Mongolská říše takto získala přístup 

k nejkvalitnějším materiálům a technologiím tehdejší doby. Svým působením ve velmi 

rozsáhlé oblasti byly tyto znalosti a informace rozšířeny mezi mnoho různých národů. 

7. MONGOLSKÁ HORDA V EVROPĚ 

V roce 1241 tatarská armáda vpadla do Evropy v počtu asi 70 000 válečníků. Zabíjeli 

každého s nemongolskou tváří a všechny pokřtěné. V této době nebyla v Evropě armáda, 

která se mohla rovnat síle tatarských vojsk. Za vlády chána Batú padlo postupně několik 

ruských knížetství, jako třeba moskevské a vladimirské. Zůstávala pouze spálená města a 

tisíce mrtvých. Jeden po druhém padla města Novgorod a Kyjev a všichni obyvatelé byli 

povražděni. Následoval Polský Krakov a další města, která byla do základu vypálena. Další 

na řadě byla území Maďarska a Čech. U Lehnice ve Slezsku se střetla mongolská horda 

s vojskem krále Jindřicha. Padlo 30 000 mužů i s králem na straně křesťanů a to tentokrát pod 

vládou chána Ogotaje. Jako důkaz vítězství mu byly posílány odřezané uši padlých nepřátel. 

[9]
 Mongolská vojska se přes Opavu dostala až k Olomouci, kterou obléhala. Zničila přilehlý 

klášter Hradiště a zemědělská obydlí. Nebylo výjimkou, kdy zajatci byli zohavováni a trháni 

koňmi na kusy. Olomouc nebyla dobyta, ale horda pokračovala v drancování, tentokrát 

směrem k Brnu. Zde vypálili rajhradský klášter. Lidé žijící v okolí Kojetína, Hulína a  

Tovačova měli k životu asi nejhorší podmínky, protože byli nejvíce ovlivňováni a pobíjeni. 

Rozmach vojsk tímto směrem byl ukončen. Horda pokračovala směrem na Slovensko, kde se 

pokoušela o dobytí několika horských hradů, avšak neúspěšně. [6] “11.12.1241 zemřel 

mongolský chán Oktaj a na počátku roku 1242 se velitelé i s armádami vydali získat svůj 

podíl na moci. Asi to jediné zachránilo Uhersko a středoevropské státy od vyplenění a 

obsazení Mongoly.“[6] 
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8. Metoda ztraceného vosku 

Z historického hlediska se jedná o jednu z nejstarších metod, která je známa již 5 000 let. 

Jako důkaz slouží nalezená převážně umělecká díla z Palestiny, Egypta, Mexika, Číny a 

jiných zemí. Postupem času se měnily materiály, avšak princip zůstává stejný. Obecně se 

jedná o jednu z nejstarších slévárenských metod. Vytvořil se model z tvrdého a tvárného 

vosku, který měl tvar budoucího odlitku. Následně je nanesla vrstva vhodného písku nebo 

hlíny. Voskový model se vytavil a do dutiny se odlil roztavený kov. Tato metoda přinesla 

možnost odlití tvarově náročných odlitků a umožnila výrobu velkého množství stejných 

odlitků, např. hrotů, nebo součástí zemědělských nástrojů. Takto vytvořené formy byly 

určeny k jednomu odlití. Poté se forma rozbila a odlitek se vyjmul. V dnešní době se pro 

model používají zejména technické vosky s potřebnými vlastnostmi. Každá firma si složení 

vosků pečlivě chrání. Materiál pro vytvoření formy je nejčastěji křemenné ostřivo různé 

zrnitosti a pojivo, tzv. břečka. Dalším používaným materiálem je antuka (drcená žáruvzdorná 

cihla) a sádra. Tato metoda nedosahuje takových kvalit odlitků jako při použití křemenného 

ostřiva a břečky, ale vzhledem k ekonomické a techologické nenáročnosti je tato metoda 

vhodnější. 
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9. PRAKTICKÁ ČÁST 

9.1  Kůň 

Praktická část mé práce začala výrobou modelu koně. Realizace zvířete mě připadala 

složitější než postava jezdce, proto jsem jím začal. Nejprve jsem si nastudoval druh, vzhled a 

proporce mongolských koní a připravil potřebnou obrazovou předlohu. Následovala samotná 

výroba modlů a forem nezbytných pro realizaci odlitku. 

9.1.1 Výroba hliněného modelu koně 

Začátek výroby bronzového odlitku byl tentokrát zahájen prácí s modelářskou hlínou. Při 

výrobě větších a více členitých modelů je jednou z nejdůležitějších věcí vytvoření správné 

nosné konstrukce. Vytvořil jsem si tuto konstrukci z tvrdého drátu o průměru 1 mm. Již 

v tuhle dobu jsem měl vymyšlený postoj koně, bez čehož bych nemohl pokračovat. Drát jsem 

zkroutil do budoucího tvaru koně tak, aby hlínou nikde nevylézal. V místě nohou jsem jej 

připevnil vrutem k dřevěné desce a zafixoval měkkým vázacím drátem. Podle základních 

zvířecích proporcí jsem vymodeloval tělo koně. Kůň je v pozici, kdy je jezdec připraven  

vystřelit z luku. Proto musí být kůň všema čtyřma nohama nad zemí. V oblasti nohou jsem 

hlínou připevnil model k dřevěné desce, pod úrovní kopyt a toto místo později sloužilo jako 

vtok pro nalití vosku. Na drátěné kostře jsem připevnil další očka z drátu, tím se zvětšila 

plocha výztuhy a hlína nemohla sklouznout z drátu. Následovalo modelování z hlíny, kde 

jsem zachytil základní proporce zvířete, ale vynechal jsem detaily. Osobně raději upravuji 

detaily a drobné reliéfy až po odlití z vosku, protože vosk je tvrdší a lépe se s ním manipuluje.  
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9.1.2 Příprava dělící roviny 

Vytvořil jsem dělící rovinu z měděného plechu (Obr. 5), nastříhaného na tenké proužky, 

které jsem vtlačil do hliněného modelu.  Podle tvaru koně a úkosů jsem si tuto dělící rovinu 

vytvořil ze tří částí. Při navrhování dělící roviny jsem počítal se snímáním a nanášením 

Lukoprenu a sádrového kopyta, obzvláště oblast mezi nohami musela být správně vydělena. 

 

Obrázek 5 Dělící rovina na hliněném modelu 

9.1.3 Nanášení Lukoprenu 

Použil jsem dva druhy Lukoprenu. Nejdříve Lukopren N 1725 (Obr. 6), který se používá 

ke snímání svislých reliéfů a nakloněných ploch. Díky své omezené stékavosti se ideálně 

hodil pro mou práci. Ke správné vulkanizaci jsem použil 2% hmotnosti katalizátoru.  Po 

nanesení Lukoprenu jsem použil fáč jako výztuhu budoucí formy, který jsem vtiskl do 

Lukoprenu a nechal jsem jej zvulkanizovat. Dále jsem použil Lukopren typu N 1522, kterým 

jsem zvětšil tloušťku formy a zároveň zahladil povrch po výztuze, tento druh se mísí s 2.5% 

hmotnosti katalizátoru. Na povrch ještě tekuté vrstvy jsem přitiskl igelitový sáček, který 

zajistil hladkost vnější vrstvy formy. Po dokonalém zvulkanizování Lukoprenu jsem vyjmul 

plíšky, které tvořily dělící rovinu. 
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Obrázek 6 Nanášení 1. vrstvy Lukoprenu N 1725 

9.1.4 Sádrové kopyto 

Na lukoprenovou formu bylo potřeba nanést vrstvu sádry, která zafixuje Lukopren 

v potřebné poloze a zamezí jeho deformaci při odlévání voskového modelu. Igelitový sáček 

jsem sundal a proto povrch sádry a Lukoprenu na sebe perfektně lícoval a nedocházelo 

k možnému přesazení a promáčklinám. Vytvořil jsem sedmidílnou sádrovou formu s vodícími 

kolíky (Obr. 7). Jednotlivé části formy jsem vytvářel postupně a separoval je, aby se vrstvy 

sádry nespojily. 

9.1.5 Příprava formy 

Po ztuhnutí sádry jsem rozebral jednotlivé díly formy a hliněný model jsem zničil. 

Odšrouboval jsem výztuhu hliněného modelu a vnitřek Lukoprenu jsem vyčistil od zbytků 

hlíny a vysušil. 

 

Obrázek 7 Rozložená a složená Lukoprenová forma 
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9.1.6 Odlití voskového modelu 

Formu jsem poskládal dohromady a zavázal pružnou gumou (Obr. 7). Použil jsem včelí 

vosk smíchaný s parafínem v poměru 1:1. Tento materiál jsem natavil a nalil do lukoprenové 

formy. Čím vyšší teplota vosku, tím je otisk z Lukoprenu kvalitnější. Zvýšená teplota vosku 

také umožní odstranění vzduchových bublinek a nečistot, které vyplavou na povrch. 

Při odlévání vosku jsem si připravil dutinu v modelu, která dále sloužila jako jaderník. 

V průběhu tuhnutí vosku jsem po 10 minutách vylil ještě neztuhlý vosk pryč z formy. 

Vzhledem k tomu, že vosk tuhne od okrajů, mi předčasné vylití vosku vytvořilo tloušťku 

stěny budoucího odlitku a také prostor pro jádro. Takto vytvořený model jsem nechal 

dostatečně dlouho ztuhnout, abych zabránil dodatečné deformaci při manipulaci a rozkládání 

formy. 

V tuto chvíli jsem měl vytvořený pouze hrubý voskový model (Obr. 8), proto ta pravá 

práce mohla teprve začít. Postupným přidáváním a odebíráním materiálu jsem dosáhl 

finálního tvaru budoucího odlitku. Osobně se mi detailní práce provádí lépe na voskovém 

modelu, proto jsem postupoval tímto způsobem.  

 

 

Obrázek 8 Voskový model koně s torzem jezdce 
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9.1.7 Vtokování 

Vtoková soustava u voskových modelů slouží k dopravení tekutého kovu do všech míst 

dutiny formy. Jednotlivé vtokové kanálky jsem přitavil k voskovému modelu koně tak, aby 

zaběhly všechny části, zejména nohy a hlava. Tyto kanálky mají tvar válce o průměru 6 mm a 

jsou napojeny na větší vtokový kůl, který přivádí taveninu z vtokové jamky umístěné na 

vrchní části formy. Pozici jednotlivých vtoků jsem určil podle svých zkušeností s vtokováním 

voskových modelů. Řídil jsem se pravidlem, že vtoky nesmí být příliš daleko od sebe, protože 

by hrozilo nebezpečí zatuhnutí taveniny a zároveň při přílišném vtokování bych si přidělal 

práci a více bych znehodnotil povrch. 

Součástí voskové vtokové soustavy jsou i kanálky (výfuky), které slouží jako prostor pro 

únik plynů vzniklých při plnění dutiny formy tekutým kovem (Obr. 9). Tyto výfuky se 

umisťují do míst, kde hrozí zalití plynové kapsy a tím k nedolití odlitku. Vyvedení výfuků je 

provedeno do vrchu formy, mimo oblast vtokové jamky. 

V oblasti hlavy byla největší tloušťka stěny, proto jsem v této části použil nálitek. 

Následná staženina se utvořila v oblasti nálitku, proto toto opatření bylo správné.  

 

 

Obrázek 9 Voskový model koně s vtokovou soustavou 

 

 



 

 

16 

 

9.1.8 Vytvoření jádra 

Dutina pro vytvoření jádra byla připravena, ale nejprve jsem musel zajistit jádro proti 

pohybu. Skrze voskový model jsem prostrčil bronzové válečky o průměru 6 mm a dlouhé 120 

mm tak, aby vyčnívaly ven směrem od těla koně a zároveň procházely dutinou uvnitř těla. 

V prostoru sedla jsem vyřízl ve vosku otvor, který zpřístupnil dutinu a umožnil nalití sádro-

antukové směsi. Otvorem jsem vložil smotaný drát, který funguje jako další výztuha jádra, 

tentokrát proti jeho praskání. Následovalo nalití sádro-antukové směsi do dutiny koně a tím 

jsem vytvořil jádro. 

9.1.9 Vytvoření sádro-antukové formy 

Nejprve jsem vytvořil vnější obal formy o vhodném průměru. Pro udržení tvaru formy 

jsem použil lino svázané gumou. Spodek obalu jsem položil na igelit a přivázal jej, abych 

zamezil protečení sádro-antukové směsi dnem. Do formy je potřeba dále vložit výztuhu 

v podobě pletiva, které jsem zkroutil opět do tvaru válce a vložil do obalu z lina. Voskový 

model jsem namočil do vody se saponátem, tím se odmastí povrch a sádro-antuková směs 

lépe otiskne povrch a vytvoří se tak lepší povrch odlitku. Odmaštěný model jsem omyl čistou 

vodou a tím byl připraven k zalití. Namíchal jsem sádro-antukovou směs ze 4 složek. A to 

vody, sádry, jemně drcené antuky a hrubě drcené antuky. Sádra ve formě zajistí pevnost, 

jemná antuka zajistí věrnost otisku a žáruvzdornost. Hrubá antuka zvyšuje prodyšnost formy a 

žáruvzdornost. Poměry mísení se dají upravovat dle potřeby, já osobně jsem použil poměr: 

voda: sádra: jemná antuka: hrubá antuka = 2,6: 4: 3: 2 objemových dílů. Všechny tyto 

materiály jsem dokonale rozmíchal, rozmělnil hrudky a zalil jsem voskový model i s pletivem 

do obalu z lina. Model jsem držel nad úrovní dna, tím se zabezpečí forma před vytečením 

taveniny dnem. Hladina antuky musí být v úrovni horního okraje vtokové jamky. 

Po dokonalém ztuhnutí formy bylo potřeba vytavit vosk z formy, tím se vytvoří dutina, do 

které se nalije tekutý kov. Vytavení jsem provedl nad horkou vodní párou. Formu jsem 

umístil vtokovou jamkou směrem dolů na rošt v kovové nádobě. Pod rošt jsem nalil horkou 

vodu a formu obalil hrubou tkaninou a igelitem, abych zabránil úniku tepla. Pod kovovou 

nádobu jsem umístil plynový vařič a vodu vařil. Tento proces tvá asi 5 hodin, vlivem horké 

vodní páry se vosk roztaví a vyteče z formy. V tomto případě je ideální, aby nárůst teploty byl 

co nejrychlejší. Pomalým ohřevem se vosk rozpíná a zvětšuje svůj objem o 1,5 %. Tím vzniká 

ve formě pnutí, které by ji mohlo poškodit. V ideálním případě, kdy dochází k ohřevu šokem, 

se nataví povrchová vrstva vosku, ta vyteče a tím pádem se zmenší objem vosku a nedochází 

ke vzniku pnutí. 
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Po vytavení jsem začistil vtokovou jamku, uhladil ostré hrany a odstranil otřepy. 

Nůžkami na plech jsem odstranil přečnívající pletivo, jedná se pouze o bezpečnostní opatření. 

 

 

Obrázek 10 Sádro-antukové formy po vyžíhání 

9.1.10 Žíhaní 

Po vytavení vosku je forma velmi nasycena vodní párou. To je nežádoucí prvek, proto je 

možné takto vytvořenou formu nechat vysoušet přirozenou cestou volně na vzduchu. Toto 

sušení může trvat v řádu let. Cílem je odstranění volně vázané vody. V mém případě jsem 

formu vysoušel v elektrické žíhací peci při 140 stupních po dobu 8 hodin. Po odstranění volně 

vázané vody je potřeba odstranit i chemicky vázanou vodu. Obecně veškerá vlhkost 

v prostoru formy je velmi nežádoucí vzhledem ke kvalitě odlitku a zároveň je velmi 

nebezpečná, protože voda při kontaktu s taveninou prudce reaguje a mohlo by dojít ke 

zranění. Žíhání jsem provedl při teplotě 800 stupňů po dobu 4 hodin (Graf 1). Při tomto 

procesu se odstraní chemicky vázaná voda v sádře a zbytky vosku shoří na popel. Po vyžíhání 

forma začne okamžitě absorbovat vlhkost ze vzduchu (Obr. 10), proto je potřeba neodkládat 

odlévání V ideálním případě se odlévá do horké formy, tím se zpomalí ochlazení taveniny a 

zvýší se tím zabíhavost.  
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Graf 1 Průběh žíhání sádro-antukových forem 

 

9.1.11 Tavení a odlévání 

Tavení bronzu jsem provedl v koksové peci s přívodem vzduchu. Pec jsem vyčistil a na 

střed umístil žáruvzdornou cihlu. Zasypal ji grafitem pro separaci a usadil jsem grafitový 

kelímek. Kelímek je určen k tavení maximálně 20 kg mědi. Kolem jsem navrstvil papír, 

dřevo, malé kousky koksu a zapálil. Po určité době chytne od papíru a dřeva koks a mohl 

jsem následně zapnout ventilátor, který vhání vzduch a podporuje hoření. Do kelímku jsem 

vložil bronz a začal tavit (Obr. 11). Po 1,5 hodině přikládání koksu a vkládání bronzu jsem 

měl připravený tekutý bronz k odlití. Před odlitím jsem do taveniny přidal malé množství 

fosforové mědi CuP, která slouží k odplynění taveniny a tím zvyšuje kvalitu budoucího 

odlitku. 
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Obrázek 11 Tavení v koksové peci 

Kelímek jsem vytáhl z pece a vložil do licích vidlí. Manipulace s kelímkem musí probíhat 

rychle, protože tavenina po vytažení z pece ztrácí teplotu. Před litím jsem stáhl strusku a 

vyčistil tím hladinu. Takto připravenou taveninu jsem nalil do sádro-antukové formy (Obr. 

12). Lití musí probíhat nepřetržitým proudem a co nejrychleji. Jamku jsem zaplnil až po okraj, 

tím se zvýší tlak taveniny a kvalita odlitku. Po ztuhnutí bronzu jsem formu rozbil a odlitek 

vyjmul. 

 

Obrázek 12 Odlévání bronzu 
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9.1.12 Materiál 

Pro svoji práci jsem si vybral bronz CuSn10. Tento bronz umožnuje četné povrchové 

úpravy a snadné cizelování odlitku, je velmi odolný vůči mechanickému poškození a lze jej 

kvalitně svařovat. S bronzem se mi zatím pracovalo nejlépe a proto jsem u něj v tomto 

případě zůstal. Licí teplota tohoto materiálu je asi 1 280- 1 300 °C. 

9.1.13 Cizelování 

Po odlití a ztuhnutí jsem rozbil sádro-antukovou formu a odlitek vyjmul. Ocelovým 

kartáčem jsem odstranil zbytky sádro-antukové formy a očistil povrch odlitku. Následovalo 

odřezávání vtokové soustavy. Při odřezávání vtokové soustavy hrozí riziko poškození odlitku, 

proto je potřeba velké opatrnosti. Postupně jsem odřezal celou vtokovou soustavu, odsekal 

broky a zatekliny. Pomocí jehlových pilníků jsem odstranil další povrchové vady a postupně 

se propracoval až k finální podobě odlitku. Při odlévání došlo k vadám, které vyžadovaly 

svařování, proto asi na třech místech jsem přidal materiál pomocí svařovací techniky TIG a 

následně zabrousil. 

Na břiše koně jsem vyvrtal otvor o průměru 5 mm pro závitovou tyč, kterou jsem 

následně připevnil jezdce. Tato tyč procházi až do podstavce, kde je zajištěna matkou a drží 

tak celý odlitek v požadované poloze. 

9.1.14 Patinování 

Dokonale vybroušený povrch jsem opískoval. Pískování odstraní nečistoty a mastnoty 

z povrchu a usnadní reakci s patinou. Před nanesením základní černé patiny jsem odlitek 

nahřál nad plynovým hořákem, protože horký povrch bronzu lépe a rychleji reaguje s patinou. 

Mým záměrem bylo vytvořit základní černý povrch odlitku a vystouplá místa opět vybrousit a 

tím zachytit plasticitu koně. Štětcem jsem na nahřátý povrch nanesl patinu a postupně tak 

upravil celý povrch. Pro docílení požadovaného vzhledu jsem použil přípravek Sulka. Díky 

dostupnosti a nízké ceně je tento přípravek vhodný. Sulku jsem smíchal v poměru 1:1 s vodou 

a touto směsí jsem patinoval celý povrch. Po ochlazení povrchu jsem pomocí kartáče a 

tkaniny upravil vzhled patiny do finální podoby a jemným pískem pod vodou jsem prosvětlil 

vystouplá místa. Na hřívu, konce nohou a ocas jsem nanesl zelenou patinu a tím oddělil 

rozdílný vzhled koňského těla. Finální povrch jsem potáhl vrstvou včelího vosku 

rozpuštěného v technickém benzínu a tím ho zakonzervoval. 
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9.1.15 Vytvoření odlitku jezdce 

Při modelování jezdce jsem postupoval jiným způsobem než u koně. Úplně jsem vynechal 

hliněný model a lukoprenovou formu a veškeré postupy s tím spojené. Model jezdce jsem 

vytvořil přímo ze směsi včelího vosku a parafínu (Obr. 13). Při použití tohoto postupu je 

riziko, že při špatném odlití nebo zaformování je voskový model ztracen a celý postup výroby 

se musí opakovat. V případě modelování z hlíny a tvorby lukoprenové formy je snazší 

vytvořit několik voskových modelů, avšak celý proces u kusové výroby trvá delší dobu. 

V případě modelování členitého voskového modelu je problém s vytvořením jádra, protože 

není možné vytvořit určitou tloušťku stěny jako u koně. 

9.1.16 Vytvoření jádra 

V těle jezdce bylo potřeba vytvořit jádro, proto jsem otvor jednoduše vyřízl ve voskovém 

modelu a to pouze jednoduchý tvar válce (Obr. 13). Do voskového modelu jsem dále zasadil 

ocelovou matku, které následně bude sloužit ke spojení jezdce a koně. Můj záměr byl, aby 

spoj nebyl trvalý. Matka vydrží teplotu žíhání a lití, poté ji bylo možné použít ke spoji. Dále 

jsem pokračoval stejným způsobem jako u koně. Do dutiny jsem vložil výztuhu z drátu a 

prostor zalil sádro-antukovou směsí.  

 

 

Obrázek 13 Voskový model jezdce
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9.1.17 Vtokování 

Tento postup byl stejný jako u koně, avšak jsem věnoval zvýšenou pozornost luku a šípu 

(Obr. 14). Vtokování v této oblasti muselo být naddimenzované, protože se jedná o velmi 

tenké části, které by se těžko opravovaly. Odplyňovací kanálky zajistily bezchybné odlití 

těchto částí. Odlití luku a šípů bylo mou prioritou. Ostatní vady by se daly snadno opravit.  

Vtokovování, vytvoření sádro-antukové formy, vytavování, žíhání, odlévání a veškeré úpravy 

odlitku jsem provedl stejným způsobem jako u koně. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 Voskový model jezdce s 

vtokovou soustavou 
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Obrázek 15 Jezdec po odlití

9.2  Podstavec 

9.2.1 Výroba modelu podstavce 

Tvar podstavce jsem si navrhl vzhledem ke kompozici odlitku. Snažil jsem se napodobit 

terén mongolské stepi (Obr. 16) a proto jsem použil drážkovanou strukturu a nerovný terén. 

Nejprve jsem si vytvořil hliněný model budoucího podstavce a vsadil do něj větší kusy 

antuky, které napodobují tvar kamenů na prašné zemi. Pro podstavec jsem vybral 

nepravidelný obdélníkový tvar. Výšku jsem vymezil dřevěnými prkénky a ocelovým 

pravítkem jsem stáhl přebytečnou hlínu. Po vytvoření tvaru, struktury a nerovností povrchu 

jsem vytvořil dělící rovinu, stejně jako u modelu koně, a to vtlačením měděných plíšků do 

modelářské hlíny. Měděným plechem a hlínou jsem vymezil tvar budoucí formy. Dále jsem 
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vytvořil sádrovou negativní formu. Namíchal jsem potřebné množství sádry a hliněný model 

zalil. Po ztuhnutí sádry jsem vyjmul dělící rovinu a formu rozebral. Každou půlku jsem zvlášť 

vyčistil a naseparoval. Obě půlky jsem podle dělící roviny spojil a hlínou zafixoval proti 

pohybu. Do takto připravené formy jsem odlil namíchanou sádru. Po ztuhnutí jsem sejmul 

obě negativní formy a sádrový model nechal vysušit. Následovalo začištění dělící roviny a 

broušení sádry. Uhlovou bruskou jsem upravil některé detaily a podstavu zarovnal do roviny.  

 

Obrázek 16 Návrh podstavce 

9.2.2 Formování podstavce 

Formu pro podstavec jsem vytvořil z formovací směsi “Novanol“ a povrchovou vrstvu 

otisku z organického bentonitu Bentonex. Směs Novanol obsahuje složku vodního skla, proto 

moje forma byla bez formovacího rámu. Rám jsem použil pouze do doby, než jsem směs 

vytvrdil oxidem uhličitým CO2, tím se forma stala samonosnou. Postupně jsem tak vytvořil 

obě poloviny formy a soustavu odvzdušňovacích výfuků. Vtokový kanál byl značně 

naddimenzován, umístěn uprostřed modelu a bez zářezů, rozváděcího kanálu či struskováku. 

Na vtokový kanál a vrchní polovinu formy jsem nanesl vrstvu grafitového nátěru. Tento nátěr 

zlepšuje povrch odlitku a omezuje drolivost formy. Nosná kapalina je technický líh, proto se 

tento nátěr musí zapálit, líh vyhoří a na povrchu formy zůstane pouze účinná složka nátěru. 

Ve finále jsem čedičový podstavec nepoužil, protože rozměr žíhací pece mi neumožnil 
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vytvořit dostatečně velký podstavec, který by se hodil vzhledem k bronzovému odlitku. Jako 

alternativu jsem použil dřevěný podstavec. 

9.2.3 Materiál podstavce 

Pro podstavec jsem zvolil litý čedič. U tohoto materiálu je velmi složité docílit 

požadovaný vzhled a strukturu. Čedič se odlévá při teplotě asi 1200 °C, Avšak při ponechání 

odlitku na vzduchu do doby zchladnutí neproběhne krystalizace správně a odlitek se rozpadne 

na kousky připomínající sklo. Takovýto odlitek se musí ochlazovat postupně. 

9.2.4 Tavení čediče 

Čedič jsem tavil stejným způsobem jako bronz a to v grafitovém kelímku a koksové peci 

(Obr. 17). Doba tavení čediče je řádově 2-3x delší než u bronzu. Před litím je viskozita 

taveniny o poznání větší než u bronzu a proto byla vtoková soustava naddimenzovaná. Formu 

jsem před litím nahřál a tím jsem podpořil zaběhnutí taveniny do všech částí formy. Před 

samotným odléváním jsem formu rozebral a vyfoukal zapadané nečistoty. Dále jsem ji umístil 

na licí pole a zajistil proti vztlaku.  

 

Obrázek 17 Tavení čediče 

9.2.5 Lití podstavce 

Po dosažení licí teploty jsem odlil čedič do pískové formy (Obr. 18). Manipulace 

s taveninou byla mnohem příjemnější, a to kvůli nižší měrné hmotnosti čediče a menšímu 

množství taveniny než u bronzu. Po odlití a vytvoření licí kůry odlitku jsem jej vyjmul a 

vložil do předehřáté žíhací pece.  
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Obrázek 18 Odlévání čediče 

9.2.6 Ochlazování odlitku 

Ochlazování proběhlo v elektrické žíhací peci. Doba ochlazování je řízena tloušťkou 

stěny odlitku. Časově se jedná o rozmezí 8-24 hodin. Počáteční teplota předehřáté pece je 

800°C a postupně klesá až k pokojové teplotě (Graf 2). 

 

Graf 2 Průběh ochlazování čediče 
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Obrázek 19 Detail jezdce 
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Obrázek 20 Finální podoba 
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Obrázek 21 Boční pohled 

 

 

Obrázek 22 finální kompozice 
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10. Závěr 

V teoretické části jsem popsal historický vývoj Mongolské říše a její přínos v utváření a 

formování dnešní společnosti, zejména jsem se zaměřil na pojetí tehdejších lití a jejich 

chování a život. 

V praktické části jsem zvolil vhodný postup modelování a formování a popsal realizaci 

výroby. Součástí práce měl být litý čedičový podstavec, který se mi nepovedlo realizovat. 

Kvůli náročnému ochlazování čedičových odlitků se mě nepodařilo vytvořit použitelný 

podstavec. Ochlazovací křivky jsou specifické a tyto informace není možné získat k vlastním 

potřebám, experimentální metoda ochlazování byla pro mě příliš náročná. Během práce jsem 

však získal mnoho užitečných teoretických i praktických zkušeností a informací v oblasti 

petrurgie. Tento podstavec jsem nahradil dřevěným kvuli jeho snadnému zpracování a 

kladnému celkovému efektu. Použitím technologie ztraceného vosku se mi povedlo vytvořit 

bronzové umělecké dílo dle zadání a následným spojením s podstavcem i kompletní práci. 
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