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ABSTRAKT 

 

Obsahem této bakalářské práce je gotický sloh se zaměřením na vývoj architektury a 

vnější výzdobu katedrál. Tato práce je zaměřená především na katedrály a jejich výzdobu, kde 

jsou neodmyslitelnou součástí chrliče a fantaskní sochy. Před zhotovením kovového odlitku 

byl vytvořen návrh sochy chrliče, který je inspirován démonickými stvůrami. 

Práce je rozdělená do dvou částí – teoretickou a praktickou. V první teoretické části je 

okrajově popsán gotický sloh, jeho vývoj a základní architektonické prvky. Dále pak gotické 

katedrály, zejména francouzské, jejich význam a vnější výzdoba, do které spadají právě 

chrliče a fantaskní sochy, chránící katedrály před zlými silami. 

Druhá část se věnuje praktickému zpracování bakalářské práce. Je zde popsán celý 

výrobní postup bronzového uměleckého odlitku. Od kresebného návrhu a hliněného modelu, 

přes výrobu voskového modelu a sádro-antukové formy, až po výsledné odlití odlitku včetně 

jeho apretace. 

Klíčová slova: gotický sloh, katedrály, chrlič, démon, bronzový odlitek 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is about Gothic style, focusing on the development of architecture 

and exterior decoration of the cathedrals. Essential parts of cathedrals and their decorations 

are gargoyles and fantasy sculptures. Before producing metal cast, draft of the statue has been 

created, statue of gargoyle is inspired by demonic creatures.  

The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part 

marginally describes Gothic style,  the development and basic architectural elements. 

Furthermore, it describes the Gothic cathedral, especially in France, their importance and 

exterior decoration and also gargoyles and statues, which are protecting cathedrals against evil 

forces. 

The second part is devoted to practical side of bachelor thesis. It describes the entire 

process of making artistic bronze cast. From drawing and clay model over wax model, 

gypsum-clay mold and finally casting of the cast and finishing. 

Keywords: Gothic style, cathedral, gargoyle, demon, bronze cast  
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ÚVOD 
 

„Chrliče znázorňovaly neřesti. Zůstávaly venku mimo katedrálu, dovnitř se dostaly pouze 

ctnosti.“          

Zdeněk Mahler 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila vytvoření bronzové sochy démona. 

Inspirací mi byly gotické katedrály, jejich dech beroucí architektura a vnější výzdoba, kterou 

jsem se nechala nejvíce ovlivnit. Patří zde rozličné sochy a chrliče, které nemají pouze 

okrasnou funkci, ale představují jakousi „stráž“, chránící katedrálu před zlými silami. 

Nejčastěji měli podobu nestvůr nebo pitoreskních lidí a zvířat.  

Tato písemná práce je rozdělená do dvou hlavních celků. První část – teoretická – 

slouží pro seznámení s gotickým slohem. Základním popisem katedrál, především 

francouzských, jejich architektonických prvků a výzdoby. Následovat budou gotické sochy, 

chrliče a démoni, kteří mohou být znázorněni plastikami na budovách katedrál. A v poslední 

části příběhy související s chrliči a démony. 

Druhá část – praktická – popíše celý pracovní postup výroby odlitku. Od kresebného 

návrhu a výroby hliněného modelu, přes zhotovení lukoprenového negativu a vyhotovení 

voskového modelu, až po výrobu sádro-antukové formy, odlití kovu a následné apretace 

odlitku.  

Cílem mé práce je vyrobit bronzový odlitek, který bude zpodobněním jednoho ze 

strážců katedrál. Vybrala jsem si démona Pazuzu, mocného pána větrných démonů, nositele 

bouří a sucha. Démonovo zpodobnění jsem vytvořila dle své vlastní představy a jeho účel 

bude nejen dekorační, ale především jako ochrana před zlými duchy a démony.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. GOTICKÝ SLOH 

Gotický sloh má francouzský původ. Vznikl kolem první poloviny 12. století a stal se 

uměleckým projevem vrcholného a pozdního středověku. Přibližně od 13. století ovládl 

střední, západní a jižní Evropu. Příčinou vzniku gotického slohu byly hospodářské, politické, 

církevní a duchovní změny ve Francii, které tímto přispěly k velkému rozmachu stavebního 

umění. [1] 

1.1. Počátky gotiky 

V renesanční Itálii vznikl pojem gotika jako posměšný název pro středověké umění a 

na rozdíl od antiky byla považována za projev úpadku, přisuzovaný barbarským germánským 

Gótům. Samozřejmě se mýlili, jelikož gotický sloh není dílem německým, ale francouzským. 

Počátky tohoto zrodu jsou spojeny s Paříží a krajem Ile- de- France, kde byla toho času 

doména francouzských králů rodu Kapetovců. [1] 

Ludvík VI. (1081 – 1137) si Paříž zvolil za hlavní město svého království a zde se ke 

konci jeho vlády začaly stavět kostely, jejichž stavby navazovaly na románskou architekturu 

Burgundska a Normandie. Základními rysy pro gotický sloh byl burgundský lomený oblouk, 

trojstupňové vertikální dělení stěny, průběžné travé a opěrný oblouk. Z Normandie a anglo- 

normandské architektury převzal kraj kolem Paříže též dvouvěžové západní průčelí. Tlak 

klenby zde zachytávaly silné boční zdi, zatímco v burgundském románském stavitelství byl 

vyzkoušen lomený oblouk, který umožňoval lepší rozložení tlaku klenby. [1] 

Avšak gotický sloh nevznikl pouze z lomeného oblouku a křížové klenby, ale vyrostl 

především z duchovního prostředí své doby, jejíž utajená a často nesourodá síla zrodila nový 

sloh. Gotika byla výslednicí bolestného přerodu souvisejícího s dobou, pokory k Bohu a 

touhy po rozumovém pochopení světa. Gotické konstrukce měly každý stavební detail jakoby 

v pohybu, odlehčené stavby se tyčily vzhůru, zbaveny zbytečné hmoty, která se projevila jako 

přítěž. [1] 
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Termín gotika se mylně vztahuje ke Gótům, východogermánskému etniku 

pocházejícímu ze Švédska, jejichž umění bylo považováno za barbarské. Traduje se, že 

italský architekt a životopisec florentinských umělců Giorgio Vasari (1511 – 1574) prvně 

použil termín gotika jako posměšný název pro „sloh, vyhýbající se ideálům klasického světa, 

slátaninu spirál, hrotů, groteskních příkras a zbytečných detailů“. Stačilo však tři sta let a vše 

bylo jinak. [1] 

Gotika se stala jediným uznávaným slohem, který určoval kvalitu sochařského, 

malířského a především architektonického umění. Ve jménu gotiky se bouraly a přestavovaly 

stovky budov, kostelů, klášterů a dokonce celých hradů. Takzvaní Puristé byli schopni ničit 

kvalitní stavby ve snaze docílit stylové čistoty, aby se dostali na gotické jádro budov. [2] 

1.2. Vývoj gotického umění 

Vývoj gotického umění probíhal v různých evropských zemích odlišně. Ve Francii se 

člení dějiny gotického umění do tří období – raná gotika (12. století), klasická a poklasická 

gotika (13. – 14. století) a pozdní gotika (15. století). V Čechách a na Moravě se také dělí do 

tří období – raná přemyslovská gotika (13. století), vrcholná lucemburská gotika (14. století) a 

pozdní jagellonská gotika (15. století). Toto rozdělení vyplývá především z dějin gotické 

architektury. [3] 

1.3. Hlavní znaky gotické architektury 

Gotické stavební umění použilo konstrukční prvky předrománské a románské 

architektury ve prospěch maximálního popření hmoty, jako prostředek jejího „zduchovnění“. 

Ruku v ruce s tím šla snaha o scelení vnitřního prostoru a důraz na osobitou úlohu světla. [3] 

Mezi nejzákladnější konstrukční prvky gotické architektury patří lomený oblouk, který 

prošel vývojem od širokého méně lomeného až k vysokému ostře zalomenému. Tento oblouk 

se používal v oknech, portálech a ve zdobných částech stavby. Dalším prvkem jsou žebrové 

klenby křížové, používané pro svedení tlaku klenby do čtyř bodů a ztenčení zdí. Posledním 

charakteristickým, a v prvé řadě gotickému slohu vlastním znakem, je zavedení vnějšího 

opěrného systému. Zde patří vnější opěrný pilíř, fiála s kraby a kytkou, vnitřní přípora a 

opěrný parabolický oblouk. Vnější opěrný systém umožňoval odhmotnit zdivo a tím pomohl 

vytvářet jedinečná díla dekorativní nádhery. [3] [4] 

Všechny zmíněné konstrukční prostředky napomohly k dosažení uměleckých záměrů 

nového gotického slohu a jeho charakteristických rysů. Mezi ně se řadí vertikalismus (proti 
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románské horizontálnosti), všechny články budov stoupají do výšky – tíhnou k nebi, což je 

projevem gotického spiritualismu, odhmotnění gotických staveb oproti těm románským. Okna 

nahradila zdi. Zdi se dále ztenčovaly – stavební hmota se zcela podřídila umělecké formě. 

Dynamismus gotických staveb způsobuje střídání arkád, které vytváří dojem pohybu a přípory 

pilířů jakoby tryskaly vzhůru. Snahou gotické architektury bylo vytvoření sugestivního 

pomyslného prostoru pro povznesení člověka do nadpozemských sfér. [3] [4] 

1.4. Druhy staveb gotické architektury 

Hlavním druhem sakrálních staveb gotické architektury byly stejně jako v době 

románské, kostely a kláštery. Ve stavitelství světském to byly hrady, městské paláce, tvrzi 

nebo domy. Dále pak také typy chrámů – kostely jako primární druh sakrální architektury, 

převzala gotika z románské architektury. Pouze je přizpůsobila svým principům a 

požadavkům.  

Vrcholným dílem gotiky se staly katedrály francouzského typu – baziliky s chórovým 

ochozem s věncem z kaplí a vnějším opěrným systémem. [4] 
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2. GOTICKÉ KATEDRÁLY 

Pojem katedrála je odvozen z řeckého slova katedra, které se překládá jako stolice 

nebo křeslo církevní moci, v náboženském významu tedy označuje jakýkoliv kostel při sídle 

biskupa, arcibiskupa či kapituly. Také se může stát i duchovním centrem země nebo dějištěm 

nejvýznamnějších událostí národa. [5] 

Hlavním druhem sakrální architektury, převzatý gotikou z románské doby, pouze 

přizpůsobený novým slohovým principům je tedy katedrála. Ideální předlohu gotické 

katedrály si lze představit jako vícelodní bazilikální stavbu s dvouvěžovým západním 

průčelím, dále s příčnou lodí a vysokým chórem, který je obtočený ochozem a věncem 

radiálních kaplí. Tři portály mívá v přízemí západní průčelí. Nad portály bývají rozety či 

okna, osvětlující hlavní a boční lodě nebo zde mohou být galerie soch. Kromě západního 

průčelí obklopuje celou stavbu kamenný les opěrných oblouků, pilířů a fiál, zabezpečujících 

přenos tlaků kleneb vysoké lodi a chóru. Chrliče poskytují odvod vody ze střechy a ochozů. 

Další neodmyslitelnou částí katedrál jsou sochařské výzdoby, které bývají soustředěné 

především na ostění a tympanony portálů, na pilíře a římsy opěrného systému nebo na 

západní fasádu. V tympanonech se kromě ústředního motivu Posledního soudu s trůnícím 

Kristem v centru dostává do popředí Panna Maria, nejen jako Bohorodička, ale také jako 

Nevěsta Kristova, jím samým korunována na Královnu nebes. [4] [5] 

2.1. Symbolika katedrál 

Katedrála je ústřední a nejtypičtější výtvor gotické sakrální architektury. Již od raného 

středověku existovala jako hlavní chrám u sídla biskupa. Byla to ale až gotika, která jí dala 

podobu, se kterou si od té doby katedrálu ztotožňujeme. Ačkoli katedrály byly stavěny i 

nadále v následných slohových obdobích, katedrála brána jako celek, vyjadřovala i odrážela 

středověké představy o světě jako o Božím díle – příbytku Božím a obrazu Nebeského 

Jeruzaléma. Architektura katedrál svým trojstupňovým uspořádáním symbolizovala řád 

určený Stvořitelem (Bůh byl zobrazován jako architekt vyměřující svět kružítkem). [1] [4] 

Měřítko, proporce, poměr části k celku – všechny tyto prvky měly svou důležitost 

konstrukční a zároveň symbolickou. Středověk převzal základ proporčních teorií z antiky. 

Základní geometrické obrazce pro projektování byly čtverec, trojúhelník a kruh. Tyto obrazce 

byly podpořeny teorií krásna: „ Rovnostranný trojúhelník je krásnější než nerovnostranný, 

protože v něm je obsaženo víc rovnosti, a ještě lépe je na tom čtverec, v němž stejné úhly 
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odpovídají stejně dlouhým stranám, a nejkrásnější je kruh, protože v něm žádný úhel nerozbíjí 

trvalou rovnost obvodu.“ (sv. Augustin, De quantitate animae, Opera III, 2, 10 – 23). [4] 

Katedrály byly příznačně nazývány „kamennou knihou“ (výrok Victora Huga) nebo 

„kamennou encyklopedií“ (výrok Henriho Focillona) v níž si mohli „číst“ i negramotní věřící. 

Ikonografická zobrazení vitrají (vitraje – z francouzského vitraille) a portálů, které byly 

sestavovány teology, sdělovaly církevní učení a také skutečnou celkovou představu o 

člověku, jeho vztazích a dějinách. Zobrazení fungovaly na principu příměrů a symbolů. Pro 

pochopení těchto alegorií vypomáhal encyklopedický repertoár, například Speculum maius. 

Jednalo se o typologické čtení posvátných textů, umožňující objevení shod mezi obrazy 

Starého a Nového zákona. [3] [4] 

Při přechodu z románské ke gotické architektuře došlo k výrazné změně v symbolice 

plastik. Kristus již nebyl vnímán pouze jako Boží soudce, ale jako Bůh, který se stal člověkem 

ve své lidské podstatě. V harmonii s touto proměnou ztrácely sochy svou strnulost i přesto, že 

jsou stále pevnou součástí architektury. Kristus s Marií se k sobě obraceli ve scéně 

Korunování. Plastiky světců, apoštolů a panen se v ostěních portálu natáčejí, hovoří spolu a 

vyjadřují duševní pohnutí gesty plnými pohybu a naléhavosti. [3] [4] 

Vize kosmické harmonie zahrnovaly i otázky ohyzdných věcí, které také měly své 

místo v harmonii světa. „Krása se rodí i z těchto kontrastů a i zrůdy mají svůj důvod a 

důstojnost v harmonii tvorstva, i zlo se uvnitř řádu stává krásným a dobrým, neboť dobro 

z něj vzniká a vedle něho lépe vynikne.“ (Alexander z Hales, Summa theologica II, 116 a 

175). Proto nalézáme v celcích katedrální plastiky úchvatný svět fantastických a bájných 

bytostí, gryfů, příšer, masek a démonů. [4] 

2.2. Fulcanelliho esoterický výklad hermetických symbolů katedrál 

Jak jsem již zmiňovala výše, výstavbu katedrál řídili lidé, kteří patřili mezi 

nejvzdělanější osoby ve společnosti. Nedílnou součástí tehdejší vzdělanosti byly bez pochyby 

alchymie či astrologie. Právě proto je logické, že ve výzdobě katedrál nacházíme i 

alchymistické a astrologické motivy. Gotické katedrály jsou dílem, kde architektonické prvky 

i umělecká výzdoba tvoří nedílný celek, který je podřízen snaze vyjádřit myšlenku 

křesťanství. I to, co laikovi připadá jako pouhý dekorativní prvek, může být často symbol s 

hlubokým významem. Právě na této tezi jsou založeny Fulcanelliho myšlenky o hermetickém 

významu katedrál. [6] 
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Fulcanelli vycházel ze znalosti historických pramenů, alchymistické literatury a z 

interpretace výzdoby katedrál, zejména ze soch a basreliéfů zdobících jejich portály. Už v 

úvodu díla Tajemství katedrál zmiňuje, že katedrály nesloužily ve středověku jen pro církevní 

obřady, ale že byly centry dění veškerého světského života. [6] 

Nejrozsáhlejší část díla se věnuje podrobnému popisu hermetických symbolů na 

vybraných stavbách ve Francii. Především se zabývá sochami a reliéfy na portálech katedrály 

Notre-Dame v Paříži a katedrály v Amiens. [6] 

2.3. Tajemství katedrál 

Katedrála je symbolem nebeského Jeruzaléma, jehož tajemný význam zdůrazňuje 

půdorys ve tvaru kříže. Tvar půlkruhu nebo případně oválu má apsida s kůrem. Podélná a 

příčná loď chrámu představují kříž. Dohromady s apsidou získává kříž podobu egyptského 

kříže, takzvaný Ankh - znamení nesmrtelnosti. [6] [7] 

Výběr místa pro stavbu katedrál nebyl náhodný. Většina evropských katedrál, chrámu 

i kostelů stojí na posvátných místech známých už od předkřesťanských dob. Na těchto 

stanovištích se energie Matky Země spojuje s energií nebes, proto jsou vhodné pro stavbu 

svatyň vyhrazených pro setkání člověka s Bohem. [6] [7] 

Sakrální stavby bývaly obvykle orientovány podle západovýchodní osy. Například 

katedrála v Chartres svou přídí nemíří přímo k východu, ale k bodu v místě, kde při letním 

slunovratu vychází Slunce. Pozice dopadu slunečního paprsku o letním slunovratu je jasně 

vyznačena bílou dlaždicí s kovovým kruhem. V pravé poledne prosvitne paprsek slunce 

oknem svatého Apolináře a dopadne na kámen, který se na první pohled liší od okolních. [6] 

[7] 

Pro katedrálu v Chartres je zcela typická rozdílná výška obou hlavních věží. Štíhlá 

severní věž představuje ženu - Pannu Marii a silnější jižní věž znázorňuje muže - Syna, který 

ji ochraňuje. Podobnou symboliku má i katedrála Notre-Dame v Paříži, jen je tam situace 

opačná. Severní věž je zdobena zvířaty a loveckými výjevy, kdežto jižní věž je krášlena 

mnohem střízlivěji akantovými listy. Severní věž dekoruje plastika Adama a korouhvička 

Slunce. Jižní věž zdobí znamení Měsíce a socha Evy. Je tedy vidět jasné vymezení mužské a 

ženské formy. [6] [7] 
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3. GOTICKÉ KATEDRÁLY VE FRANCII 

Gotická architektura – první původní a osobitý sloh od zániku antiky – svou podstatou, 

formou i obsahem antické architektuře zcela protikladný. Jak bylo zmiňováno na počátku této 

práce, vznikla v druhé třetině 12. století v severní Francii. Odtud se v druhé polovině 12. 

století rozšířila do ostatních oblastí Francie a do Anglie. Ve 13. století si podmanila celou 

západní, severní a střední Evropu. [5] [8] 

Umělecké dokonalosti gotického slohu bylo dosaženo ve třech katedrálách – 

v Remeši, Amiens a v Beauvais.  V nich vyvrcholila gotická snaha o sjednocení prostoru, 

odhmotnění a vyzdvihnutí stavby do výšky. Nejušlechtilejší stavbou klasické gotiky je 

patrová palácová kaple krále Ludvíka Svatého, Sainte-Chapelle v Paříži. Redukcí zdiva 

v tenké pilíře se horní kaple proměnila ve skleník (světlo procházející barevnými okny vytváří 

mystickou atmosféru). [5] [8] 

3.1. Katedrála Saint-Denis 

Právě tato stavba se považuje za prvopočátek gotického slohu. V roce 1140 opat 

Surger (1080- 1151) objednal přestavbu kostela benediktinského opatství a tímto se Saint-

Denis v Paříži stalo první sakrální stavbou, na níž bylo užito lomeného oblouku, opěrného 

systému a žebrové křížové klenby. Opatovou snahou byla oslava významného světce a 

francouzského národního patrona svatého Denise. Klášterní kostel Saint-Denis byl založen 

nad jeho hrobem. Sv. Denis byl jedním ze sedmi biskupů, kteří do Galie přinesli poselství 

víry. [5] [8] 

Přestavba klášterního kostela, započala 14. července roku 1140 slavnostním 

položením základního kamene za přítomnosti krále, biskupů, opatů a představitelů Paříže. 

Biskupové vlastníma rukama namíchali maltu, která byla ředěna svěcenou vodou. Surger byl 

jedním z nejmocnějších mužů tehdejší Francie a důvěrným přítelem králů Ludvíka VI. a 

Ludvíka VII. Z tohoto období se dochoval unikátní spis, v němž opat Surger popisuje průběh 

přestavby kláštera na gotickou katedrálu. Tento dokument je dnes důležitým pramenem pro 

poznání a pochopení středověkého myšlení a ikonografie středověkých staveb. [5] [8] 

Revolučnost Saint-Denis spočívala v novém spojení několika stavebních prvků, které 

byly jinak samostatně použity na starších stavbách Ile-de-France izolovaně – vznikl tak celek, 

který se stal prvním vzorem všech ostatních gotických katedrál. Spojení žebrové křížové 

klenby, se západním průčelím s mohutnými vstupními portály a dvojicí věží, dvojlodním 
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chórovým ochozem s věncem kaplí a použití vitrají osázených v obrovských oknech a použití 

opěrného systému. [5] [8] 

3.2.  Katedrála Notre-Dame v Paříži 

V roce 1163 nařídil biskup Maurice de Sully započít se stavbou katedrály Notre-Dame 

na místě křesťanské baziliky Saint-Etienne (sv.Štěpán), která v minulosti zabírala místo 

bývalého chrámu římského období. Tento ctižádostivý biskup požadoval, aby byla katedrála 

přes 127 metrů dlouhá a 40 metrů široká. Výstavba této katedrály si vyžádala provedení 

složitých prací pro zvětšení plochy ostrova Ile-de-Cité, přidružením vedlejšího ostrůvku. 

Notre-Dame přesahovala tehdejší měřítka a díky tomu bylo potřeba urbanistické regulace celé 

čtvrti. Změny v urbanismu této čtvrti pak završila stavba obrovské sakristie a otevření cesty, 

která vedla ke katedrále. [8] [9] 

Půdorys katedrály je rozdělený do pěti lodí – obsahuje širokou hlavní loď, zdvojené 

boční lodě pokračující přes presbytář a stáčející se do chóru. Dále také příčnou loď 

nevystupující z těla stavby a sled kaplí kolem bočních lodí a závěru (kaple se v roce 1240 

přestavovaly). Pozoruhodná je také šesti-paprsčitá žebrová klenba, do níž je zaklenutá hlavní 

loď, chór i transept. Pozoruhodné je západní průčelí s Královskou galerií – řada 28 soch králů 

Izraele a Judska. [8] [9] 

Střední část katedrály obsahuje dvě velkolepá okna sousedící s růžicovým oknem o 

průměru 10 metrů. Střední pás budovy je zdoben sochou Madony s dítětem a plastikami 

Adama a Evy po stranách. Francouzský architekt Eugéne Viollet-le-Duc byl v letech 1847-

1864 pověřen restaurováním stavby, která byla během Velké francouzské revoluce poničena. 

Architekt dal průchod své fantazii a vznikl tak na katedrále neskutečný svět démonů, 

shlížejících dolů k městu s ironickým, pitvořivým nebo zamyšleným výrazem tváře. Ptáci 

s neskutečnými nebo fantastickými formami a směšné postavy potměšilých netvorů lze vidět 

na různých bodech katedrály. Umístěni na gotické ozdobné věžičce, téměř skryti za špicí nebo 

posazeni na prodloužené zdi. Všechny tyto zkamenělé figury jsou naoko nehybné a po staletí 

sledují osudy lidstva pod nimi. [8] [9] 
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3.3. Katedrála Notre-Dame v Chartres 

Katedrála Notre-Dame v Chartres je významnou francouzskou gotickou stavbou a 

jednou z největších gotických katedrál na světě. Roku 1194 zasáhl město Chartres ničivý 

požár. Za oběť padly mnohé domy řemeslníku, palác biskupa a z velké části zdejší románská 

katedrála. Tato událost vyvolala velké poklesnutí na mysli mnoha věřících. Důvodem bylo, že 

zdejší chrám vlastnil jedinečný artefakt – šat, který na sobě měla mít Panna Marie, když jí 

navštívil anděl, aby ji zvěstoval početí a také když přivedla na svět Krista. Takzvaná svatá 

tunika přežila požár bez úhony. Šat byl umístěn v pozlaceném relikviáři v kněžišti a během 

požáru byl přemístěn skupinkou dobrovolníků do krypty. Všichni požár bez úhony přežili. 

Když muži, kteří byli díky velkému požáru považování za mrtvé, vyšli bez újmy ven i 

s relikviářem, tragédie se obrátila ve šťastný příslib – údajně tomu chtěla sama Kristova 

matka, aby zmizela stará katedrála a na jejím místě vznikl nový, krásnější chrám. [9] [10] 

Bylo tedy rozhodnuto o provedení kompletní raně gotické novostavby. Budování 

stavby započalo ještě roku 1194. Stavba probíhala velice rychle – jižní portál katedrály byl 

včetně sochařské výzdoby dokončen roku 1206. Roku 1215 byl dokončen severní portál a též 

západní rozetové okno. Zvýšená byla i západní dvojice věží. Katedrála byla slavnostně 

vysvěcena za přítomnosti francouzského krále Ludvíka IX. dne 24. října roku 1260. Nová 

katedrála v Chartres se stala nejpozoruhodnější stavbou a nejmajestátnější mariánskou svatyní 

ve francouzském království. [8] [10] 

Sochařská výzdoba Královského portálu na katedrále byla prvním z významných 

sochařských programů gotického období. Postavy jsou uspořádány dle striktního 

ikonografického systému – sochy na sloupech jsou postavy ze Starého zákona. Hlavice 

představují příběhy z Kristova života. Na archivoltách jsou vyobrazeny svobodná umění, 

znaky zvěrokruhu a také práce vykonávané v jednotlivých měsících. [9] [10] 
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4. DEKORATIVNÍ PRVKY KATEDRÁL, VÝZDOBA A JEJÍ 

SYMBOLIKA 

Silně stylizované románské rostlinné dekorace se v gotice staly realističtější. 

Objevovaly se zde révové listy, rozličné květy a také figurální motivy. Vedle fantaskních 

zvířat i karikatury lidí a portrétní plastiky. Nejnovějším dekorativním prvkem je krab, 

nerozevřený tučný list, který zdobí výrazné šikmé linie. Dále pak tzv. kytka a fiály. Fiály jsou 

věžičky na vrcholech volně stojících pilířů vnějšího opěrného systému katedrál. Jsou zdobeny 

kraby a kytkou. V neposlední řadě jsou důležitým zdobným prvkem chrliče. Chrliče byly 

vypodobňovány do všemožných podob. Od fantastických zvířat, draků a ďáblů přes bazilišky, 

chiméry i divé maskarony, až po démony. Jejich funkce je nejen odvádění okapové vody, ale 

také jsou symbolem pro vypuzení démonů z chrámu. [11] [12] [16] 

4.1. Chrlič - vznik 

Chrliče mohou mít různé formy - draci, démoni, slátanina napůl člověka a půl zvířete 

jsou nejběžnějšími. Dokonce existují chrliče vypodobněné jako karikatury skutečných osob. 

V současnosti roste zájem po poznání těchto skvostných sochařských prací, vznikajících již v 

dobách starého Egypta. Není bohužel velké množství dokumentů, které se jich týkají. I když 

je Viktoriánská éra zodpovědná za velké množství chrličů, které byly během novogotické 

doby architekty vypodobňovány, neměl nikdo potřebu vypracovávat výklad o tom, co to 

vlastně chrlič je. Velké zlepšení nenastalo ani ve 20. a 21. století. Naštěstí existují knihy o 

gotické a románské architektuře kostelů, hlavně o francouzské katedrále Notre-Dame. Tato 

katedrála má největší množství detailů týkajících se chrličů a groteskních řezbářských prací. 

Nicméně, vznik chrliče se datuje mnohem dříve. V knize Lestra Bridahama je popsána první 

zmínka o nalezení chrliče v Alesii roku 160 našeho letopočtu. Chrlič byl popisován jako 

prostý kanál s lidskou hlavou jako výtokem. [11] [12] [13] 

Použití dekorativních chrličů je známo již od starého Egypta, Etrusků, Řeků a Římanů. 

Jak je známo, již v roce 1862 jsou zaznamenány chrliče ve starověkém Řecku. Největší 

využití chrliče bylo v období gotiky. Především při stavbě katedrál, jako křesťanská metafora 

pro odpuzení hříchu a zastrašení Satana. Jiné zdroje tvrdí, že se chrliče umisťovaly na kostely 

proto, aby dovnitř nalákali pohany - tolik potřebné budoucí farníky. Pravdou je, že 

vypodobnění draka a démona (symboly pro Satana) se umísťují na sakrálních stavbách, aby 

bylo možné, si je podvolit – držet je svázány pod přesilou Křesťanství. [11] [12] [13] 
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4.2. Chrlič – vypodobení 

V rané gotice měli chrliče hrubý a zavalitý tvar. Rychle se ale vyvíjely a postupně se stávaly 

jemnější, realističtější a umělecky provedené. Řada historiků se domnívá, že se takto vyvíjely 

pro reprezentaci starověkého řecko-římského umění a keltských mytologických stvoření. 

Jejich opětovné objevení jako zdobný prvek na gotických katedrálách ve 12. století je trochu 

matoucí, jelikož do 12. století byly vodní chrliče v podobě fantastických tvorů objevovány 

pouze jednotlivě. Nikoliv v řadách nebo „hnízdištích fantastických hybridních netvorů“, (13) 

charakteristických pro období gotiky. Použití chrličů jako dekorativních a funkčních 

architektonických motivů pokračovalo do 16. století a objevovaly se nejen na církevních 

stavbách, ale také na domech a světských stavbách po celé Evropě. [11] [12] [13] 

 

  

Obr. 1. Chrliči na Kolínském dómu [14] Obr. 2. Plastika vnějšího ochozu a chrlič, 

katedrála sv. Víta [15] 

4.3. Francouzská legenda o Gargouille 

Samotné slovo "chrlič" pochází ze staro-francouzštiny. Podle legendy byl Gargouille 

drak žijící v 6. století v Seině, který sužoval město Rouen, který byl metropolí Normandie. 

Příběh říká, že se jednoho dne vynořil z vod Seiny. Nejdříve se nad hladinou objevila 

gigantická šupinatá hlava, která seděla na dlouhém krku. Příšera připomínala křížence hada a 

labutě. Legenda praví, že měla protáhlou hlavu, úzké čelisti a masivní oční oblouky. Pár 

žhnoucích očí připomínal měsíční svit. Tělo netvora pokrývaly šupiny, které vypadaly jako 

kroužková zbroj. A na místo končetin měl drak blanité ploutve.  Říká se, že drak namísto 

ohně plival ohromné proudy vody – podle toho dostal své jméno Gargouille neboli chrlič. 

Drak nelítostně chrlil proudy vody a celou oblast zpustošila povodeň. Úroda byla zničena a 

mnoho lidí bylo netvorem pozřeno. Svatý Romain, arcibiskup rouenský chtěl tomuto 

pustošení učinit přítrž.   
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Proto se tedy vydal do jeskyně, kde Gargouille žil a hodlal se s ním utkat. Pomocí 

kříže zneškodnil draka s tím, že obyvatelé musejí přestoupit na křesťanskou víru a vystavět 

kostel. Drak byl pak upálen na hranici, ale hrdlo a hlava, které odolaly ohni, zůstaly 

neporušeny. Byly tedy umístěny na městskou hradbu. [16] [17] 

Patrně jako symbol vítězství církve nad pohanskými démony byly gargouilly, a 

posléze obdobné antropozoomorfní, nestvůry, umisťovány na kostely. Prvně zřejmě na 

katedrále v Laonu 1220. Katedrála Notre-Dame v Paříži byla gargouilly ozdobena až při 

přestavbě v r. 1225. [16] [17] 

  

Obr. 3. Chrliči na katedrále Notre Dame, 

Paříž [18] 

Obr. 4. Chrliči na katedrále Notre Dame, 

Paříž [19] 

4.4. Chrliče na katedrále v Chartres 

V jistém smyslu je katedrála archou spásy, posledním útočištěm věřících, kam se 

mohou uchýlit před koncem světa. Na příklad na západní straně katedrály v Chartres je nad 

vchodem vyobrazení probíhajícího Posledního soudu. Archu spásy je přeci nutné zabezpečit 

před útoky pekelných mocností. Proto jsou pod střechou a na opěrných obloucích umístěny 

chrliče, sochy démonických postav, které „vyvrhují děsivý živel potopy mimo posvátné tělo 

chrámu“. (6)  

Jejich prací je zabránění průniku temných sil do katedrály. Podle křesťanské tradice totiž 

démoni musí uprchnout, spatří-li svůj vlastní obraz. [11] [14] 
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Domnívali se tedy, že tyto sochy byly umístěny na církevních stavbách pro jejich 

ochranu - působící jako magické „stop“ - znamení k odražení Satana a jeho přisluhovačů. Jiní 

zastávají opačný názor s tím, že chrliče byly vyrobeny tak nestvůrné, jak si lze ve skutečnosti 

představovat zlo. Tímto způsobem se věřící cítili bezpečněji, jakmile vešli do kostela s 

vědomím, že zlo a nebezpečí číhalo mimo posvěcené stěny kostela. [20] [21] 

 

Obr. 5. Detail hlavního portálu na jižní straně katedrály Chartres [22] 

Velice podobný efekt mají také ornamentální útvary vytesané v kameni. Jejich účelem 

je zmatení démonů. Vyvést je z míry a oslabit je. Nápisy na vnějších stěnách lze číst stejně 

zepředu i zezadu. Je proto dokonalou pastí. Démoni jsou nuceni číst nápis z jedné i z druhé 

strany. Zaklínací formule zní pořád stejně, proto musí číst nápis stále znovu, až se chytí se do 

magické smyčky, která je vyčerpá. To je donutí vzdát se svého zlého úmyslu proniknout do 

chrámu. [11] [14] 

5. PODOBA DÉMONŮ A JEJICH VYOBRAZOVÁNÍ 

Démon je neurčitou personifikací lidských duševních sil nebo přírody. Staří Egypťané 

shrnovali démony pod obecným pojmem bohů, pokládali je za příbuzné duchům zemřelých 

lidí a často jim byl přisuzován zvířecí zjev (především had nebo krokodýl). Podle babylonské 

teorie měli démoni vesměs potměšilý, ďábelský výraz nebo alespoň ponuře cenili zuby jako 

by se chystali chňapnout po své oběti. Podle biblické křesťanské představy jsou démoni padlí 

andělé Boha, tvořící družinu ďábla. Lidem přichystávají trýznivá pokušení a pronásledují je 

nemocemi. [21] [22] [23] 
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Obr. 6. Kamenné plastiky na katedrále Notre- 

Dame, Paříž [24] 

Obr. 7. Kamenné plastiky na ochoze katedrály 

Notre-Dame, Paříž [25] 

Kameníci nepoužívali vypodobení ďábla v náboženském sochařství až do poloviny 

desátého století. Když se blížil rok 1000, stalo se, že všichni žili v obavách z konce s 

příchodem Krista, jak bylo předpovězeno v Bibli. V těchto dobách byl Satan a jeho pomocníci 

vypodobováni na domech, dveřích a štítech kostelů. Často jako polidštěná monstra s 

netopýřími křídly, ostnatými ocasy a pitvornými úšklebky. Předmětem takovýchto výtvorů 

byla snaha o vyvinutí náboženského vlivu církve. Tím, že byly kostelní střechy a pilíře poseté 

démonskými chrliči se na věřící vyvíjel pocit naprosté hrůzy z konce dnů. Jak lépe zajistit 

docházku do kostela a učenlivost, než tím, že poskytnete denní připomínku přicházejících 

hrůz. [21] [22] 

Nejběžnější prvky na chrličích jsou rohy a kopyta. Rohy bývají např. zaoblené jako 

beraní nebo rovné – časté přirovnání k Satanovi. Tyto charakteristiky jsou spojovány s 

mnohem staršími náboženskými tradicemi (datování tisíce let před křesťanstvím). Tito rohatí 

bohové byli uctíváni, aby přinášeli lidem dostatek plodnosti a blahobytu. Pan, Faunus, 

Cernunnos a jiní jsou nejstaršími božstvy lidstva. Křesťanská víra udělala vše proto, aby 

zničila buďto část nebo i celé tradice a rituály, které byly zaměřené na tyto bohy. Nebo byly 

asimilovány do křesťanské ikonografie. Pan, Faunus i Cernunnos dostaly podoby Satana a 

jejich formy byly převzaty z pohanských chrámů, aby zdobili raně křesťanské struktury.  

V průběhu časů se jejich podoby staly součástí křesťanské symboliky. Udržely si svou 

dvojí přirozenost - což představuje pohanský způsob života a víry, jakožto i křesťanské 

varování před démony a důsledky hříchu. [21] [22] 
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Obr. 8. Kamenný chrlič umístěný na severní 

straně katedrály St. Denis [26] 

Obr. 9. Kamení chrliči katedrály St. Denis 

[27] 

Církev přijala tyto pohanské obrazy, ale jen jako způsob, jak navést lidi, že staré 

způsoby byly špatné a je potřeba je zapudit, aby bylo dosaženo spásy. Tímto bylo zajištěno, 

že chrlič přetrvá díky své dvojí povaze. [22] 

  

Obr. 10. Kamenná plastika Gremlina, 

Chapelle de Bethléem, Paříž [28] 

Obr. 11. Vetřelec jako kamenný chrlič, Chapelle 

de Bethléem, Paříž [29] 

5.1. Démon Pazuzu 

Jako předlohu pro vytvoření modelu jsem si vybrala démona, který je dlouhou dobu 

vyobrazován všemožně v příbězích, knihách i filmech. 

Démon je popisován již od doby staré Babylonie jako hrůzu nahánějící Pán větrných 

démonů. Popisován je jako mužský démon, s dlouhými rohy a pitvornými rysy. Chodí nahý 

se ztopořeným penisem, na jehož konci je hadí hlava. Místo rukou má lví spáry a na nohou 

orlí drápy a k tomu ocas štíra. Démon je nositelem zlých sil, ale zároveň působí jako 

ochránce. Jednak jako obránce před jižními morovými větry, ale také, ochraňuje novorozence 
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a nenarozené děti před zlou a zlomyslnou bohyní Lamashtu. Z těchto důvodů mívali lidé 

v dávných dobách malé sošky nebo amulety, vyobrazující démona Pazuzu, jako ochranu před 

těmito neduhy. Museum Louvre vlastní bronzovou sošku, která má na svých křídlech text, 

popisujíc osobnost démonovu: „Já jsem Pazuzu, syn Hanpa. Král zlých duchů větrů, který 

násilně vane z hor, což způsobuje velké škody. To jsem já!“  [30] [31] [32] 

   

Obr. 12. Bronzová soška démona Pazuzu. Museé du Louvre, Paříž [33] 

 

 

 

 

  



21 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Návrh sošky démona 

Před samotnou výrobou modelu jsem vytvořila návrh kresebné skici tužkou. Inspirací 

mi byly fotky nejrůznějších démonických nestvůr a kamenných chrličů.  

 

 

Obr. 13. Kresebný návrh práce 

2. Výroba modelu démona 

V prvopočátku jsem zvolila pro výrobu modelu speciální profesionální modelářskou 

hlínu Marsclay. Tato hlína se hojně využívá pro výrobu forem a modelů, kupříkladu 

v automobilovém průmyslu, jelikož je vhodná nejen pro ruční modelování, ale také pro strojní 

obrábění. Marsclay je velmi vyhovující pro výtvarníky, sochaře a designery právě proto, že na 

vzduchu nevysychá a nepraská, drží perfektně tvary a lze s ní docílit i nejjemnějších detailů. 

Hlína je při pokojové teplotě velice pevná, proto aby se dala vytvarovat, je potřeba ji nahřívat 

v sušárně cca na 50°C. Při práci s tímto materiálem je dobré používat kovové škrabky a 

špachtle, se kterými lze nejlépe upravovat povrch modelu.  

Vzhledem k tomu, že jsem s modelářskou hlínou Marsclay pracovala prvně, 

nepodařilo se mi plně využít potenciálu tohoto materiálu a po několika neúspěších jsem od 

této hlíny upustila. Jelikož jsem na tento materiál nebyla zvyklá a práce na modelu se mi 

s ním nedařila, rozhodla jsem se přistoupit na jinou alternativu. Tou byla sochařská hlína.  
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Klasická sochařská hlína sice nemá tu schopnost, nevysychat na vzduchu a je potřeba 

při práci ji vlhčit, přesto se mi s ní pracovalo velice dobře. Nejdříve jsem si přichystala 

kamenný podstavec, na který jsem chtěla konečný odlitek usadit. Proto bylo třeba, po celou 

dobu tvarování modelu démona, model na podstavec přirovnávat a ověřovat si, zda na něj 

model pasuje.  

Pro vyztužení hliněného modelu jsem použila bronzový drát o průměru 5 mm, který 

jsem ohnula tak, aby vyztužil tělo i hlavu modelu. Vytvořila jsem tedy pomyslnou páteř 

démona. Když byla zhotovena výztuha pro model, začala jsem s nanášením sochařské hlíny. 

Při práci jsem postupovala od spodní části těla a hmotu jsem nanášela ve vrstvách. Proto, aby 

vrstvy hlíny k sobě dobře přilnuly a nevznikaly mezi nimi vzduchové bubliny, jsem materiál 

nanášela dřevěnou špachtlí. 

  

Obr. 14. Rozpracovaný hliněný model 

Hliněný model jsem vypracovávala postupně. Nejdříve jsem zhotovila torso 

s mužskými rysy. Dala jsem si záležet na tom, aby tělo mělo muskulární rysy, ale při tom aby 

působilo nepřirozeně, až děsivě. Toho jsem se pokusila docílit tím, že jsem na zádech démona 

vytvořila jakési žebrování. Vycházela jsem z lidské anatomie, přesto jsem žebra vytvořila 

poněkud expresivně, aby démon působil lidsky, ale zároveň nepřirozeně. Navíc jsem jej, 

podle vzorů chrličů, vytvořila přikrčený, podobně tak jako shlížejí démonické plastiky z říms 

katedrál. Po vytvoření torsa jsem se přesunula k vyhotovení spodních končetin. Démon 

Pazuzu má podle pověsti místo chodidel orlí spáry. Tohoto prvku jsem se držela, protože mi 
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přijde fascinující a hrozivý. Dolní končetiny jsem vytvořila tak, že démon sedí přikrčený 

v podřepu.  

Dbala jsem na to, abych i v této části těla udělala svaly tak, aby byly s torsem v 

symetrii. Na řadu pak přišly horní končetiny. Ty jsou vyhotoveny podobně jako spodní, jen 

s tou změnou, že spáry jsou menší. Netvor se svými pažemi zapírá do kolen a dlaněmi se 

opírá o chodidla. Poslední částí, kterou jsem modelovala, je hlava. Tvar hlavy je hranatý 

s ostrými rysy. Démonova tvář je vymodelována do úšklebku s cenícími zuby. Chtěla jsem, 

aby vypadal tak, že číhá a snaží se vyskočit. Rohy démona jsou ve finální podobě krátké 

růžky.  

Mým prvotním záměrem bylo, aby je měl dlouhé spirálovité až za hlavu a členité. Po 

konzultaci jsem ale názor přehodnotila, jelikož takové rohy jsou ze slévárenského hlediska 

velice náročné a hrozilo by, že se nedolijí. Proto má démon rohy krátké. Jsou tak vhodnější 

pro odlévací metodu vytavitelného modelu, kterou se odlitek vyhotovoval. 

  

Obr. 15. Rozpracovaný hliněný model démona 

3. Výroba lukoprenové negativní formy 

Po vyhotovení hliněného modelu, následovalo rozhodnutí, jak vytvořit dělící rovinu 

pro lukoprenový negativní otisk. V konečném výsledku byl model rozdělen na pomyslných 

pět částí, které se postupně realizovaly. Ohrádku pro udržení lukoprenové hmoty v místě, kde 

měl být utvořen otisk, jsem vytvářela pomocí plastelíny a malých kousků plastové fólie, které 

plnily funkci výztuhy v plastelíně. Šlo o to, aby při výrobě ohrádky nedocházelo k narušování 

a ničení hliněného modelu, a především aby materiál, který tvořil ohrádku, byl dobře 

oddělitelný od modelu. To vše dobře splňovala plastelína.  
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Obr. 16. Vytvoření dělící roviny pro první část lukoprenového otisku 

První část lukoprenu se zhotovila na zadní části modelu (viz. obr. 16). Lukopren je 

dvousložkový silikonový kaučuk kondenzačního typu vytvrzování. Po smíchání kaučukové 

pasty s katalyzátorem dojde během několika hodin k vulkanizaci v celém objemu za tvorby 

silikonové pryže. Před samotným nanesením lukoprenové hmoty je důležité povrch, který 

bude ve styku s touto hmotou, odseparovat parafínovým lukopren-separátorem. Pro výrobu 

otisků na hliněný model bylo použito lukoprenu typu N 1522. Na každou část modelu bylo 

použito 350g kaučukové pasty a 7 ml katalyzátoru. Obě složky se důkladně smíchaly a vniklá 

směs se nalévala na ohrazenou část modelu ve vrstvě cca 3mm. Vzniklá vrstva se nechala 24 

hodin vytvrzovat.  

  

Obr. 17. Vyhotovení první části lukoprenu a sádrového lože  

 

Následovalo vytvoření sádrového lože (viz. obr. 17), které slouží ke zpevnění 

kaučukové formy. Kolem silikonové pryže jsem vytvořila ohrádku ze sochařské hlíny a 
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plastové fólie. V plastové nádobě jsem smíchala vodu se sádrou v poměru 1:1 a tuto směs 

jsem nalila do připravené ohrádky.  

  

Obr. 18. Vytváření lukoprenových negativních otisků modelu 

Po vytvrzení sádrového lože následovala výroba ohrádky na druhou část 

lukoprenového otisku. Ohrádka byla vytvořena na přední části trupu, postupovala přes obličej, 

hlavu, rohy a horní končetiny. Po vytvrzení druhé části následovala třetí část, kterou je 

silikonový klínek. Byl usazen v místě pod pupkem, kde se překrývají dlaně a nohy. Čtvrtá 

část kaučukového otisku vede od vrcholu kolen, kde navazuje na klínek, a dále pak přes zadek 

a ocas démona. Poslední pátá část silikonové formy je na dolní části končetin. Do této části se 

po vytvrzení vyříznul otvor, který sloužil jako vtoková jamka pro vosk. 

 
 

Obr. 19. Části lukoprenu a ohrádka pro výrobu sádrového lože 

Každá část lukoprenu se po vytvrzení ořezala tak, aby okraje měly mírný úkos. Je to 

důležité pro dobrou manipulaci s formou a snadné vyjímání modelu. Zajistí se tím, že lze 

lukoprenovou formu ze sádrového lože vytáhnout. 
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Posledním krokem je výroba druhého sádrového lože. Zhotovení probíhalo podobně 

jako u lože prvního, s malou změnou – toto lože slouží jako horní část formy a má vtokovou 

jamku. 

 

Obr. 20. Vyhotovená forma pro výrobu voskového modelu 

4. Vytvoření voskového modelu 

Pro vyrobení voskového modelu se musely všechny částí negativní formy seskládat 

dohromady a celou formu bylo nutné, pro dostatečné těsnění, stáhnout lepicí páskou. Pro 

výrobu voskového modelu jsem použila technický vosk typu Remet UK Ltd., který jsem 

smíchala s parafínem v poměru 1:1. Přidáním parafínu se vosk stane pružný, není křehký a 

dobře se upravuje.  

Vosk a parafín se v nádobě nad kahanem nechali zcela roztavit. Poté se nádoba 

odstavila od zdroje tepla. Vosk se nechal zchladnout tak, aby nebyl úplně vřelý a tekutý, ale 

aby měl hustší konzistenci. Voskový model jsem vyráběla nalévací metodou, kdy se vosk 

nalévá a vylévá z dutiny negativní formy opakovaně tak, že se po každém nalití nechá vosk ve 

formě určitou dobu a poté se vyleje z dutiny ven. Tím se vytváří jednotlivé vrstvy voskového 

modelu.  

Každá vrstva se nechává zatvrdnout, než se znovu nalije další vrstva. Tím jsem 

dosáhla dutiny ve spodní části voskového modelu. Tuto metodu jsem zvolila proto, že plný 

model by byl velice mohutný. Z ekonomických důvodů je tedy dobré, vyrobit voskový model 

dutý. Díky tomu bude potřeba méně bronzu na tento umělecký odlitek. Po ochlazení vosku, 

jsem model vyjmula z negativní formy.  
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5. Opravy vad voskového modelu a vtoková soustava 

Voskový odlitek bylo potřeba povrchově upravit. Na povrchu byly zřetelné spoje 

lukoprenových částí, na mnoha místech byly bubliny a některé části modelu nebyly dolité. To 

vše šlo opravit a zahladit. Povrchové úpravy jsem prováděla za pomocí železných špachtlí a 

nože, které se nahřívaly nad lihovým kahanem. Vosk byl díky parafínu dobře tvárný a pružný, 

proto šly vady dobře odstranit. 

Po povrchových úpravách následovala výroba vtokové soustavy. Pro usnadnění práce 

při výrobě vtokové soustavy jsem zvolila odlévání vosku do silikonové hadičky. Tímto 

způsobem jsem vytvořila výfuky. Vtok jsem vytvořila nalévací metodou tak, že jsem nalévala 

vosk do ustřiženého hrdla PET láhve. Formu pro rozváděcí kanály jsem vyrobila ze sochařské 

hlíny. 

 

 

Obr. 21. Negativní lukoprenová forma pro výrobu 

voskového modelu 

   

Obr. 22. Voskový model s vtokovou soustavou a výfuky 
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Pro model jsem vytvořila vtokovou soustavu pro přímé plnění. Skládala se z nálevky a 

rozváděcích kanálů, které vedly na spodní části stehen a zadku. Vzhledem k tomu, že se 

model umisťoval do formy pro odlití hlavou dolů, tak pro dobré zaběhnutí kovu do všech 

částí těla démona jsem pro výfuky zvolila umístění do brady a do spodní části chodidel. 

6. Vytvoření sádro-antukové formy 

Pro vytvoření sádro-antukové formy bylo potřeba si několik dní předem namočit 

antuku o různé velikosti zrna. Pro výrobu formy jsem použila hrubozrnnou antuku 

s označením CS1 a jemnozrnnou antuku s označením CP05. Antuka se nechává namočená 

před mícháním sádro-antukové směsi proto, aby neodebírala vodu sádře, která jí potřebuje pro 

vyvolání exotermické reakce a následnému vytvrzování formy. Dále je před samotným 

mícháním směsi nutné si připravit dostatečné množství nádob na mísení směsi, sádru, vodu, 

tři nádobky na odměřování (voda, antuka, sádra) a voskový model s vtokovou soustavou.  

Pro výrobu ohrádky, která bude tvořit budoucí tvar formy je potřebné pletivo, 

linoleum a lepicí páska. Podle velikosti voskového modelu s vtokovou soustavou, jsem si 

odměřila pás linolea, který bude tvořit stěnu formy a kus linolea, které bude tvořit dno formy. 

Obě tyto části jsem k sobě důkladně připevnila lepicí páskou, aby při nalévání sádro-antukové 

směsi nedošlo k vytékání ven. Dále jsem připravila výztuhu, kterou představovalo pletivo. 

Vzhledem k tomu, že sádro-antuková směs není samonosná a hrozí, že při manipulaci 

s formou může dojít k jejímu poškození a popraskání, vkládá se do ní výztuha, která toto 

nebezpečí značně omezuje.  

  

Obr. 23. Ohrádka na výrobu sádro-antukové formy s výztuhou 

z pletiva 
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Připravila jsem si dostatečně dlouhý pás pletiva, tak aby se do něj vešel model 

s vtokovou soustavou a zároveň aby v ohrádce z linolea byl cca tři centimetry od okraje. Kus 

pletiva je i na dně formy. Obě části pletiva jsem k sobě pevně spletla dráty, aby bylo dosaženo 

maximální pevnosti sádro-antukové formy. Vyhotovená výztuha z pletiva se vložila do 

ohrádky z linolea. 

Když byla připravená ohrádka i s výztuhou, přešla jsem k výrobě sádro-antukové 

směsi. Do připravené prázdné nádoby jsem odměřila pět dílů vody. Do vody se postupně 

přidávalo pět dílů hrubozrnné antuky a pět dílů jemnozrnné antuky. Směs voda-antuka se 

řádně promíchala. Nyní se do směsi vmíchalo pět dílů sádry. Sádro-antuková směs se dobře 

zamíchala, tak aby v ní nebyly hrudky sádry. Když směs houstne, je v tento okamžik nutné 

voskový model s vtokovou soustavou v sádro-antukové směsi důkladně namočit, aby se 

zaručilo rovnoměrné nanesení směsi po celém povrchu modelu.  

 

 

Obr. 24. Míchání sádro-antukové směsi 

Po namočení modelu se směs nalila do připravené ohrádky z linolea. Směs se lije 

zhruba do poloviny výšky ohrádky. Pak se model do ohrádky vloží a ponoří se do sádro-

antukové směsi tak hluboko, aby nejnižší část modelu byla ve výšce cca pěti centimetrů od 

dna formy. Nyní se zbytek namíchané směsi nalije do formy až do výšky nálevky. 
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Obr. 25. Vytvořená sádro- antuková forma 

Pár minut po vytvoření sádro-antukové formy, je možné sundat linoleum a zaručit tak 

dobré odpařování vody a dobré sušení formy. Sádro-antukovou formu jsem nechala sušit při 

pokojové teplotě 24 hodin. 

Pro odstranění vosku se forma vložila do elektrické žíhací pece. Forma se do pece vkládala 

dnem vzhůru v hrnci, podložená bronzovými deskami, aby mohl vosk dobře vytékat ven. 

Vytavování vosku probíhalo s postupným nárůstem teploty na 250°C po dobu 4 hodin. Poté 

se forma nechala vyžíhat po dobu 24 hodin s postupným nárůstem teploty na 650°C, aby 

došlo k odpaření chemicky vázané vody. 

 

 

Obr. 26. Sádro-antuková forma v žíhací peci 

7. Tavba bronzu a odlévání forem 

Před samotným tavením bronzu se nejprve spočítal objem pro sádro-antukovou formu, 

aby bylo jasné, kolik materiálu vsázky je nutno natavit. Tavení bronzu typu CuSn12 probíhalo 

v grafitovém kelímku v elektrické žíhací peci, 24 hodin s postupným nárůstem teploty na 

1310°C . 

Odlévání do sádro-antukové formy probíhalo hned po jejím vyjmutí z žíhací pece, 

takže teplota formy byla 650°C. Je důležité formu dostatečně vysušit a nahřát proto, aby 



31 

 

vlivem teplotního šoku nedošlo k erozi formy. Sádro-antuková forma se těsně před odlitím 

vytáhla z žíhací pece a vložila se do železné nádoby, kde na jejím dně byla silná vrstva 

křemenného písku. Kolem sádro-antukové formy se naskládaly železné formovací rámy až do 

výšky formy. Místo mezi formovacími rámy a formou se vyplnilo taktéž křemenným pískem. 

Toto opatření je velice důležité, jelikož zaručí pevnost formy a omezí se nebezpečí eroze 

sádro-antukové formy a vytečení kovu z formy. Vtok je dobré při zasypávání zakrýt, aby se 

písek nedostal do dutiny formy. 

  

Obr. 27. Chystání sádro-antukové formy pro odlévání 

Než dojde k samotnému odlití kovu do formy, provede se desoxidace bronzové 

taveniny fosforovou mědí. Po rozpuštění přídavku fosforové mědi se z taveniny odebere 

struska a přejde se k odlití forem. 

  

Obr. 28. Odlévání bronzu do sádro-antukové formy 

8. Dokončovací práce na odlitku  

Po odlití a vychladnutí kovu se odlitek vybil z formy. Úhlovou bruskou jsem odřezala 

vtokovou soustavu a výfuky. Zbytky sádro-antuky jsem otryskala v pískovacím stroji, hrubým 
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abrasivem (korundový písek). Povrchové vady odlitku jako jsou zatekliny, noty a jiné vady 

jsem upravovala úhlovou bruskou s lamelovým kotoučem.  

 
Obr. 29. Odlitek před po vybití ze sádro-antukové formy 

 

Drobné nerovnosti a detaily jsem odstranila malou bruskou s různými nástavci. Pro 

další povrchové úpravy jsem používala pilníky, brusné papíry a houby o různé hrubosti 

abraziva. Pro dokonalé očištění a sjednocení povrchu odlitku před patinováním jsem jeho 

povrch znovu otryskala v pískovacím stroji s jemným abrasivem. 

  

Obr. 30. Obroušený, otryskaný odlitek zbavený povrchových vad 

9. Patinování odlitku 

K tomu, abych na odlitku dosáhla povrchu, který bude vypadat temně, ponuře a 

démonicky bylo vhodné na odlitek nanést patinu, která je tvořená vrstvou oxidů. Lázeň pro 

patinování jsem vytvořila smícháním tří složek. První složkou byla kyselina sírová H2SO4 

96,00%, druhou složkou byla voda H2O a poslední třetí složka byl síran draselný K2SO4 (tzv. 

sirná játra). Všechny složky se důkladně promíchaly.  
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Před tím, než se odlitek vložil do lázně, musel být důkladně zbaven veškerých nečistot 

a mastnoty. Odlitek byl v lázni namáčen 20 minut. Po vytažení z lázně byl odlitek na povrchu 

potažen tmavou vrstvou patiny, ale na některých místech, obzvlášť v úzkých štěrbinách 

odlitku byla výsledná patina výrazně světlejší než na zbylých částech odlitku. Proto jsem 

odlitek opětovně vložila do lázně na dalších 10 minut. Tím jsem dosáhla kýženého výsledku – 

tmavé matné patiny po celé ploše odlitku.  

  

Obr. 31. Odlitek po vytažení z roztoku pro 

patinování 

Obr. 32. Oplach patinovaného odlitku v čisté 

vodě 

Pro dokonalou souhru světla a stínu jsem povrch odlitku na některých místech 

vyleštila jemným kartáčem s bronzovými štětinami. Detaily, jakými jsou démonovy drápy a 

rohy, jsem vyleštila do vysokého lesku. 

  

Obr. 33. Odlitek démona po nanesení patiny a po vyleštění 
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Obr. 34. Finální podoba Démona Pazuzu 
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ZAVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení modelu a výroba odlitku bronzové sošky 

Démona Pazuzu. V první části této práce jsem se důkladně věnovala gotickému uměleckému 

směru – stručně jeho vývoji a zejména jsem se zaměřila na jeho architekturu a dekorativní 

prvky, které úzce souvisí s mým tématem práce. Z poznatků načerpaných studiem gotických 

katedrál, sakrální a profánní výzdoby gotického slohu, jsem se pro svou práci nechala 

inspirovat chrliči. Právě tento dekorativní a funkční prvek budov, ovlivnil výběr mého tématu 

pro tuto bakalářskou práci. Největší inspirací pro můj model mi byli chrliči na katedrále 

Notre-Dame v Paříži a jejich fascinující podstatu a náboženský význam jsem podrobně 

zmínila v teoretické části této práce. 

V druhé části této práce, jsem se zabývala praktickým vyhotovením sochy démona 

pomocí technologie vytavitelného modelu. Od prvopočátečního nákresu, přes výrobu 

hliněného a voskového modelu až po výrobu sádro-antukové formy a samotného odlévání 

bronzového odlitku. Již od samého začátku, kdy jsem vytvářela hliněný model démona, jsem 

byla připravená, že odlitek budu vyhotovovat metodou vytavitelného modelu. Zjistila jsem, 

jaké nevýhody tato metoda oproti klasickému formování do písku může mít – u metody 

vytavitelného modelu je v mém případě voskový model pouze na „jedno použití“ a je velice 

důležité postupovat obezřetně při výrobě vtokové soustavy, umisťování výfuků a výroby 

sádro-antukové formy, jinak veškeré úsilí může přijít nazmar. Proto je podle mého názoru u 

formování do písku velice výhodné to, že model je trvalý a při nezdařeném odlití práce, lze 

model opětovně použít.  

Přesto jsem přesvědčená, že metoda vytavitelného vosku ze sádro-antukové formy má 

svá pozitiva. Především, že sádro-antuková směs, ze které je forma vytvořena, dokonale 

kopíruje obrysy voskového modelu a po odlití má odlitek krásný povrch. Také je metoda 

vytavitelného modelu výhodná v těch případech, kdy je model velice tvarově složitý a bylo by 

komplikované nebo dokonce nemožné, odlitek zaformovat do pískové formy. 

Během mé práce jsem měla možnost použít několik různých typů vosků a tak jsem 

vyzkoušela různé úpravy a opravy povrchových částí modelu. Při vytváření negativní 

lukoprenové formy pro voskový model, jsem získala zkušenosti ve vytváření dělících rovin. 

Díky podrobným postupům a důkladnému popisu práce, může tato bakalářská práce posloužit 

jako inspirace pro práci studentů z oboru uměleckého slévárenství. 
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