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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je ztvárnění jednoho ze sedmi smrtelných hříchů - Pýchy, 

formou uměleckého odlitku. Celá práce je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou. 

Teoretická část práce zahrnuje rozbor sedmi hlavních hříchů, největší důraz je kladen na 

Pýchu, které je celá tato práce věnována. V dalších úsecích teoretické části je shrnut 

historický vývoj ztvárnění Pýchy v různých druzích umění, jako je malířství, grafika, 

sochařství a literatura. Druhá, praktická část bakalářské práce obsahuje popis realizace 

mosazného sousoší. Popis samotné realizace zahrnuje kresebný návrh, výrobu modelu, 

výrobu forem, samotné lití, finální úpravy a konečný vzhled odlitku.  

 

Klíčová slova:  

Hřích; pýcha; alegorie; odlitek; skořepinová forma; voskový model; přesné lití ; vytavitelný 

model. 

 

Abstract 

The aim of the thesis is the portrayal of one of the seven deadly sins-Pride, in the form 

of artistic casting. The entire work is divided into two parts, theoretical and practical. 

The theoretical part of the work includes analysis of seven major sins, the greatest emphasis 

is put on the pride, which is devoted to this work. In other sections of the theoretical part is 

summarised the historical development of the portrayal of Pride in different kinds of art, such 

as painting, graphics, sculpture, and literature. Second, the practical part of the thesis contains 

a description of the implementation of the sculpture of brass. Description of the 

implementation includes drawing the design, manufacture, model, production of moulds, the 

casting, the final edit and the final appearance of the casting. 

 

Keywords:  

Sin; pride, allegory; část; shell form; the wax model; precision casting; investment casting. 
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„Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, 

jen nevidět, jak žebrá poctivec, 

jak pýchou dme se pouhý parazit, 

jak pokřiví se každá čistá věc, 

jak trapně září pozlátko všech poct, 

jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, 

jak sprostota se sápe na slušnost, 

jak blbost na schopné si bere bič, 

jak umění je pořád služkou mocných, 

jak hloupost zpupně chytrým poroučí, 

jak prostá pravda je všem prostě pro smích, 

jak zlo se dobru chechtá do očí. 

Znaven tím vším, já umřel bych tak rád, 

jen nemuset tu tebe zanechat.“ 

(William Shakespeare, Sonet 66, překlad Martin Hilský) 
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Úvod 

Jako téma pro moji bakalářskou práci jsem si zvolila „Alegorii Pýchy“. Návrh 

spočíval v tom udělat něco, co by mělo větší hloubku. Vytvořit věc, která by nebyla jen hezká 

na pohled, ale aby donutila pozorovatele zamyslet se nad danou tématikou. Pýcha je v dnešní 

době velmi rozšířená a mě v určité chvíli napadlo, že její ztvárnění už tak časté není.  

Vždy se snažím dostat do modelovaných věcí emoce, aby to u každého vyvolalo 

nějakou reakci, nebo aby si k tomu každý vytvořil svůj příběh. Protože daná věc (socha, 

užitkový předmět…) nás má něčím obohatit, upoutat popřípadě nám má něco připomenout. 

Od zvolení tématu jsem měla jasno, že chci propojit páva s lidskou postavou. Otázkou 

zůstávalo jak to udělat, aby model působil harmonicky.  

V teoretické části jsem si dala za cíl probrat tématiku hříchů. Uvedu krátké nastínění 

všech Sedmi hlavních hříchů. Dále se v této kapitole budu zaměřovat pouze na Pýchu. 

V následujícím úseku teoretické části jsou jednoduše popsáni démoni všech sedmi hlavních 

hříchů a ještě je zde shrnut historický vývoj ztvárnění pýchy v různých druzích umění, jako je 

malířství, grafika, sochařství a literatura. 

V praktické části se budu věnovat popisu realizace mosazného sousoší. Zde bylo mým 

cílem udělat originální věc s dnes již nevšední tématikou. Tak aby samotný odlitek toto téma 

zobrazoval a nesl určitou dávku nevšednosti, harmonie, emocí a přitom nepůsobil kýčovitě. 

Dále se v tomto úseku budu zabývat propojením kovu a kamene, samotnou tvorbou modelu, 

forem, odlévání a apretaci odlitku až po konečný upravený vzhled sousoší. 
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Teoretická část 

1. CO JE TO HŘÍCH A KDE VZNIKÁ 

Hřích je náboženský pojem, který znamenal zbloudění, omyl, chybu konanou nejen 

proti lidem, ale i proti božstvu. Jsou tři typy hříchu. Tím nejzávažnějším je prvotní hřích. 

Druhým typem je přičtený hřích. Před vydáním Mojžíšova zákona, nebyl člověku přičítán 

hřích, ale pouze provinění pouze skrz prvotní hřích. Po vydání Mojžíšova zákona byly lidem 

připisovány i hříchy, spáchané nedodržením tohoto zákona [Ř1 5,13]. V ten čas byli lidé 

souzeni jak kvůli dědičnému hříchu, tak i za porušení Božích zákonů. Třetím typem je osobní 

hřích, který každý den pácháme všichni. Těmito hříchy se rozumí malé mnohdy nevinné lži, 

krádeže a vraždy. Můžeme se svobodně rozhodnout, jestli osobní hřích spácháme nebo ne [1]. 

V dřívějších dobách mělo slovo hřích stejný účinek, jako v nás v dnešní době vzbuzuje 

slovo nacista či rakovina. V dnešní době už v nás hřích nevzbuzuje strach, hřích je v podstatě 

neutralizován [2]. 

1.1. Prvotní hřích (dědičný hřích) 

Prvotní hřích vznikl na počátku světa (rajská zahrada Eden). Adam a Eva pozřeli 

jablko ze stromu poznání, díky hadovi, který je k tomu navedl. Tímto se vzepřeli Bohu. Kvůli 

tomuto prohřešku seslal Bůh na Adama a Evu a celé lidstvo trest ve formě zbavení 

nesmrtelnosti, těžké práce a porodních bolestí. Prvotní hřích je hříchem nejvyšším, kdy se 

lidské pokolení poprvé odvrátilo od Boha.  

V křesťanské literatuře se uvádí, že na nás Boží trest dopadá v okamžiku početí a poté 

se dědí z generace na generaci, bez možnosti ovlivnění. 

 
Obr. 1 Michelangelo Buonarroti – Prvotní hřích [3] 

 

                                                 
1 Ř - List Římanům 5,13 
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2. SEDM HLAVNÍCH HŘÍCHŮ (SEDM KARDINÁLNÍCH HŘÍCHŮ) 

V této kapitole se budu věnovat vzniku a popisu všech sedmi kardinálních hříchů. 

2.1. Vysvětlení pojmu „Hlavní hřích“ 

Hlavní hřích neznamená nejvážnější provinění vůči Bohu. Hlavní hřích znamená, že 

pochází z hlavy (latinsky – caput), proto je často označován jako „kapitální hřích“. Dále je 

nazýván jako „kardinální hřích“(latinsky cardo = pant) to značí stav mysli, který má za 

následek hříšnost člověka. 

2.2. Vznik a vývoj „Sedmi smrtelných hříchů“ 

Otázka vzniku je neurčitá. Prvně byl nejspíš vytvořen seznam osmi zlozvyků ve 

4. století řeckým teologem a mnichem Evagriem z Pontu. Papež Řehoř I. Veliký, zhruba 

o 200 let později při sepisování knihy úvah o biblické knize Job, snížil počet na sedm 

hlavních hříchů a tak to už zůstalo. Tomáš Akvinský uvedl klasický rozbor všech hříchu ve 

své knize De malo (O zlu) a dále je použil i v Teologické sumě [2]. 

Jednotlivé názvy hříchů se mírně upravovaly a pořadí se také trochu měnilo. Na 

začátku 14. století byla na prvním místě Nestřídmost (Obžerství). V Dantově Božské komedii 

se uvádí pýcha jako hlavní hřích, tak je tomu i dnes [4]. Jednotliví démoni byli k hříchům 

přiděleni roku 1589 Petrem Binsfieldem, který publikoval seznam démonů spojených i se 

sedmi smrtelnými hříchy. 

 
Obr. 2 Hieronymus Bosch - Sedm hlavních hříchu [5] 
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2.3. Pýcha 

„Nehraj si na něco, do čeho máš daleko. A netvař se, že víš, co nevíš. Pamatuj si, 

že dřív nebo později pýcha předchází pád.“ 

 John Steinbeck 

Následující odstavec poukazuje na slovní obrat, který je pojen s Pýchou. Chci vysvětlit 

jeho význam a upozornit na jeho důležitost. 

Slovní obrat „jsem na tebe pyšný“ znamená, že někoho obdivujeme, a že to myslíme 

upřímně. Kdo z nás jako malé dítě nebo i jako dospělý netoužil toto slovní spojení slyšet. 

Troufám si říct, že nikdo takový není. Každý z nás si chce alespoň na chvíli připadat 

výjimečný nebo být pro někoho výjimečným. Na tomto slovním spojení není nic špatného, 

pokud je to myšleno vážně a není v tom skrytý jiný podtext. Malým dětem tím například 

můžete pomoct v získávání sebejistoty, kdy jsou jako nepopsaný list. Přesto, že si to 

nechceme přiznat, troufám si říct, že když se ohlédneme zpátky, tak bychom za tyto projevy 

náklonosti dali cokoliv. Z dětí, které neznají chválu, vyrostou s největší pravděpodobností 

nejistí lidé a zase naopak z těch, u kterých se chválou nešetřilo, vyrostou sebejistí a pyšní lidé. 

Proto říkám, že by se to s chválou nemělo přehánět, ale ani by se neměla zanedbávat. 

Vysvětlením samotného hříchu Pýchy, který je hlavním tématem této BP, se budu dále 

a podrobněji zabývat v Kapitole 3. 

 

 
Obr. 3 Jacques Callot – Pýcha [6] 
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2.4. Lakomství 

„Lakomství a chlípnost jsou příliš silné vášně, než aby je rozum mohl ovládat.“ 

 Maurois, André 

Název latinsky Avaritia 

Cnost Štědrost (Liberalitas) 

Démon Mammon 

Atribut Harpyje, měšec 

Lakomství znamená chtíč po penězích. K lakotě má blízko mnoho ze hříchů, protože 

díky penězům může člověk uspokojit svůj chtíč. Lakomství je hříchem, kdy lidé pro lesk 

mincí nevidí, a jak se říká, tak by si pro grešli koleno vrtat nechali. Lakota způsobuje utrpení, 

bídu a zoufalství. Je psáno, že kořenem zla je láska ke zlatu a díky tomu si mnoho lidí působí 

bolest [1Tim2,6,10]. Skotský filosof David Hume označuje Lakomství za hnací sílu celého 

průmyslu [2]. 

2.4.1. Zobrazování Lakomství v umění 

Ze smrtelných hříchů je Lakomství nejvíce zobrazováno v alegorickém podání. Často 

je ztvárňováno v podobě ženy nebo muže, mívá zavázané oči a v rukou svírá měšec. Bývá 

vyobrazováno v gotickém sochařství. V renesanci i ve středověku bývá tento hřích 

vyobrazován pomocí posledního soudu a jiných morálních alegorií. Symbolem pro Lakotu je 

harpyje [7]. 

 
Obr. 4 Jacques Callot – Lakomství [6] 

                                                 
2 1Tim První list Timoteovi 6,10 
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2.5. Závist 

„Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, 

nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb“.  

 Honoré de Balzac 

Název latinsky Invidia 

Cnost Přejícnost (Humanitas,Charitas) 

Démon Leviatan 

Atribut  Had, pes 

Závist je zášť, chovaná vůči dobru druhých. Závistivce trápí cizí úspěch a zároveň je 

uspokojuje cizí neštěstí. Skoro u většiny hříchů se dá zažít chvilkové uspokojení, ale u závisti 

ne, je nejubožejší ze všech. Všude kolem nás máme různé podněty k závisti. Mark Twain řekl, 

že člověk udělá mnoho proto, aby ho lidé měli rádi, ale udělá vše proto, aby mu záviděli [2]. 

Personifikace3 neřestí se rozvinula ve 14. století. Závist byla vždy znázorňována spolu 

s ostatními hříchy [8]. 

2.5.1. Zobrazování Závisti v umění 

Pro svůj jazyk plný jedu má za atribut hada. Někdy je závist znázorňována, jak jí had 

přímo vylézá z úst, jindy je znázorňována s hady místo vlasů. Jindy si požírá vlastní orgány, 

má křivý pohled a bledou tvář [7]. 

 
Obr. 5 Jacques Callot – Závist [6] 

                                                 
3 Personifikace – druh metafory 
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2.6. Hněv 

„Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv.“ 

 Publilius Syrus 

Název latinsky Ira 

Cnost Mírumilovnost (patientia) 

Démon Satan 

Atribut Lev 

Hněv je žhavým uhlíkem v ruce, čím déle ho svíráme, tím hlouběji a intenzivněji pálí. 

Hněv je potřeba občas vypustit a ne ho potlačovat. Mnohdy hněvem napácháme velké škody, 

kterých následně často litujeme. Hněv je jedním z projevů Pýchy. Ve starém zákoně je 

popisováno, jak se Bůh hněvá, jeho Hněv je brán jako obrana, proti lidskému Hněvu, 

například je uvedeno, že jemu náleží pomsta i odplata [Dt4 32,35][2]. 

2.6.1. Zobrazování Hněvu v umění 

Zobrazován v cyklech „Ctností a Neřestí“ většinou ve středověkém sochařství, jinak je 

to vzácná postava v alegoriích. Běžné znázornění bývá, jak bezbrannou osobu někdo napadá. 

Ve středověku jej často znázorňovali jako bezbranného mnicha. Útočící postava může být 

i žena, která svírá nějakou zbraň (dýka, meč). Hněv se vyskytuje i jako jeden ze čtyř 

temperamentů. Atributem pro tento prohřešek je lev [7]. 

 
Obr. 6 Jacques Callot – Hněv [6] 

                                                 
4 Dt Deuteronomium poslední kniha starého zákona 32, 35 
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2.7. Smilstvo 

„Smilstvo je něco jako ekzém. Čím více se škrábeme, tím více to svědí.“ 

 Tomlin Graham 

Název latinsky Luxuria 

Cnost   Cudnost (Castitas) 

Démon  Asmodeus 

Atribut  Kozel, opice, zajíc, zrcadlo 

Pro středověk bylo Smilstvo s Lakotou nejvážnějšími hříchy. V renesanci se názory 

změnily, rozkoš nepovažovali za trestuhodnou. Základem chtíče a smilstva je sobectví, které 

je hlavním problémem. Tomáš Akvinský nazývá sexuální chtíč sebeláskou. Dnes nám 

smilstvo, jako takové nevadí, protože si připadáme přitažlivější, hlavní problém nastává, když 

se nám samotným takové jednání nelíbí. Chtíč a smilstvo nabourává vztahy a rodiny [2]. 

2.7.1. Zobrazování Smilstva v umění 

Smilstvo se znázorňovalo převážně ženskou postavou. Tento hřích 

prostupuje románským a gotickým sochařstvím, později je ztvárněn v posledním soudu. 

Ztvárnění při posledním soudu bylo odpudivé, ženské partie byly ožírány hady a ropuchami. 

To se ospravedlňovalo tím, že hříšníci budou trestáni skrze orgány, kterými se provinili. 

Umělci se inspirovali v antice zobrazováním Matky země. V renesanci Žádostivost spojovali 

s láskou. Atributem je zde kozel – starobylý symbol sexuality. Žena často drží zrcadlo kvůli 

svádivosti [7]. 

 
Obr. 7 Jacques Callot – Smilstvo [6] 
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2.8. Nestřídmost 

„Nestřídmí mají krátký věk a zřídka stáří.“  

 Martialis Gaius Valerius 

Název latinsky Gula 

Cnost Střídmost (Frenum) 

Démon Belzebub 

Atribut Prase, hladový vlk 

Nestřídmost vede k tomu, že tloustneme a to je přece základní a veliký hřích, páchaný 

na nás samotných. Přejídání na rozdíl od jiných hříchu neskryjeme, protože co jednou pusou 

projde, v pase navždy skončí. Navzdory obžerství se vzdáváme sebekontroly, trpíme obezitou 

a často plýtváme jídlem pro naši radost. Je dokázáno, že časté diety mohou také poukazovat 

na nestřídmost, člověk si přes den odříká jídlo a v noci, kdy ho nikdo nevidí, je schopen vyjíst 

celou lednici [2]. 

2.8.1. Zobrazování Nestřídmosti v umění 

Je jedním z hříchů těla. Bývala zobrazována v cyklech „Cností a Neřestí“ ve 

středověku i v renesanci. V renesanci se Obžerství zobrazovalo na goblénech, které se 

zavěšovaly v domácnostech, aby sloužily jako varovné ukázky. Zobrazuje se jako obtloustlá 

ženská nebo mužská postava, která se cpe jídlem a pitím, někdy může být vyobrazena, jak 

zvrací. Často ztvárněna na Bakchův způsob [7]. 

 
Obr. 8 Jacques Callot – Obžerství [6] 
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2.9. Lenost 

„Lenost je hloupost těla, hloupost je lenost ducha.“ 

  Lucius Annaeus Seneca 

Název latinsky Acedia, Pigritia 

Cnost Činorodost (Industria) 

Démon Belfegor 

Atribut Osel 

Jedním ze smrtelných vážných hříchů. Rozlišuje se na tělesnou Lenost a rafinovanou 

duševní nečinnost (Acedia), která může za vznik melancholie. Lenost se často zaměňuje 

s depresí. Obě mají podobné rysy, avšak deprese bývá často vrozená, zato lenošným se člověk 

stane sám a často dobrovolně.  

Tomáš Akvinský popisuje lenost jako smutek či nudu co se týče duchovního a Božího 

dobra. Lenost je nejkomplikovanější ze všech sedmi hlavních hříchů, v porovnání s ostatními 

se dá velmi těžko definovat. Lenost je stav, kdy se vzdáváme, to vede k tomu, že se z ničeho 

neradujeme [2]. 

2.9.1. Zobrazování lenosti v umění 

Lenost se často znázorňovala jako silnější postava opírající se nebo jedoucí na oslu či 

praseti. Často byl tento prohřešek vynecháván ve znázorňování cyklů „Cností a Neřestí“. 

Například v renesanci bylo ztvárnění tohoto hříchu dosti vzácné [7]. 

 
Obr. 9 Jacques Callot – Lenost [6] 
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2.10. Démoni kardinálních hříchů 

Často se uvádí, že všichni démoni pochází z Ďábla. Ďábel je zosobněním zla, odvrací 

se od Boha. Ve Starém zákoně vystupuje jako Satan, kdy chce zmařit Boží plán spásy. 

V Novém zákoně je Ďábel nejmocnější ze zlých duchů. V Bibli se Ďábel vyskytuje 

mnohokrát, často pod jinou identitou [8]. Mnoho tvrzení uvádí, že ostatní jména pro Ďábla, 

vznikly pro rozlišení vážnosti jednotlivých hříchů. 

Lucifer - Pýcha 

Světlonoš - byl nejvyšším andělem. Postavil se proti Bohu a ten ho srazil z nebe 

i s jeho následovateli. Lze jej chápat jako jednoho z korunních princů pekel. Je démonem 

hříchu Pýchy [9, 10]. 

Mammon - Lakomství 

Aramejský bůh blahobytu a zisku. Stal se démonem Lakomství [9, 10]. 

Leviatan - Závist 

Had z moře. Je dalším z korunních princů pekel. Uvádí se jako démon Závisti [9, 10]. 

Satan - Hněv 

Protikladem žalobce. Satan je pánem ohně a jedením z korunních princů pekel. Je 

démonem hněvu [9, 10]. 

Asmodeus – Smilstvo 

Hebrejský ďábel smyslnosti a přepychu, původně byl zvířetem posledního soudu. 

Asmodeus je pokládán za démona smilstva a oplzlosti [9, 10]. 

Belzebub - Nestřídmost 

Lidé věřili, že je „pánem much“. Je uváděn jako démon Obžerství [9, 10]. 

Belfegorn – Lenost 

Pochází z asyrského Baal-Peor. Je démonem Lenosti. Zobrazován jako nádherná žena 

nebo jako obrovský vousatý démon s otevřenými ústy, rohy a zašpičatělými nehty [9, 10].  
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3. PÝCHA 

„Když se ke skvělým mravům pojí pýcha, pak ztrácejí cenu.“  

 Claudius Claudianus 

Název latinsky Superbia 

Cnost Pokora (Humilitas) 

Démon Lucifer 

Atribut Páv, Labuť 

Pýcha je hřích, kterým se proviňuje každý z nás. Čím víc tímto hříchem trpíme, tím 

více nám vadí u druhých. Podle křesťanských učenců je právě pýcha tím největším zlem a tou 

nejčetnější neřestí. Pýcha učinila ďábla ďáblem. Pýcha je soupeřivá a často soupeří s pýchou 

ostatních. Pyšní lidé musí mít vždy víc než ostatní. Podstatou pýchy je srovnávání s ostatními. 

Mnohé neřesti mohou lidi spojovat, pouze pýcha je nepřátelská a nepřející [11].  

Pýcha je vlastnost, která spočívá v nadhodnocení vlastní osoby. Prakticky všechny 

etické a náboženské systémy pohlížejí na pýchu negativně. Křesťanství ji jmenuje jako první 

ze sedmi hlavních hříchů a považuje ji za prapůvod všeho zla.  

V dnešní době můžeme spatřit pýchu všude kolem nás. Jsme pýchou zaslepeni a díky 

ní si neuvědomujeme prohřešky, které pácháme vůči ostatním. Mnozí z nás na tomto hříchu 

nevidí nic špatného. Však co je špatného na tom být pyšným sám na sebe? Naší výmluvou je, 

že nás nikdo nepochválí, a proto se musíme odměnit sami. Do jisté míry je to zdravé a nic 

špatného na tom není, ale to platí jen do chvíle, než se to stane pravidlem. Protože pak se 

povyšujeme na ostatní, aniž bychom si to pořádně uvědomili. Prvně máme radost, že se nám 

něco povedlo, něco jsme zvládli a pak se to stupňuje. Jsme úspěšní, jsme lepší, máme lepší 

auta, vybavení, fyzičku než ostatní a už s námi cloumá povyšování. Máme chuť se stále 

s někým srovnávat a naše ega trpí, když je někdo lepší jak my. Vedeme vnitřní válku sami se 

sebou. Pýchu vždy doprovází i ostatní hříchy jako je např. Hněv a Závist. Snažíme se 

zvyšovat naše ega na slabších a méně úspěšných jedincích, ale je to správné? Vždyť tím 

vlastně dáváme najevo naši slabost a podlost. Hněváme se, když je někdo lepší a závidíme 

druhým jejich úspěchy. Nejen Pýcha, ale i ostatní hříchy jsou naší součástí. Je jen na nás, 

jestli se jimi necháme ovládat, nebo jim budeme vzdorovat.  
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3.1. Dvanáct stupňů Pýchy 

Svatý Bernard z Clairvaux sepsal knihu „O stupních pokory a pýchy: Chvály panenské 

Matky“, která obsahuje pravidla pro soužití mnichů v klášterech. Nejvíc mě v jeho knize 

zaujalo, odstupňování pýchy.  

Stupně pýchy:  

I. Zvědavost 

II. Lehkomyslnost 

III. Nevhodné veselí 

IV. Vychloubavost 

V. Individualizmus 

VI. Zpupnost 

VII. Namyšlenost 

VIII. Obhajování hříchu 

IX. Předstírané vyznání 

X. Vzpoura proti klášteru 

XI. Volnost hřešit 

XII. Zvyk hřešit 

Stupně pokory:  

XII. Ukazovat pokoru 

XI. Nemluvit moc 

X. Nesmát se 

IX. Mlčet bez dotazu 

VIII. Dodržovat řád 

VII. Být nejubožejším 

VI. Být neužitečný 

V. Vyznání hříchů 

IV. Být pokorný 

III. Být podřízený 

II. Nemilovat vlastní vůli 

I. Ostražitost proti hříchu 

V prvních šesti stupních Pýchy je zahrnuto pohrdání klášterními bratřími, ve čtyřech 

dalších stupních se projevuje pohrdání klášterním mistrem a poslední dva stupně znamenají 

pohrdaní Bohem. Takto vypsané stupně hříchu měly bratry varovat proti opovrhování 

ostatních a také měly sloužit jako vyvarování se hříchu [12]. 

Stupně pokory byly řazeny vzestupně. Na rozdíl od Pýchy se prvních dvou stupňů 

mělo dosáhnout mimo zdi kláštera, a až po dosažení třetího stupně bylo možné se podřídit 

představenému [12]. 

Řekla bych, že takto sepsané řehole, bylo těžké dodržovat. Život za klášterní zdí nebyl 

procházkou růžovým sadem. Znamenal mnohé odříkání a dřinu. V dnešní době se ani 

v klášterech nedodržují veškerá pravidla. Podle mě máme morální pravidla zaryté 

v podvědomí a není potřeba odstupňování jednotlivých hříchů.  
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3.2. Pýcha v Bibli 

Tento hřích je v Bibli hojně popsán, jak ve Starém, tak i v Novém zákoně. Ve své 

podstatě se Pýcha objevuje hned na samém počátku lidstva a to v zahradě Eden. Eva podlehla 

své Pýše a uposlechla hada, který ji naváděl k nepravostem. Poté co začalo přibývat lidí na 

zemi, množily se i páchané hříchy (Kain a Ábel, Noemova archa). 

Dalším významným symbolem pýchy je vzpoura a pád Lucifera, který se chtěl 

vyrovnat Bohu. V knize Izajáš se uvádí, že se tento padlý anděl chtěl měřit s Hospodinem, že 

se stavěl nad zákony, a tak byl svržen do pekel (Iz5 14, 11 - 14). Pyšné jednání proměnilo 

Lucifera v panovníka temnoty. 

Bible ukazuje Pýchu, jako hřích jdoucí přímo proti Bohu. Dle mého názoru jde nejlépe 

uvést Pýchu při prvním hříchu a při stavbě Babylonské věže, kdy se lidé chtěli měřit 

s Hospodinem. Skrze pýchu šli proti bohu (Př6 12,16). Právě díky této velkolepé stavbě si 

můžeme uvědomit, že všechny vyspělé civilizace míří k záhubě. Je to dáno tím, že čím víc se 

stáváme úspěšnými, zapomínáme na základ, ze kterého jsme vzešli. Snažíme se předehnat 

našeho stvořitele, aby nás jednoho dne opět srazil, a jako už mnohokrát nám udělil další šanci. 

Tento hřích nás odděluje nejen od Boha, ale i od ostatních lidí. V knize Sírachovec se 

říká, že Pýchu nenávidí nejen Hospodin, ale i lidé (Sír7 10,7). Izajáš předpokládal vítězství 

Boha nad pýchou (Iz8 5,15). Za každým proviněním ve Starém zákoně i Novém zákoně stojí 

Pýcha. 

V evangeliu sv. Marka se můžeme dočíst, že co pochází z člověka, to jej zneuctívá 

(Mk9 7,20-23). Ve Starém zákoně se o Pýše zmiňuje např. Jan nebo Matouš. Tento hřích 

prostupuje celou Biblí, je součástí všech hříchů. V Novém zákoně jsou farizejové10 hodnoceni 

jako pokrytci. V knize Lukáš je psáno, že kdo je povýšen, bude ponížen a naopak (L11 18,14) 

[2, 13].  

                                                 
5 Iz – Izajáš 14, 11 - 14 
6 Př – Přísloví 12,16 
7 Sír – Sírachovec 10,7 
8 Iz – Izajáš 5,15 
9 Mk – Marek 7,20-23 
10 Farizejové - teologický, sociální a politický názorový proud 
11 L – Lukáš 18,14 
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3.3. Ztvárnění pýchy v jednotlivých druzích umění 

Ve středověku se Pýcha ztvárňovala jako jezdec padající z koně. V renesanci se tento 

prohřešek zobrazuje jako postava ženy, která má u sebe lva, orla, páva a zrcadlo. Lev a orel 

jsou v živočišné říši vládci země a vzduchu, páv je nejpyšnější z ptáků a v zrcadle jde vidět 

obraz Satana. V renesanci se snažili o splynutí tohoto námětu s námětem Marnosti [7]. 

Hříchy se převážně zobrazovaly jako alegorické postavy v cyklech „Cností a Neřestí“. 

Alegorie zjednodušeně znamená symbolické zobrazení abstraktních pojmů (lidské vlastnosti).  

Ve výtvarném umění alegorie prezentuje abstraktní zobrazení ideje nebo obecného 

pojmu jako hmotného jevu. Velmi často jde o zosobnění, často bývá slučována s atributy nebo 

prvky, které její význam zdůrazní [14]. 

3.3.1. Malířství a grafika 

Renesanční malířství se zabývalo studií perspektivy, anatomickou přesností 

a barevností. Volně pak přecházelo v Barokní malířství. Baroko kladlo důraz na stupně 

citovosti a výraznosti v dramaticky vystupňovaných kompozicích. Uplatnil se zde princip 

otáčení ramen a boků opačnými směry (contrapposto). Díky tomu se dosáhlo pohybové 

dynamiky, té se dosáhlo i pomocí drapérie. V obrazech bylo využíváno šerosvitu, hry světla 

a stínu, k dokreslení emocionality bylo použito jemných a teplých tónů [15]. 

Hieronymus Bosch  

Jeho tvorba spadá do rané nizozemské renesance. Většina jeho prací znázorňuje hříchy 

a morální úpadek lidstva (moralizující témata). Zobrazuje boj dobra se zlem. Jeho obrazy 

znázorňují vnitřní rozervanost člověka, lidská těla, démony, zvířata a stroje. Jeho práce působí 

celistvě. Vyznačuje se originalitou, fantazií, symbolikou a ikonografií. Jeho díla byla mnohdy 

prohlášena za kacířská [15, 16]. Jeho obraz Sedm hlavních hříchů najdete na str. 5. 

Jacques Callot 

„Můj původ byl skromný, můj stav šlechtický, můj život krátký a šťastný, avšak má 

proslulost byla a bude nedostižná.“ Jeho tvorba spadá pod manýrismus a baroko. Callot byl 

francouzský, lotrinský kreslíř a rytec, tvůrce mědirytů a leptů. V jeho díle se projevuje živelná 

povaha. Námětem pro jeho díla byl život cikánů, žebráků apod. [17]. Grafiky z cyklu Sedm 

hlavních hříchů si můžete prohlédnout na str. 6–12. 
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3.3.2. Sochařství 

Sochařství bylo úzce spjato s architekturou (dekorace). Často se zobrazovaly sochy 

světců, náboženské výjevy a alegorie. Skulptury se tvořily s určitou nadsázkou vnitřních 

emocí. Působily vnitřně rozervaně, jakoby byly tělesně zde a duševně jinde. To mělo 

navozovat stav náboženské extáze. Ke zdůraznění dojmu neklidu a dramatičnosti přispěla hra 

světla a stínu (drapérie). Tento směr se uplatňoval i u křížových cest, mezníků a milníků, 

kapliček, atd. [15, 18]. 

Matyáš Bernard Braun 

Pocházel z Tyrol, byl to sochař a řezbář působil převážně v Čechách. Je řazen mezi 

nejvýznamnější představitele českého barokního sochařství. Jeho sochy znázorňovaly citové 

vypětí, dokázal si pohrát s kontrasty (světlo, stín) a to dodávalo celému dílu výjimečnost, 

dramatičnost a dynamičnost [19]. 

 
Obr. 10 Matyáš Bernard Braun – Alegorie Pýchy, Kuks [20] 
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3.3.3. Literatura 

V literatuře znamená alegorie obecné vyprávění, kde postavy představují určité ideje. 

Alegorie se blíží obrazným útvarům, jako jsou morality, bajky, legendy. Používala se 

k zašifrování informace o konkrétní realitě, která nemohla být popsána přímo. Využívá 

obraznosti a alegorie symbolů [14]. 

Cesare Ripa (Giovanni Campani) 

Sepsal slovník ikonografických forem, používán převážně v baroku. Iconologia bylo 

abecedně seřazené dílo s klasickou a barokní symboliku. Ripa sestavil svou práci z různých 

mytologických manuálů, emblému, archeologických příruček. Ripova Iconologia je 

základním zdrojem pro pochopení barokní symboliky. Emblém se řadí k výtvarně-literární 

formě umění. V emblémech se propojují slova a obrazy tím vzniká alegorický celek. 

Alegorický celek se skládá z obrazu, krátkého nápisu a podrobnějšího výkladu (próza, verš), 

vysvětlující tento celek [21, 22]. 

William Shakespeare 

Nejvýznamnější autor vrcholné renesance. Jeho dílo je světské, bez náboženských 

motivů. Dramata jsou psané nerýmovaným veršem (Blankvers). Jeho styl psaní, i jeho 

postavy z her byly na to dobu jiné. Jeho tvorba se dělí do tří období na psaní komedií 

a historických dramat, poté psal tragédie a sonety a na závěr romance [8, 23]. V jeho dílech je 

skrytá symbolika. Jeden z jeho mnoha sonetů si můžete přečíst na začátku BP.  

Dante Alighieri  

Byl italským básníkem, jeho tvorba spadala do středověku a současně ovlivňovala 

nadcházející slohy. Dante byl označován za předchůdce renesance. Umělcova tvorba je 

založena na alegorickém a symbolickém obsahu a odráží se od antické mytologie. 

Božská komedie je duchovním eposem, který má tři části (Peklo, Očistec, Ráj). Udává 

cestu nezbožného člověka, jak prochází peklem, očistcem a nakonec se přiblíží k Bohu [4, 8]. 

  



 

20 

 

4. HLAVNÍ INSPIRACE 

Pro hlavní inspiraci jsem nemusela chodit daleko. Stačilo se rozhlédnout kolem sebe. 

Současná zrychlená doba má neblahý vliv na všechny z nás. Samozřejmě jako každá jiná doba 

i ta současná má své výhody a nevýhody. Z mého pohledu má dnešní doba neblahý vliv 

zejména na mezilidské vztahy. Díky moderním technologiím se stáváme závistivými, 

pyšnými a závislými. Pyšnými jsme, protože naše věci nebo sebe srovnáváme s někým jiným 

v tom smyslu, že my jsme lepší nebo že máme modernější věci než ostatní. Závistivými proto, 

že má někdo např. lepší mobilní telefon. A závislými z tohoto důvodu, že namísto toho, 

abychom čas věnovali našim rodinám, přátelům či známým, sedíme u počítače a tvoříme si 

vlastní svět. Vím, že díky moderním vymoženostem dokážeme takřka nemožné, ale já jsem 

tímto příkladem chtěla poukázat na problematiku hříchů v našem okolí.  

Symbolem Pýchy je pro mě páv. V následujícím odstavci bych Vám chtěla toto zvíře 

a důvod jeho výběru trochu přiblížit. 

4.1. Páv 

Už jako malé dítě mě tento pták učaroval a to nejen vzhledem, ale celkově jeho 

osobitostí. Jeho vzhled působí tak ladně a elegantně, jeho chůze je plná hrdosti a přesto, když 

se na něj člověk dívá, je unesen. Pohled na páva je pro mě velice uklidňující a fascinující. 

K pávu se váže dlouhá historie. Již v dávných dobách byl páv uznávaný a uctívaný. 

Byl spjat se vztahem k obloze, slunci i nesmrtelnosti. Sloužil jako atribut hinduistického boha 

války Skandy a také jako Buddhovo jezdecké zvíře. Jeho roztažený ocas do tvaru vějíře 

znázorňuje oblohu a v Ovidiových Proměnách je řečeno, že na svém ocase nese hvězdy. Na 

ostrově Samos je uznáván jako posvátné zvíře bohyně Héry, později byl u Římanů zasvěcen 

Junově a také uznáván ptákem císařoven. V Antické víře si mysleli, že paví maso nepodléhá 

rozkladu. V křesťanském umění středověku ho znázorňovali jako rajského ptáka a byl 

symbolem zmrtvýchvstání. Až později ho začali považovat za symbol ješitnosti a pýchy což 

přetrvává do dnešní doby [7]. 
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Praktická část 

5. VÝROBA MOSAZNÉHO SOUSOŠÍ 

V této kapitole se zaměřím na postup výroby mosazného sousoší, od samotného 

začátku po konečný vzhled odlitku. Dále zde budou popsány dvě technologie výroby forem 

(skořepina a písková forma). Technologie pískové formy byla použita při výrobě odlitků 

ocasů a skořepinová forma byla použita na tvarově složitější modely těl. 

5.1. Návrh budoucího odlitku 

Cílem předložené bakalářské práce je ztvárnění jednoho ze sedmi hlavních  

hříchů - Pýchy, formou uměleckého odlitku. Pýcha je v dnešní době velmi rozšířená a mě 

v určité chvíli napadlo, že ztvárnění pýchy už tak časté není. Samotný návrh měl odrážet 

hlubší význam tohoto hříchu. Záměrem bylo vytvořit umělecký předmět, který by nebyl jen 

hezký na pohled, ale donutil by pozorovatele zamyslet se nad danou tématikou. 

V mé hlavě se zrodil nápad, jak by mohl model vypadat. Pro většinu z nás, je 

typickým představitelem pýchy páv. Proto jsem se při návrhu modelu snažila propojit páva 

s lidskou postavou, tak, aby model působil harmonicky a zároveň plnohodnotně vyjadřoval 

primární podstatu věci. Návrh budoucího odlitku je zachycen na Obr. 11. 

 
Obr. 11 Návrh odlitku 

  



 

22 

 

5.2. Příprava a výroba voskového modelu 

Přestože existuje celá řada materiálů a technik pro výrobu modelu budoucího odlitku, 

v tomto případě byl zvolen včelí vosk (Obr. 12). Z mého pohledu je tento materiál unikátní 

a zahrnuje v sobě celou řadu výhod. Na rozdíl např. od modelovací hlíny, není nutno včelí 

vosk nahřívat, jeho optimálních vlastností pro modelování lze dosáhnout pouze promnutím 

v rukách, navíc dává výslednému předmětu originální vzhled, který je dán strukturou včelích 

pláství. 

 
Obr. 12 Včelí vosk  

 

Nejprve byla vymodelována těla postav, detaily byly udělány pomocí nože. Místy 

jsem se snažila zanechat strukturu včelích pláství, abych modelům dodala trochu osobitosti 

a elegance (Obr. 13). 

 
Obr. 13 Modely těl  

  

Otázka výroby modelů ocasu byla složitější, vlastní vzhled neměl působit kýčovitě, ale 

elegantně tak, jak vlastní paví ocas působí. Prvotní návrh byl takový, že ocasy budou odlity 

bez jakékoliv struktury a pak pomocí hořáku na kov se nahřejí určitá místa ocasu a usadí se 
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zdobné kameny, které mají symbolizovat paví oka. S ohledem na fakt, že tento postup znám 

pouze teoreticky, byla tato metoda zamítnuta. Následně jsem se rozhodla pro odlití ocasů 

samostatně. Nejprve byly zhotoveny požadované tvary ocasů, poté bylo z vosku vytvořené 

ohraničení pro usazení zdobné perleti a ve finále byly pomocí nože vytvořeny detaily pavího 

peří (Obr. 14). 

 
Obr. 14 Tvorba modelů ocasů  

 

Poté co byly ocasy dohotoveny, přidělala jsem je zpět na modely těl, abych zjistila, 

zda celek působí harmonicky. Finální podoba voskových modelů je zachycena na Obr. 15. 

 
Obr. 15 Hotové modely  
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5.3. Formování pískové formy 

Pro tvorbu jednorázové formy byla použita modelová a výplňová směs. Jako 

modelová směs byl použit OBB sand, který je na bázi oleje a díky tomu nevysychá 

a vyznačuje se vazností. Výplňovou směs tvoří ostřivo (křemenný písek), pojivo (bentonit) a 

voda. Bentonit je jíl obsahující 75–80 % montmorilonitu [24]. Jílová pojiva patří k 

nejrozšířenějším slévárenským pojivům. Mezi jejich vlastnosti patří vaznost, pevnost po 

vysušení, po regeneraci se dají znovu použít a jsou ekonomicky dostupné. Formovací směs se 

připravuje v mísičích, kde dochází k promísení jednotlivých složek a homogenizaci směsi 

[25] (Obr. 16).  

 
Obr. 16 Kolový mísič  

 

Prvním krokem bylo zvolení vhodné velikosti rámu, pomocí zaváděcích kolíků jsem 

zjistila, jestli na sebe rámy dobře sedí. Modely jsem umístila na půdnici do spodního rámu 

a přes jemné síto na ně přesila tenkou vrstvu modelové směsí. Modelovou směs jsem na ocasy 

jemně upěchovala rukou. Díky OBB sand jsem zabránila deformaci modelů a zároveň dosáhla 

jejich kvalitního otisku (Obr. 17). 

 

Obr. 17 Modely potřené grafitem 
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V dalším kroku jsem zbytek formy dosypávala výplňovou směsí a pomocí pěchovačky 

směs upěchovala. Poté jsem pravítkem srovnala vršek do roviny. Formu jsem otočila, odhalila 

uložené modely a okolo ocasů jsem udělala hladkou dělící rovinu (Obr. 18). 

 
Obr. 18 Spodek formy s částí vtokové soustavy 

 

Dále jsem celou půlku zaprášila separačním prostředkem, abych zabránila slepení 

formovacích směsí a tím předešla deformaci formy. Mezi modely jsem umístila rozváděcí 

kanál a po stranách přidala odstruskovače (Obr. 19). 

 
Obr. 19 Spodek formy se separačním prostředkem  

 

Poté jsem opět nasypala modelovou směs a dál postupovala jak při tvorbě první 

poloviny. Formu jsem opatrně rozebrala, ze spodní části jsem vydělala modely ocasů. 

Ve vrchní půlce formy jsem odstranila dřevěné modely vtokové soustavy, trubkou jsem 

vypíchla vtokový kůl a v místě vtoku jsem vytvořila nálevku. Z míst po odstruskovačích jsem 

udělala zářezy vedené na zadní stranu budoucích odlitků (Obr. 20). 
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Obr. 20 Úprava formy  

Zářezy jsem uhladila, abych zabránila strhnutí formovací směsi do dutiny formy. 

Na oba ocasy jsem vytvořila výfuky z důvodu odvodů plynů z formy. Výfuky jsem vypíchla 

vždy na vzdálené straně od zářezů, tak aby tekoucí kov tlačil plyn před sebou a tím se 

předešlo vadám, jako jsou např. bubliny (Obr. 21). 

 

Obr. 21 Dutina formy  
 

Takto připravená forma se složí a dá na licí pole, vytáhnou se zaváděcí kolíky a místo 

nich se forma opatří svorkami, sloužící místo závaží, proti vztlaku (Obr. 22).  

 
Obr. 22 Svorkou opatřená forma  

 



 

27 

 

5.4. Přesné lití, vytavitelný model 

Technologie lití na vytavitelný model je známá již několik tisíciletí. Metoda 

vytavitelného vosku se používá nejen pro výrobu technických odlitků, hojně se využívá i při 

výrobě uměleckých plastik. V současnosti se nejvíce používá pro letecký, energetický, 

automobilní průmysl a také ve zdravotnictví, sportu a mnoha dalších odvětví [27, 28]. 

K vytvoření keramické skořepiny je zapotřebí licí soustava (stromeček). Stromeček je 

složen z vtokové soustavy a jednotlivých modelů. Díky tomu, že jsou jednotlivé komponenty 

z vosku, rozlišujeme tak širokou škálu tohoto materiálu. Jelikož samostatný vosk nesplňuje 

všechny požadavky přesnost a rozměrovou stálost, voskovou hmotu tvoří sloučeniny více 

komponentů. Dříve se používaly přírodní materiály (včelí vosk, lůj, pryskyřice). 

V současnosti název "vosk" vyznačuje hmotu s voskovitými vlastnostmi vytvářející lisovací 

směs. Tu volíme podle specifických vlastností (bod tavení, bod skápnutí, tvrdost, viskozita, 

rozměrová charakteristika definovaná smrštěním a rozsahem dilatace vosku) [29, 30]. 

Existuje několik druhů voskových směsí lišících se použitelností a vlastnostmi. V 

přesném lití u plněných vosků s využitím polystyrenových mikrokuliček využíváme metody 

rekonstituce vosků, jde o servis poskytovaný výrobcem vosků. Použité vosky ze slévárny jsou 

důkladně vyčištěny, vyfiltrovány, smíchány s určitým poměrem nových komponent (tzv. 

panenský vosk) a uvedeny do původního stavu co do rozměrových vlastností a charakteristik, 

poté jsou zpět vráceny do slévárny. Opravné vosky tvrdé nebo měkké se používají pro opravu 

modelů nebo pro utěsňování vtokové soustavy [29]. 

Keramická skořepina je tvořena břečkou a posypovým žáruvzdorným materiálem. 

Břečka je složena z plniva a pojiva. Materiály používané jako plniva do břečky nebo jako 

posypové žáruvzdorné materiály mohou, ale i nemusí být chemicky stejné. Počet vrstev obalů 

se volí podle požadované pevnosti formy, rozhodujícím faktorem při volbě počtu obalů je 

složitost formy a výsledná hmotnost odlévaného kovu. [31]. 

Plnivo (žáruvzdorný materiál) pro výrobu břečky, udává společně s typem 

používaného koloidního roztoku (pojiva) základní vlastnosti skořepin. U břečky jsou důležité 

vlastnosti jako tepelná roztažnost, teplotní odolnost a chemická netečnost vůči odlévaným 

kovům. Využívá se např. Al2O3(oxid hlinitý), zirkon a hlavně molochit. Molochit není běžná 

surovina, je to v podstatě mullit ve sklovité obálce amorfního oxidu křemičitého [31]. 

Pojivo neboli vazná kapalina, spolu s plnivem tvoří vlastní obalovou hmotu. Pojivo 

nesmí snižovat žáruvzdornost formy a musí být netečné při vypalování formy 
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k žáruvzdornému materiálu i k roztavenému kovu, musí formě po ztuhnutí předat dostatečnou 

pevnost trvající až k samotnému lití. Jako pojiva se používají především koloidní roztoky 

oxidu křemičitého, mohou být buď na lihové, nebo vodné bázi [31]. 

Pro výrobu voskového modelu se používá matečná forma. Ta bývá z oceli nebo 

hliníku, dělená tak, aby bylo možné model vyjmout. Modely použité pro zhotovení formy se 

vždy zničí vytavením, musí se pro každou formu udělat nový model [31, 32]. 

Na Obr. 23 můžete vidět znázorněný postup výroby skořepinové formy.  

 
Obr. 23 Postup výroby skořepin [30] 

 

Výroba skořepin může probíhat i za pomocí robotů (Obr. 24). Ruční výrobou skořepin 

se dále zabývám v podkapitole 5.7. 

 
Obr. 24 Automatický robot pro výrobu skořepin PBS  
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5.5. Vtokování voskových modelů těl 

Vtoková soustava je důležitým a zásadním prvkem formy. Jejím úkolem po dobu 

odlévání je vyplnit dutinu formy roztaveným kovem a zajistit dostatečné množství kovu pro 

dosazování vlastního odlitku. Jelikož jsou moje modely tenkostěnné a členité, rozhodla jsem 

se na základě mých dosavadních zkušeností pro celkem složité provedení vtokové soustavy, 

abych měla jistotu, že zaběhnou i nejtenčí místa.  

Vtokový kůl pro skořepinovou formu v sobě nese kovovou tyč pro další manipulaci. 

Celá vtoková soustava (vtokový kůl, rozváděcí kanály, zářezy) je vytvořená z technického 

vosku, který vyrábí firma Remet UK Ltd. Vtokový kůl mi poskytla divize přesného lití PBS. 

Kůly si sami vyrábí lisováním pro následnou tvorbu skořepinových forem. Rozváděcí kanály 

a zářezy jsem zhotovila nalitím stejného typu vosku do připravených forem (Obr. 25). 

 

Obr. 25 Vtokový kůl, rozváděcí kanály 

Spojování jednotlivých dílů s vtokovou soustavou jsem provedla pomocí nahřátých 

nástrojů. Jako první krok jsem spojila rozváděcí kanály s vtokovým kůlem, dále jsem je 

zapravila nahřátým nožem, aby byl vzniklý spoj hladký a bez spáry (Obr. 26). 

 
Obr. 26 Vosková vtoková soustava 
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Poté jsem řezala tyčky sloužící jako zářezy na požadovanou velikost, aby nebyly příliš 

dlouhé a aby zajistily dobré zaplnění dutiny formy tekutým kovem. Zářezy jsem napřed 

nalepila na špatně dostupné místa modelu. Takto připravený model usnadnil následné lepení 

na rozváděcí kanál. Když byl model připevněn ke vtokové soustavě, zbývalo propojení 

ostatních lépe dostupných míst, aby byla jistota, že kov zateče i do nejtenčích míst a odlitek 

tak bude kompletní (Obr. 27). 

 
Obr. 27 Tvorba stromečku  

 

Nejprve jsem nalepila jednu postavu. Vzápětí jsem stejným způsobem nalepila 

i druhou postavu. Takto zhotovený stromeček byl připravený na výrobu skořepinové formy 

(Obr. 28). 

 
Obr. 28 Voskový stromeček  
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5.6. Výroba skořepinové formy 

Skořepinová forma byla tvořena v prostorách slévárny divize přesného lití PBS. 

Nejenom že mi bylo dovoleno prohlédnout si proces výroby, měla jsem tu možnost sama si 

tvorbu skořepiny vyzkoušet. Slévárna spolupracuje se zahraniční firmou  

Ransom & Randolph, která dodává pojiva a plniva pro břečky. Posypový žáruvzdorný 

materiál je dodáván firmou Imerys. 

Prvním krokem po zhotovení stromečku je jeho odmaštění v lázni IMPASOL. To se 

provádí z důvodu odstranění zbytků separačních prostředků použitých při výrobě voskových 

modelů. Kdyby se tento krok přeskočil, břečka by ze stromečku stékala, popřípadě by se 

mohla po sušení místy delaminovat (odlupovat). Právě odmaštění má vliv na kvalitu 

kontaktního obalu budoucí formy. Stromeček takto zbavený nečistot má lesklý povrch a před 

následným nanášením břečky se musí nechat cca hodinu okapat a oschnout (Obr. 29). 

 
Obr. 29 Odstranění nečistot ze stromečku  

 

První až třetí obal je na vodní bázi. První obal tvoří Prime cote (pojivo) a Zirkonová 

moučka (ZrSiO4 -plnivo). Při speciálním požadavku na jemnou makrostrukturu odlitku je 

možné použít přídavného inokulačního činidla hlinitanu kobaltnatého (Co(AlO2)2), ten 

zjemňuje strukturu zrna u odlitého kovu. Použitý posypový materiál je molochit o zrnitosti  

50 na 80Mesh pro první kontaktní obal. Před tím než se začíná s obalováním, měří se 

viskozita břečky. Viskozita je stanovena pro každý typ břečky zvlášť. Nanášení probíhá tak, 

že se celý stromeček ponoří cca na 20 vteřin do břečky, poté se vytáhne a nechá se okapat, 

dokud z něj břečka samovolně stéká. Pak se stromeček vloží do gravitačního sypače, kde na 

něj volně padá jemný žáruvzdorný materiál (molochit). Se stromečkem se musí otáčet, aby 

byl posypový materiál rovnoměrně rozložen (Obr. 30). Po prvním obalu se forma nechává 

schnout 12–24 hodin v místnosti s 30–40% vlhkostí. 
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Obr. 30 Tvorba prvního obalu  

 

Druhý obal je složen z Custom cote (pojivo) a molochitu (plnivo), posypový materiál 

je opět molochit o zrnitosti 30 na 80Mesh. Druhý obal se suší 8 hodin v místnosti se stejnou 

vlhkostí jako u prvního obalu. 

Následné obaly (4. obal a dále) se dělají na etylalkoholové bázi, díky které jsou 

jednotlivé rozestupy nanášení obalu kratší. Čas schnutí stromečku je 3–4 hodiny v místnosti 

se 70–80% vlhkostí. Zde tvoří břečku etylalkohol, etylsilikát, kyselina sírová a destilovaná 

voda v daném poměru, jako posypový materiál je opět použit molochit zrnitosti  

16 na 30Mesh. Nanášení posypu je realizováno fluidně, což znamená, že se stromeček ponoří 

do vzduchem načeřeného posypového materiálu. Na můj stromeček bylo použito celkem  

8 obalů, kde poslední vrstva vzniká pouhým přemočením v břečce. To se dělá z toho důvodu, 

aby byla forma celistvá a tím lépe odolávala možnému uvolňování keramického posypu 

a mechanickému namáhání (Obr. 31). 

 
Obr. 31 Finální podoba formy 

 

Zhotovená forma se připraví na následné vytavování vosku. Na pile se odřízne část 

vtoku skořepiny (zajistí se tak volného průchodu vosku z vnitřního prostoru skořepinové 
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formy) a forma se umístí na vozík (Obr. 32). Tento vozík je určen pro vytavování vosku ze 

skořepin. 

 
Obr. 32 Odřezání přebytečné skořepiny  

 

Takto naskládaný vozík se založí do Bojlerklávu. Bojlerkláv je zařízení pro vytavení 

skořepin, pracuje za zvýšených teplot 180°C a zvýšeného tlaku cca 10 atm (1,013Mpa). Celý 

proces trvá 30 minut (Obr. 33). 

 
Obr. 33 Vytavování vosku v autoklávu  

 

Po vytavení vosku je vidět kvalitní povrch dutiny formy, která je připravená na žíhání 

a následné odlití z kovu (Obr. 34). 

 
Obr. 34 Forma připravena na žíhání  
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5.7. Tavení a odlévání mosazi 

Mosaz je slitina mědi se zinkem. Se stoupajícím obsahem zinku vzrůstá pevnost 

i tažnost, ovšem klesá houževnatost a zpracovatelnost za studena. Přidáním olova se zlepší 

obrobitelnost. Mosaz má nízký interval tuhnutí. Problémem u mosazi je zinek, který má 

nízkou teplotu odpařování. Při tavbě dochází k odpařování zinku, tím dochází ke snížení jeho 

obsahu v tavenině. 

Mosaz 58 jsem zvolila z důvodu zkušeností, týkajících se velmi dobré zabíhavosti. 

Tab. 1 Chemické složení materiálu 

Mosaz 58 
Cu Sn Pb Zn Mn 

57,4% 0,1% 1,55% 40,61% 0,34% 
 

Materiál o požadované kusovosti se vložil do grafitového kelímku a na vrch se dal 

druhý grafitový kelímek, sloužící jako kryt při tavení v peci, zabrání prskání kovu na topné 

spirály. Připravené kelímky se vsázkou byly vloženy do žíhací pece. V peci se teplota nechá 

postupně vystoupat na 1080°C po dosažení požadované teploty se materiál nechá na této 

teplotě přibližně půl hodiny, aby došlo k úplnému prohřátí a natavení kovu (Obr. 35). 

 
Obr. 35 Pohled do pece  

 

Po natavení se oddělí vrchní kryt a z hladiny kovu se stáhne struska. Samotné odlévání 

do formy probíhá velice rychle, u malých forem trvá řádově jen pár vteřin (Obr. 36). 

 
Obr. 36 Odlévání ocasů  
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Keramická forma se musí na rozdíl od pískové formy žíhat. Skořepina se vloží do 

žíhací pece a vypaluje se na teplotu 850 °C. S hodinovou výdrží na této teplotě trvá proces 

s postupným nárůstem teplot 12 hodin (Obr. 37). 

 
Obr. 37 Žíhání skořepiny  

 

Vyžíhaná forma se z pece vyndá a vloží se na licí pole, obsype se pískem a zatíží se 

závažím, kvůli možnému vztlaku (Obr. 38). Tyto opatření se dělají z bezpečnostního důvodu, 

kdyby náhodou forma praskla. 

 
Obr. 38 Příprava skořepinové formy k lití  

 

Do skořepin se odlévá hned po vypálení, aby nedošlo k teplotním šokům. Nahřátá 

forma zabraňuje ochlazování kovu, tím se zajistí dobrá zabíhavost. Dutina formy je plněna 

rovnoměrně a kov je schopný zaplnit i nejtenčí místa (Obr. 39). 

 
Obr. 39 Průběh odlévání kovu do skořepiny  
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5.8. Apretace odlitku 

V této časti BP, budu popisovat broušení jednotlivých částí mosazného sousoší. 

Broušení je technologie obrábění, při níž je materiál ubírán tvrdým brusivem. Ruční broušení 

patří mezi nejstarší způsoby obrábění. Při strojním broušení lze dosahovat vysoké přesnosti 

a velmi kvalitního povrchu. Strojní broušení umožňuje zrychlení a usnadnění této práce. 

5.8.1. Cizelování ocasů 

Odlitky ocasů jsem nejprve opatrně vybila z formy, poté jsem jejich povrch očistila 

ocelovým kartáčem, abych je zbavila zbytků formovací směsi a viděla jejich povrch. Dále 

jsem odlitky schladila pod proudem vody, z důvodu rychlejšího opracování (Obr. 40). 

 
Obr. 40 Ocasy s vtokovou soustavou 

 

Pomocí ruční brusky s řezným kotoučem jsem postupně odřezala výfuky a ocasy 

zbavila vtokové soustavy (Obr. 41). 

 
Obr. 41 Ocasy zbaveny vtokové soustavy 

  

V dalším kroku jsem na brusce přeměnila řezný kotouč za brusný s větší hrubostí, 

abych se nahrubo zbavila zářezů a zateklých míst. Dále jsem používala jemnější kotouče 

k docílení jemnější struktury broušeného povrchu (Obr. 42). 
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Obr. 42 Broušení odlitků  

 

Pro dokončovací práce na bočních stranách ocasů, jsem použila malou ruční brusku 

značky Dremel. Vybrousila jsem i vnitřky děr sloužících k zapuštění kamenů. Prohloubení děr 

jsem musela udělat z důvodu, že po odlití kovu došlo k jejich smrštění, popřípadě kde byl pod 

úkos, došlo k utržení části hrany formovací směsi a tím k částečnému zalití děr (Obr. 43). 

 
Obr. 43 Obroušené ocasy  
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5.8.2. Čištění a cizelování těl 

Po odlití zůstává stromeček ve skořepině. Když je skořepina dobře zhotovená má po 

odlití dobrou rozpadavost (Obr. 44). 

 
Obr. 44 Oklepání skořepiny ze stromečku  

 

Ve srovnání např. se sádrovou formou mají odlitky ze skořepiny hezčí povrch a díky 

pevnosti formy se na odlitku netvoří zatekliny. Díky tomu se brousí pouze místa sloužící jako 

vtoky, pro přivedení tekutého kovu (Obr. 45). 

 
Obr. 45 Odlitek po zbavení skořepiny  

 

Po oklepání keramické formy z odlitku, následuje ořezání vtokové soustavy, které se 

provádí buď pomocí ruční pilky což je zdlouhavé, nebo pomocí uhlové brusky s řezným 

kotoučem, což práci zefektivní a urychlí (Obr. 46). 
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Obr. 46 Uhlová bruska s řezným kotoučem  

 

Postupy dalšího opracování jsou stejné jako u broušení ocasů, s použitím malé ruční 

brusky značky Dremel. U broušení si vždy musíme dávat dobrý pozor, abychom nenarušily 

okolní povrch broušeného místa (Obr. 47). 

 
Obr. 47 Částečně obroušené odlitky  

Před svařováním je dobré odlitek dostatečně očistit od zbylých nečistot a mastnoty, aby 

k sobě svařované materiály dobře přilnuly a netvořil se šum se struskou. Stačí základní 

očištění buď ručním ocelovým kartáčem nebo strojní odrátování a poslední variantou je 

tryskání pomocí jemného abrasiva (Obr. 48). 

 
Obr. 48 Tryskací kabina  
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5.9. Svařování (metoda TIG, letování stříbrem) 

Svařování je proces, kterým se snažíme dosáhnout trvalého spoje dvou či více dílů. Na 

mé BP byly použity metody letování stříbrem a sváření metodou TIG 

Letování stříbrem bylo provedeno pomocí kyslíko-acetonového hořáku s malou 

tryskou a stříbrné pájky (30 % stříbra zbytek cín). Svařovaný povrch se zbavil veškerých 

nečistot, poté se plochy naleptaly kyselinou zinečnatou. Okolí budoucího sváru se nahřálo na 

teplotu kolem 750 °C a zakáplo se stříbrem (Obr. 49). 

 
Obr. 49 Letování stříbrem  

 

Metoda TIG znamená, že k tavení přidávaného materiálu dochází v ochranné 

atmosféře za pomocí wolframové elektrody. Pro vytvoření ochranné atmosféry byl použit 

argon. Wolframová elektroda usměrňuje proud záporně nabitého elektronu, s jehož pomocí se 

natavuje materiál (bronzový drát). Při svařování barevných kovů musí být svářečka nastavena 

na střídavý proud (AC). Ampéry se vždy nastavují podle velikosti svařovaných kusů. Pomocí 

této metody lze svařovat bez přidaného materiálu (Obr. 50). 

 
Obr. 50 Svařování metodou TIG  
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6. KONEČNÉ ÚPRAVY 

V první řadě bylo potřeba obrousit a začistit svařená místa. Díky tomu, že byly sváry 

malé, neměla jsem s broušením a retušováním takovou práci. Poté jsem opět povrch sošek 

otryskala, aby byl čistý a sjednocený (Obr. 51). Povrch musí být zbaven nečistot z důvodu 

lepší reakce patiny. Patina pak netvoří holá místa. 

 
Obr. 51 Obroušené a otryskané odlitky  

 

Následovalo postupné nanášení patiny. Patinu jsem natírala jen na předem určená místa, jako 

jsou oděvy a chocholky. Na první vrstvu jsem použila černou patinu o složení síran měďnatý 

(CuSO4) a kyselina seleničitá (H2SeO3). Pro získání zelenomodrého stínu jsem použila patinu 

o složení síran měďnatý (CuSO4) a chlorid amonný (NH4Cl) v poměru 1:1. Na Obr. 52–53, 

jsou viditelné barevné rozdíly. Plochy, které nejsou patinované, jsou určeny k následnému 

leštění. 

 
Obr. 52 Průběh patinování 



 

42 

 

 
Obr. 53 Zelenomodrá patina  

 

Předposledním krokem bylo leštění. Leštěného povrchu jsem dosáhla pomocí mikro 

nářadí značky Dremel s filcovým kotoučkem a leštící pastou. Nakonec jsem obě sošky 

zakonzervovala voskem rozpuštěným v benzínu. 

 
Obr. 54 Návrh podstavce pro zhotovené sousoší  

 

Zbývalo jen vyrobit podstavec, který by byl v harmonii s daným sousoším a dovedl 

celé dílo k dokonalosti. Od samého začátku jsem chtěla kamenný podstavec. Jelikož neumím 

s tímto materiálem pracovat, nechala jsem si sokl vytvořit v kamenictví. Tomu předcházel 

návrh a jeho zhotovení v podobě dřevěné desky (Obr. 54). Naměřila jsem si rozměry 

a pomoci přímočaré pily jsem desku zkrátila na požadované míry. Na předem zvolených 

místech jsem na stojanové vrtačce vyvrtala díry k zapuštění trnů sošek. Takto připravenou 

desku jsem předala kameníkovi.  
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Obr. 55 Finální podoba 1 

 

Podstavec je z černé žuly, díky ucelené barvě a jednoduchosti provedení dodává 

celkové práci eleganci a majestátnost (Obr. 56–58). 

 
Obr. 56 Finální podoba 2 
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Obr. 57 Boční pohledy  

 

 
Obr. 58 Detail ocasu  
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Závěr 

Příprava a tvorba bakalářské práce na téma „Alegorie Pýchy“ a s tím spojený krátký 

nástin Sedmi kapitálních hříchů, mě dovedla k mnohým zajímavým poznatkům. Ač nejsem 

věřící každým coulem, v hloubi duše pevně věřím v to, že jací jsme a jak se chováme, se 

postupem času někde odrazí a nějakým způsobem se nám to vrátí. Protože jak se říká „Boží 

mlýny melou pomalu, ale jistě.“ 

Je smutné, že v dnešní době morálka ustupuje honbě za kariérou a ve své podstatě za 

nemožným. Místo toho abychom si vážili jeden druhého a toho, co máme, honíme se za 

přeludem, abychom měli všeho co nejvíc. Všichni tak stojíme před výzvou pochopení 

morálních, lidských hodnot a také pochopení hodnot duchovních. Člověk, který se vyhýbá 

hříchům nebo se je snaží minimalizovat nebo je vždy odčiní něčím dobrým, je prý pokornější, 

otevřenější, lidštější, láskyplnější… Je zkrátka lepším člověkem. 

V teoretické části je práce zaměřena na stručný popis sedmi hlavních hříchů a hlavní 

důraz je kladen na Pýchu. V této části jsem se snažila přiblížit problematiku hříchů, a to 

především Pýchy, snažila jsem se ji definovat a charakterizovat. U každého hříchu jsem 

uvedla krátkou charakteristiku, a jak se hříchy zobrazovaly v umění. Nejenom v Bibli (Starý 

a Nový zákon) najdeme hojně zastoupeny všechny poklesky. Veškeré prohřešky a vše s nimi 

spojené jsou i problematikou dnešní doby. Chtěla jsem touto prací poukázat na tuto oblast, 

protože doba se rychle mění, ale kdo ví, jestli k lepšímu. To, co lidem např. v Baroku 

nahánělo strach, v dnešní době za hrozbu nepovažujeme. Hřích ztratil svoji podstatu, a to co 

je hříšné neznamená, že je špatné. 

V praktické části řeším a popisuji realizaci samotného mosazného sousoší. Již od 

začátku jsem měla jasno, jak by měl model vypadat. Pro mě je vždy důležité, aby daná věc 

nebyla prázdná, ale aby každého z nás něčím obohatila. V této části popisuji krok po kroku 

tvorbu vlastního odlitku. Začala jsem návrhem a tvorbou modelu, zde jsem řešila otázky typu 

jak co udělat, aby model nepůsobil kýčovitě. Dále jsem se zabývala otázkou jak kameny do 

ocasu zakomponovat, aby celý komplex působil harmonicky, perleť je do ocasů nakonec 

\lepená. Dále v postupu rozebírám způsoby formování, písková a skořepinová forma jejich 

výhody a nevýhody. Nakonec je v práci uvedeno nanášení patiny a konečný vzhled sousoší. 
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