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Abstrakt 
 V teoretické části této bakalářské práce je popsán vznik a vývoj železárenského 
průmyslu v oblasti Beskyd. Práce se zabývá postupnou změnou zdejšího kraje v souvislosti 
s technickým pokrokem a novými požadavky doby. Práce se zaměřuje zejména na železárny 
a hutě ve městě Frýdlantu nad Ostravicí a v obci Baška. Zahrnuty jsou zde také současné 
hutní podniky i stručná historie města Frýdlantu nad Ostravicí, i historie obcí Bašky a Pržna. 
Práce přibližuje pohled na dobu, která postupně upadá v zapomnění, ale její stopy lze sledovat 
až do dnešních dnů.  

V praktické části této práce je popsán proces vzniku litinového odlitku, který 
se inspiruje krajinou Beskyd. Samotný návrh i zvolený materiál navazuje na dané téma. Je zde 
popsán celý postup výroby, včetně fotografické dokumentace. 
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Abstract 
The theoretic part of this Bachelor thesis speaks about the coming out 

and the evolution of iron industry in Beskyd´s area. The thesis looks into a sequential change 
of this region in connection with a technological progress and demands of the new ages. 
The thesis aims especially on iron-works in the city Frýdlant nad Ostravicí and in the village 
Baška. The contemporary iron-works as well as a short history of Frýdlant nad Ostravicí, 
and history of villages Baška and Pržno are incorporated. The thesis brings closer the view  
of the times, which gradually sinks into oblivion, but the traces can be seen up today. 

The practical part of the thesis describes the cast-iron formation, which is inspired 
by the area of Beskydy. The proposal itself as well as the chosen material correspond 
the given topic. There is given the full process of production, including the photo 
documentary. 

 

Key Words 
 Beskydy, ironworks, metalworks, cast iron, relief, history 

 

  



 
 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 1 

1. Teoretická část .................................................................................................................... 2 

1.1 Město Frýdlant nad Ostravicí ...................................................................................... 2 

1.1.1 Historie města ....................................................................................................... 2 

1.1.2 Hutě a železárny ................................................................................................... 4 

1.1.3 Zařízení železáren ............................................................................................... 10 

1.1.4 Současný slévárenský provoz ............................................................................. 13 

1.2 Obec Baška ................................................................................................................ 14 

1.2.1 Z historie obce .................................................................................................... 14 

1.2.2 Hutě a železárny ................................................................................................. 15 

1.2.3 Od dob hutí až po současnost ............................................................................. 16 

1.3 Obec Pržno ................................................................................................................. 18 

1.3.1 Stručná historie obce .......................................................................................... 18 

1.3.2 Spojitost obce s hutním průmyslem ................................................................... 18 

2. Praktická část .................................................................................................................... 20 

2.1. Vznik návrhu .......................................................................................................... 20 

2.2. Modelování............................................................................................................. 20 

2.3. Lukoprenová forma ................................................................................................ 21 

2.4. Pryskyřicový model................................................................................................ 23 

2.5. Výroba formy ......................................................................................................... 24 

2.6. Odlévání ................................................................................................................. 26 

2.7. Dokončovací práce ................................................................................................. 28 

2.8. Instalace .................................................................................................................. 29 

Závěr ......................................................................................................................................... 30 

Použitá literatura ............................................................................................................... 31 

Seznam obrázků ................................................................................................................ 32 

Přílohy .............................................................................................................................. 34 



1 
 

Úvod 
 
„Kde není poznání minulosti, nemůže být vize budoucnosti.“  

Rafael Sabatini, anglický spisovatel 

 

 Téma této bakalářské práce „Historie beskydských hutí a železáren“ jsem si vybrala 
záměrně. Sama pocházím z malé vesnice zpod Beskyd, a proto je mi tato krajina velmi blízká. 
Jelikož studuji slévárenství, bylo pro mne velmi zajímavé zjišťovat a hlouběji pronikat 
do toho, jak se právě hutní průmysl v minulosti rozvíjel v okolí mého rodiště.  

 Teoretická část je shrnuta do tří částí. První část pojednává o městě Frýdlantu 
nad Ostravicí. V kapitole je zahrnuta stručná historie města, popis fungování železáren, tehdy 
využívaného zařízení i současný slévárenský provoz. Ve druhé části je popsána obec Baška, 
její historie, popis tamějších hutí i současná podoba a využití areálu. Třetí část je věnována 
obci Pržnu, jakožto obci, kde se hutní průmysl sice přímo nevyskytoval, avšak spojení s tímto 
průmyslem zde nalézt lze. 

 V praktické části se zabývám výrobou uměleckého odlitku, u kterého se snažím 
o docílení přímé souvislosti s daným tématem. Také o vyjádření spojení mezi obcemi Baškou, 
Pržnem a městem Frýdlantem nad Ostravicí. Mou snahou je navázat spojení 
i s okolní krajinou Beskyd. Také volba použitého materiálu nebyla náhodná. Díky frýdlantské 
litině jsem i já zvolila tuto variantu výroby odlitku z litiny. Takto zvolený materiál přesně 
zapadá do kontextu celé práce. V této části práce je popsán celý technologický proces výroby 
od samotného vzniku návrhu, výroby modelů, formování, odlévání až po dokončovací práce 
a finální instalaci.        
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1. Teoretická část 
Dá se říci, že Beskydská krajina díky svému charakteru přímo předurčovala k založení 

hutí a železáren. Zdejší bohaté lesní porosty představovaly téměř nevyčerpatelné množství 
potenciálního paliva. Lesy zde byly převážně smrkové a javorové. Ve vyšších polohách 
také bukové.  

Vodní hospodářství se uplatnilo na řece Ostravici. Ostravice byla skvělým pomocníkem 
při svažování dřeva. Toto říční hospodářství velmi snižovalo náklady na jinak složitou 
 a nákladnější dopravu koňskými povozy, později i náklady železniční dopravy.  

Další, neméně důležitou surovinou pro výrobu železa, byla železná ruda. Nalezišť 
železné rudy bylo v okolí dosti, např. na Ostravici a v Janovicích. Starousedlíci mají ještě 
v paměti, že naleziště železné rudy se v lokalitě Janovic vyskytovalo v místě s místním 
názvem „Řehákův kopec“. Nutno dodat, že zdejší ruda nebyla příliš kvalitní. I přesto začaly 
vznikat první hamry v Čeladné, na Bílé a na Ostravici. 

V letech 1638-1723 fungovaly hutě na Frýdecku a Starých Hamrech, po jejich zrušení 
navázaly na výrobu železa  železárny v Bašce, které vznikly někdy tou dobou. Železárny 
 v Bašce se staly součástí Těšínské komory.   
 Touto dobou vznikly také železárny na nedalekém hukvaldském panství, ve Frýdlantu 
a také v Čeladné. Huť, společně s vysokou pecí, byla na Čeladné vystavěna roku 1796. 
Také v Ostravě později vznikaly Vítkovické železárny, původně jako pobočný závod 
frýdlantských železáren. Vítkovické železárny se postupem času modernizovaly 
a dominantou ostravského kraje zůstávají dodnes. [1] 

 

1.1 Město Frýdlant nad Ostravicí 

…brána do Beskyd 

 

1.1.1 Historie města 

Dějiny městečka Frýdlantu nad Ostravicí se začínají psát přibližně v roce 1395. 
Od tohoto roku existují různé spisy, ve kterých se právě o Frýdlantu mluví. Samozřejmě nebyl 
Frýdlant hned městem. Nejprve byl jen malou osadou a postupně se rozšiřoval až na vesnici. 
Městečkem se stal Frýdlant v roce 1775, kdy dostal právo pořádat dvakrát ročně výroční trh. 
Prvními zakladateli byli nejspíše zástupci z rodu Ronovců. Ti Frýdlant převzali ze správy 
olomouckých biskupů ještě jako pouhý lán. Rod Ronovců pocházel z Čech, odkud také 
přinesl název vsi, konkrétně podle hradu u České Lípy. Tento hrad nesl rodový znak 
Ronovců (obr. 1) a rod zde trávili většinu času. Jelikož se ve Frýdlantu Ronovci vyskytovali 
jen málo, na správu zde dohlížel kastelán. Kromě správy města měl kastelán také pravomoc 
soudní. Správce pobýval ve frýdlantské tvrzi. Tato tvrz se do současnosti nedochovala, 
dozvídáme se o ní pouze z několika dobových záznamů. Její poloha byla popisována 
mezi nepojmenovaným potokem a tehdejší pilou. Zmíněná pila je ještě v roce 1771 
zaznamenána na mapě Tereziánského katastru. 
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Následujícím panovníkem se stal těšínský kníže Přemysl. V tomto období prožíval 
Frýdlant horší časy. Docházelo k úpadku a ztrátě postavení. Vesnici příliš neprospěly 
ani husitské války. Husité byli pro ves velkou hrozbou, jelikož zde hojně rabovali 

a také vraždili. Tou dobou Frýdlant stále patřil 
pod Místecké léno. Díky zadluženosti těšínských knížat 
se celé místecké panství dostalo opět do správy 
olomouckých biskupů, což se týkalo i Frýdlantu. Ten 
se tedy stal součástí hukvaldského panství, které patřilo 
právě olomouckým biskupům. Tento počin byl pro Frýdlant 
prospěšný, neboť řemeslná výroba se opět začínala dobře 
rozvíjet. Roku 1599 došlo k vybudování kostela 
sv. Bartoloměje, který stojí doposud. Poddaným byly 
olomouckým biskupem kardinálem Františkem 
z Ditrichštejnu odpuštěny části robot.  

 
V období třicetileté války (1618-1648) byl Frýdlant, spolu s poddanými, svědky 

nájezdů vojsk a drancování. Nejenže byly ničeny majetky, tyto boje a vojáci z dalekých 
končin sebou přinášeli i další nebezpečí, především různé epidemie. Na konci tohoto období 
se začala rozvíjet hutní výroba, a s tím souvisel i příliv nových poddaných. Hutní výroba 
zde byla tak zásadní, že se postava kováře objevuje již na staré pečeti z roku 1714 (obr. 2). 
S jistými úpravami se postava kováře objevuje i na dnešním městském znaku (obr. 3). 
Významnou produkcí byla výroba ručního papíru. Papírna zde byla zřízena roku 1667. Papír 
byl velmi kvalitní a získal mnoho odběratelů na hukvaldském panství, ale i ve vzdálenějších 
lokalitách, jako např. v Kroměříži či Kelči. Výroba papíru upadla až s příchodem strojově 
vyráběného papíru. 

                                          
 
 

Roku 1848 císařský patent ruší robotní povinnost a poddanství. Lidé již tedy nebyli 
poddanými, ale nově se stali občany. Ve městečku tak vznikla jistá samospráva a samotní 
občané se směli podílet na rozhodnutích, týkajících se městečka. Touto dobou už ve Frýdlantu 
fungovalo místní zdravotnické zařízení, později také lékárna, pošta a četnická stanice. 

Za první světové války svým životem zaplatilo mnoho frýdlantských občanů. 
Městečko se nevyhnulo ani rekvíraci kostelních zvonů. Zvony totiž shromažďovala armáda 
s úmyslem je roztavit, kov použít na střelivo a jiné válečné potřeby. Po válce 
se Frýdlant dočkal zavedení elektřiny a vybudování měšťanské školy.  

obr. 2 – Stará frýdlantská pečeť [2] 

obr. 1 – Rodový znak Ronovců [2] 

obr. 3 – Znak města Frýdlantu nad Ostravicí [3] 
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Další temnou etapou v dějinách Frýdlantu, tehdy již s označením nad Ostravicí, byla 
druhá světová válka. V březnu roku 1939 do Frýdlantu nad Ostravicí vpadli první příslušníci 
německé armády. Občané byli často zatýkáni a odváženi do koncentračních táborů. Platil 
zákaz shromažďování i veškerých činností spolků. Po ukončení války byl Frýdlant 
nad Ostravicí, díky návštěvě tehdejšího prezidenta ČSR Edvarda Beneše, československou 
vládou roku 1948 uznán za město.  

  Město se postupem času stále modernizovalo. Během dalších let se ve městě zavedly 
vodovody, později i plyn do domácností. Tvář Frýdlantu nad Ostravicí se tak měnila 
až do dnešních dnů. [2, 4]    

 
 

1.1.2 Hutě a železárny 

Než vznikly samotné železárny, bývaly nejdříve zakládány pouze hamry – kladiva 
využívající k pohonu vodní sílu. V hamrech se pracovalo se surovým železem. Vyrábělo 
se zde kujné železo pomocí zkujňování ve výhni (viz kap. 1.1.3.1 Zkujňování) a tyčovina. 
Ta se v Čechách vyráběla nejčastěji. Tvary tyčí se třídily podle velikosti průřezu. 
U tyčí nebyly přípustné žádné vady a po celé délce musely být vykovány stejně. V některých 
případech tyčovina nesplňovala požadavky na tloušťku, čili byla velmi hrubá,  
proto se zahřátím zpracovávala na ploché železo – cánové železo. Z plochého železa 
 se dále vyráběly obruče na sudy, mřížové železo aj.       

Prvními majiteli a zároveň zakladateli frýdlantských hutí byli olomoučtí biskupové. 
Konkrétní vznik frýdlantských železáren (obr. 4) a hamrů není znám. Dodnes se lidé, 
zasvěcení do této problematiky přou o to, jak celá tato éra započala. Z dochovaných 
historických materiálů se dá předpokládat vznik ke konci třicetileté války tedy ve 40. letech 
17. století. V době třicetileté války byla velká poptávka především po válečném sortimentu 
– granátech, střeleckých koulích aj. Dále byla potřeba i opevňovacích nástrojů – lopat, motyk, 
spouštěcích mříží apod. Tyto velké zakázky zajistily dostatečné finanční přínosy, 
které, nad očekávání majitelů, zaplatily náklady při zřizování v poměrně krátkém čase. 

 

 
 
 

obr. 4 – Frýdlantské železárny [5] 
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Pro fungování železáren bylo samozřejmě potřeba velkého množství paliva – uhlí. 
Toto uhlí se tehdy vyrábělo pálením v milířích. Milíře lze rozdělit do dvou kategorií, 
a to na ležaté nebo stojaté. Zde, ve Frýdlantu, fungovaly milíře stojaté. Tento způsob byl 
v Čechách častější. Ve stojatých milířích se klády kladly kolem středového kůlu dokola. 
Vypalování probíhalo často i více dní. Po skončení výpalu se nechal milíř alespoň den 
v klidném stavu. Rozebírání poté probíhalo od spodní vrstvy směrem nahoru. Zásoby dřeva 
(obr. 5) byly skladovány poblíž hutí. 

 

 

 

Na provoz hutě dohlížel hamerní písař. Ten se staral především o účetní 
a administrativní záležitosti. Za technický provoz vysoké pece a slévárny byl zodpovědný 
slévačský mistr. K dispozici byli mistrovi 4 pomocníci – 2 podavači a 2 tovaryši. Kontrolu 
nad dolováním rudy zastával štajgr, ale přípravu a drcení rudy pro vysokou pec vykonával 
stupař. Stupaři podléhal jeden poddaný, který si tímto vykonával svou robotní povinnost. 
Dostatečné zásobování dřeva pro hutě zajišťoval hutní šafář. Nad uskladněným dřevem měl 
přehled hukvaldský purkrabí.      
 V 18. století se začínala robotní práce nahrazovat námezdní prací. Toto však platilo 
jen ve vyspělejších železárnách, jak po technické, tak po ekonomické stránce. Frýdlantské 
železárny nedisponovaly takovýmto vyspělejším technickým, ani ekonomickým zázemím, 
proto se zde robotní práce udržela až do počátku 19. století. Robota se skládala z 13 074 dnů 
potažních prací a 36 231 dnů pěších robot. Robotní prací se také těžilo zhruba 60% dřeva 
určeného pro železárnu. Frýdlantské železárny, společně s železárnami v Ludvíkově, 
využívaly robotní práci nejdéle. Poddaní z Frýdlantu tuto situaci nenesli příliš dobře 
a častokrát si stěžovali vrchnosti, které také předložili několik stížností, z čehož většina 
nebyla vůbec akceptována. V roce 1695 se poddaní vzbouřili a tehdy jim vrchnost alespoň 
částečně upravila robotní povinnosti. 

   obr. 5 – Dřevo na výrobu uhlí [2] 
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Ve druhé polovině 18. století frýdlantské železárny převzal od olomouckých biskupů 
do pronájmu Jan Václav Homoláč, ten pocházel z hutnického rodu. Jeho rodina 
se správě a provozům železáren věnovala již delší čas. I synové a vnuci dále pokračovali 
v hutním průmyslu. Správa železáren rodiny Homoláčů sahala až za hranice Čech, 
např. v Chorvatsku rodina vlastnila železárnu v Terczave. Ve správě rodiny železárny slušně 
prosperovaly a získaly si svůj věhlas. Vyráběné odlitky se také značně zkvalitnily. Doba 
nájmu se rodině Homoláčů chýlila ke svému konci poměrně brzy po smrti J.V. Homoláče, 
který zemřel v Brně roku 1815. Železárny po otcově smrti spravoval syn Jan Vincenc 
Homoláč a to do roku 1826, kdy od 1. července nad správou opět dohlíželo olomoucké 
biskupství. 

Biskupství povolalo do frýdlantských železáren znalce a odborníky z oboru. 
Mezi přizvané odborníky patřil např. profesor Franz X. Riepl. Ten měl dohled nad celými 
železárnami. Na chod železáren dohlížel správce. Od té doby, co se opět olomoucké 
biskupství ujalo vedení, byl správcem železáren ustanoven vedoucí úředník Malisch. 
Ten však svou práci příliš dobře nezvládal, odešel proto již po roce působit jako správce 
do menších hutí na Čeladné.  

F. X. Riepl při takto vzniklé situaci potřeboval do funkce dosadit nového správce. 
Vybral si hutního odborníka Františka Kleinpetera. V nové funkci si F. Kleinpeter vedl velmi 
obstojně. Pod jeho správou železárny prosperovaly. Dokázal snížit spotřebu dřevěného uhlí 
až na třetinu dosavadní spotřeby. Zlepšil nejen pracovní podmínky, ale i vztahy mezi 
robotníky. Mezi tyto opatření spadají např. větší mzdy a dávky piva, dělnické byty i zřízení 
podnikového hostince, určeného především pro závodní stravování. Zasloužil 
se také o vybudování nových pudlovacích pecí (viz kap. 1.1.3.2 Pudlování). Jen za pouhé tři 
roky se výroba dokázala vyšplhat z 450 tun surového železa a 11 tun litiny na 1 160 tun 
surového železa a 7 950 tun litiny. Frýdlantské železárny roku 1827 vyráběly z celé moravské 
produkce 26%. Mimo jiné se F. Kleinpeter zasloužil o zlepšení lesních cest. Vytvořil několik 
vodních náhonů (obr. 6) a také vodních nádrží, které byly používány jako zásobárny vody 
v případě slabého toku řeky. 

 
  

 
 
 

obr. 6 – Vodní náhon ve Frýdlantu [5] 
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Těžba uhlí i železné rudy byla v 19. století hojně rozvinuta, avšak po roce 1845 začaly 
železárny pociťovat nedostatek těchto surovin. Situace se řešila koupí železa z jiných hutních 
podniků. Nejvíce pomohla vzniklým problémům s nedostatkem uhlí a rud nově vzniklá 
železnice. Tato inovace měla zásadní vliv k dosavadním zvyklostem. Koňské povozy se tímto 
přesunuly do pozadí. Ostravsko-frýdlantská dráha začala fungovat od roku 1870. V roce 1908 
byla stávající dráha prodloužena až do obce Bílá. Tato dráha měla především přispět 
k usnadnění svozu dřeva do železáren. Trať také využívali i obyvatelé pro osobní přepravu, 
zejména pak výletníci, směřující do hor.  

V první polovině 19. století se vyskytl ve střední a východní Evropě hladomor. 
Tato krize zasáhla také frýdlantské železárny. Tehdejší ředitel F. Kleinpeter přišel s řešením 
a to vyplácením dávek nejpostiženějším rodinám, zejména z řad zaměstnanců (obr. 7). 
Zasloužil se o vytvoření dočasných pekáren a zajištění osiv a plodin. Tyto pomocné 
prostředky byly jen dočasným řešením, proto F. Kleinpeter kladl větší důraz na pomoc 
při vytváření nových pracovních pozic.  

Postupem času začínalo být dřevěné uhlí zastaralé. Nové technologie byly vyvíjeny 
pro využití nového paliva – koksu. K využívání koksu vznikla potřeba zcela přestavět vysoké 
pece z dřevouhelných na koksové. K těmto přestavbám ale nakonec ve Frýdlantu nedošlo. 
Koksové pece byly totiž vystavěny zcela nové v nedalekých Vítkovicích. Tímto se staly 
Frýdlantské a Vítkovické železárny rivalitními podniky. 

Frýdlantské železárny nebyly schopny konkurovat moderním technologiím 
ve Vítkovických železárnách. Postupem času upadala výroba surového železa, stejně 
tak i válcování plechu. Výdělečnou produkcí byla jen výroba litinových kamen. Dobře 
si vedla také smaltovna. Arcibiskupství již dále nezvládalo udržet chod železáren, 
proto železárny pronajalo od roku 1913 akciové společnosti Ferrum. Společnost vznikla již 
v roce 1908 a skládala se z výše postavených úředníků ještě tehdejších železáren. Pronájem 
byl podepsán na dobu dalších padesáti let. [1, 6]       

 

 

 

 

 

obr. 7 – Zaměstnanci Frýdlantských železáren [2] 
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1.1.2.1 Umělecká litina 

Slévárny jako takové byly součástí vysokopecního provozu. 
Odlévání proto probíhalo přímo z dřevouhelné vysoké pece. 
Mezi odlévaný sortiment patřilo zejména nářadí a dále plechy 
pro potřebu samotných hutí. V období války to bylo hlavně litinové 
střelivo. 

Vyrobit uměleckou litinu bylo složité, ale i přesto se začalo 
toto odvětví hojně rozvíjet. Od roku 1828 se začaly odlévat 
např. ozdobné kříže, kamna, reliéfy na ozdobu kamen (obr. 8), 
zábradlí, dózy aj.  
 V této době se již formovalo jak do hlíny, tak i do písku. Frýdlantské železárny 
používaly karpatský pískovec. [1] Samostatná formovna uměleckých odlitků začala fungovat 
až od roku 1831. Slévárna disponovala více jak 70 druhy modelů. Později se nevyráběly 
pouze originální modely, ale také kopie jiných předloh. U kopií se jednalo zejména 
o dekorativní předměty – svícny, těžítka, plakety aj. Kopíroval se nejvíce sortiment 
berlínských železáren. Tento způsob výroby nebyl ojedinělý. Na stejném způsobu kopírování 
fungovalo v tehdejší době mnoho dalších sléváren v Čechách. Mělo to jeden pádný důvod 
a to ten, že slévárny v tomto období nenajímaly sochaře. Ostatní řemeslníci, 
jako např. soustružníci či zámečníci, byli schopni vyrobit pouze kopie, nikoli vlastní 
umělecká díla. 

 
 Po roce 1845 se výroba přeorientovala hlavně na výrobu 
náhrobních křížů. Drobné výrobky se téměř přestaly vyrábět. Zlom 
nastal v 60. letech, kdy se začalo s produkcí sériové výroby. 
Kopírovala se převážně umělecká díla z období renesance. Litinové 
výrobky byly levnější alternativou namísto bronzových odlitků. Tyto 
odlitky byly dostupné i střední vrstvě obyvatel. Lidé nakupovali 
litinové odlitky ve velkém, neboť tímto reprezentovali jistý přepych. 
Oblíbenost našla i výroba oválných mís, pohárů a nástěnných talířů, 
používaných jako bytové doplňky. Většina těchto výrobků byla 
poniklována. Roku 1852 byly vystavěny dvě kupolové pece, 
zejména kvůli výrobě litinových kamen (obr. 9), které se vyvážely 
do celé Evropy. 

 
 Po nástupu secese se začala prosazovat tvůrčí snaha. Šlo o umělecky kvalitnější 
výrobky, nejednalo se již o kopie. Nejvíce se secese ve frýdlantské umělecké litině projevila 
na ozdobných reliéfech na kamnech a u drobných bytových doplňků.  
 Frýdlantské železárny patřily mezi železárny, které vynikaly v lití uměleckých litin. 
Technologické postupy byly náročné a skloubit se musela také uměleckořemeslná zručnost. 
Slévárny, které tímto disponovaly, si vydobyly svou prestiž a Frýdlantské železárny 
bezesporu k těmto slévárnám patřily. Výroba umělecké litiny zde byla ukončena po 1. světové 
válce.  

obr. 8 – Reliéf na kamna [7] 

obr. 9 – Litinová kamna 
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 Důležitým odběratelem litinového zboží – nádobí byl chemický odborník Ferdinand 
Leese. Tento Berlíňan si v nedaleké vsi Pstruží otevřel malou smaltovnu. Odebírané litinové 
nádobí z frýdlantských železáren dále smaltoval. V roce 1869 F. Leese postavil 
pro své podnikání novou továrnu ve Frýdlantu nad Ostravicí (obr. 11, 12). V roce 1896 firmu 
odkoupil Richard Postelberg. Smaltovna nesla dlouhou dobu název Norma, jak dokládá 
i dobová reklama (obr. 10). [7]  

 
 
 

  
  

 

 Litina jako taková, byla ve světě používána již mnohem dřív. Mezi nejstarší objevené 
výrobky patří např. litinová váza (obr. 13), mísa (obr. 14), malý zvon a různá nářadí z Číny. 
Předpokládaný vznik těchto výrobků se datuje do roku 200 př.n.l. Tehdy v Číně vládla 
dynastie Han. [8] 

 

             

   

 

obr. 10 – Reklama na smaltované nádobí [2] 

obr. 11 – Smaltovna R. Postelberga [5] obr. 12 – Interiér smaltovny R. Postelberga [2] 

obr. 14 – Litinová mísa [8] obr. 13 – Litinová váza [8] 
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1.1.2.2 Válcovny plechu 

 „V železárnách ve Frýdlantu nad Ostravicí byly válcovny postaveny v letech 1836 
až 1839. Vyráběly zpočátku 320 t plechu a 170 t tyčoviny, po rozšíření v r. 1880 výroba 
vzrostla na 460 t plechu a 450 t tyčového železa“. [9] 

 

1.1.3 Zařízení železáren 

V této kapitole je popsáno základní vybavení hutí a železáren, které bylo v dobách 
jejich provozu využíváno.  

 

1.1.3.1 Zkujňování 
Jelikož z vysoké pece získali pracovníci pouze surové železo, bylo potřeba toto železo 

přeměnit na kujné. Tento proces se prováděl zkujňováním ve výhni (obr. 15), 
kdy se postupnými operacemi docílilo očekávaného výsledku – kujného železa. Jako první 
přišlo na řadu tzv. obělování. Tímto krokem se železo zbavilo velkého množství křemíku 
a trochy manganu. Zbytku křemíku a uhlíku se železo zbavilo až následným dalším kujněním 
– surovým kujněním. Poslední operací bylo dokončovací kujnění. Tavenina se promíchala 
a odstranil se z ní zbytek uhlíku. V případě, že mělo železo příliš velký obsah fosforu, 
následovala další operace – odfosfoření. Odfosfoření se provádělo pomocí napouštěcí tyče 
(obr. 16), vsunuté přímo do výhně. Na tyč se poté železo samo přichytilo. [1] 

 

             

 

        

1.1.3.2 Pudlování 
Při procesu pudlování šlo o promísení taveniny tyčemi z oceli. Surové železo a palivo 

se již netavilo dohromady, ale každé zvlášť. Tavenina se nemusela následně dále oduhličovat, 
neboť při kontaktu se vzduchem se při stálém míchání tavenina dostatečně oduhličila sama. 
V pozdějších letech se využívalo výhradně železo z koksových vysokých pecí. Železo 
z dřevouhelných pecí mělo vysoký obsah křemíku, a proto bylo potřeba toto železo 
ještě obělit. [6, 9] 

 

obr. 16 – Napouštěcí tyč [1] obr. 15 – Řez zkujňovací výhní [1] 



11 
 

1.1.3.3 Dmychadla 

Dmychadla se začala v železárnách používat od poloviny 18. století. Prvními 
používanými dmychadly byla dmychadla skříňová. Tato dmychadla měla dva, či více hranolů, 
kterým se také říkalo skříně. Od konce 18. století začala v Čechách převládat konstrukce 
dmychadel podle profesora Gerstnera. Jednalo se o dmychadlo skříňové 
se třemi hranoly, které bylo poháněno vodním kolem za pomoci hřídele. Tato konstrukce 
zajišťovala relativně rovnoměrný tok větru. Gerstnerova dmychadla však měla časté potíže 
s těsněním, proto byla hutním odborníkem Michalem Ballingem nahrazena dřevěnými měchy. 
Ve Frýdlantu bylo válcové litinové dmychadlo (obr. 17) zavedeno hutníkem 
a podnikatelem Johnem Baildonem. Ten byl po jistý čas společníkem nájemce frýdlantských 
železáren J. V. Homoláče.   

V českých zemích začal jako první používat válcová dmychadla J. V. Homoláč, 
který pocházel z území olomouckého panství. Proto není náhodou, že právě ve Frýdlantu 
bylo zavedeno první litinové dmychadlo. [1] 

 

 

 

1.1.3.4 Dřevouhelná vysoká pec 
První dřevouhelné pece (obr. 18) v Čechách měly klasický tvar dvou komolých 

jehlanů, položených na sobě. Navzájem se dotýkaly širším rozměrem. Vrchnímu dílu pece 
se říkalo šachta. Tento kus byl vyšší než šířka spoje. Spodní jehlan byl nazýván zarážka 
či sedlo a byl nižší, než šířka spojených částí. Nejnižší části – podstavě se říkalo kštel 
podle vyzdívkového materiálu kštelových kamenů. Tato podstava měla vysoký a úzký tvar 
a vyzdívána byla především přírodními kameny. Vyzděná kameny, avšak žáruvzdornými, 
byla také šachta. Toto vyzdění mělo, mimo jiné, i izolační funkci.  Na kvalitu vyzdívkového 
materiálu a preciznost, s jakou se pec vyzdívala, se kladl velký důraz, neboť na tom záviselo 
fungování celé pece. Přístup k samotné peci byl jen z podstavy.  

 

obr. 17 – Litinové dmychadlo [1] 
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Strany podstavy se rozdělovaly na strany zadní, strany přední – nístějové strany 
s odpichem, strany formové – s uloženými formami a strany větrné. Surové železo v tekutém 
stavu se vypouštělo skrz odpichovou stěnu – odpichovým otvorem. Před vypouštěním 
surového železa vždy předcházelo stahování strusky. [1]         

 
 

 

1.1.3.5 Koksová vysoká pec 

 Koncem 20. let byla potřeba železárny modernizovat, aby byly schopny zajistit 
zvýšenou poptávku jak po železe, tak i po kolejnicích. Kolejnice byly potřeba na plánovanou 
výstavbu železniční tratě z Vídně do Bochnie, vedoucí přes Ostravu. Arcibiskup Rudolf 
proto požádal profesora Franze X. Riepla o pomoc. Ten přišel s řešením vystavět nový 
pobočný závod ve Vítkovicích, což arcibiskup přijal. Roku 1828 se začalo se stavbou. 
Nejprve se vystavěla pudlovna s pudlovací pecí, která zpracovávala frýdlantské dřevouhelné 
železo. Toto železo mělo však vysoký obsah křemíku a manganu, a proto způsobovalo 
problémy. Výstavba koksové vysoké pece (obr. 19) se tedy urychlovala a roku 1836 již byla 
uvedena do provozu. [9]  

 

   

obr. 18 – Profil dřevouhelné pece, 1869 [1] 

obr. 19 – Koksová vysoká pec belgického typu [9] 
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1.1.4 Současný slévárenský provoz 

Podniky, spojené s metalurgií, byly na pozemcích frýdlantských železáren 
zastoupeny poměrně v hojném počtu. Tyto podniky často měnily své vedení a nebylo 
výjimkou, že se firmy stěhovaly do jiných částí republiky.  

V letech 1913-1949 zde fungovala akciová společnost FERRUM, která navázala 
na výrobu železného sortimentu, převážně dobře zavedenou výrobu kamen všeho druhu, 
jak uváděla dobová reklama (obr. 20). Tato společnost si pronajala frýdlantské železárny 
na 50 let. V roce 1945 byla společnost znárodněna – n. p. FERRUM Frýdlant nad Ostravicí. 
Po pěti letech byl podnik začleněn jako pobočný závod n. p. MEZ Frenštát pod Radhoštěm.  

 

 
 

 
Znovu se stal podnik samostatným v roce 1952. Podnik však fungoval pod jiným 

názvem – FEZ Frýdlant (Frýdlantský elektrotechnický závod). Výroba se zaměřovala 
na tenkostěnné výrobky a odlitky barevných kovů.  

Od roku 1958 byl po dobu čtyř let podnik pouze pobočným závodem firmy Transporta 
Chrudim. Výroba se tehdy orientovala na výrobu důlních strojů a transportních zařízení. 
V roce 1962 byla uvedena do provozu nová slévárna.  

V roce 1963 došlo k další významné změně. Závod byl tehdy začleněn k národnímu 
podniku Ostroj Opava. V tomto období se velmi dařilo výrobě zejména důlních strojů. Nové 
prostory a zvláště moderní technologie byly v tehdejší době na špičkové úrovni. Rovněž 
bylo vybudováno rozsáhlé sociální zázemí pro zaměstnance.  

Od roku 1990 se podnik vrátil ke svému tradičnímu názvu FERRUM. Z důvodu 
privatizace byl podnik transformován na státní akciovou společnost. V tomto období 
docházelo k poklesu výroby důlních zařízení, jelikož těžba v dolech byla pomalu rušena. 
S touto situací se podnik vypořádal přeorientováním výroby. Začala se zde vyrábět 
kanalizační litina a kostry statorů elektromotorů. Dále se výroba soustředila na výrobu 
pásových dopravníků.  
 V roce 1999 firma nesla název FERRUM Slévárna, a.s., ta se následně roku 2001 
přejmenovala na GIFF a.s. a pod tímto názvem funguje jako slévárna šedé a tvárné litiny 
až do dnešních dnů.  

obr. 20 – Reklama na litinová kamna [12] 
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 Výroba slévárny se pohybuje okolo 1000 tun za měsíc. Hmotnost odlitků je v rozmezí 
od 2 do 100 kilogramů, rozměry odlitků jsou až do 700 milimetrů. Slévárna využívá čistě 
strojního formování do syntetických bentonitových směsí a to jak do rámového formování, 
tak do bezrámového formování. Slévárna disponuje dvěma automatickými formovacími 
linkami. Rámová formovací linka je schopna zaformovat 50 forem za hodinu. Stlačený 
vzduch se profukuje pomocí ventilů a následně se dolisuje. Bezrámová formovací linka 
je schopna zaformovat 100 forem za hodinu. Dělení forem se provádí horizontálně. 
 K dispozici je slévárně vlastní modelárna, ve které jsou schopni vyrobit modely 
z pryskyřice, dřeva, plastu, oceli i hliníku a jeho slitinami. Slévárna je vybavena čtyřmi 
elektrickými indukčními středofrekvenčními pecemi o kapacitách 5 a 6 tun.  

Další firmou, která je stále v provozu je firma Beskyd spol. s r.o., která funguje 
od roku 1991. Zabývá se výrobou litinových odlitků z šedé a tvárné litiny, obráběním dolitků, 
ale také galvanizérstvím a smaltérstvím. [10, 11] 

 

1.2 Obec Baška 

„ Až na ojedinělé malé životní přesuny, žil jsem celkem klidně a spokojeně, dalo by se říct 
šťastně. Kdybych měl znovu prožívat svůj pozemský život, nepřál bych si nic jiného, než kráčet 
po cestách, po kterých jsem šel doposud. A chtěl bych žít opět v Bašce.“ 

Bedřich Fišer, kronikář obce 

 

1.2.1 Z historie obce 

 Obec je jednou z nejstarších obcí na Frýdecku. První zmínka se datuje už v roce 1434, 
kdy byla obec součástí frýdeckého panství.  Název Baška nejspíše vznikl ze starovalašského 
nářečí, kdy se ovcím říkalo bassky. Valaši se zde věnovali salašnictví – pastvě ovcí. 
Salašnictví se zde poměrně hojně rozšířilo. Ovci obec pojala i do svého obecního znaku  
(obr. 22). Zachovalo se i mosazné pečetítko z roku 1700 (obr. 21), které je uschováno 
v archivu obce. Napsáno na něm je – „Pecet diediny Basska“ s obrázkem ovce. Toto je další 
důkaz o hojném zastoupení salašnického řemesla. S malými úpravami používá obec ovci 
ve znaku do dnešních dnů. Ve znaku obce je ovce znázorněna stříbrnou barvou, pozadí 
za ovcí je jasně červené a trojlístek v pravém horním rohu má barvu zlatou.  

Historickou zajímavostí této obce byly sirnaté lázně, které se v Bašce provozovaly 
v době, kdy se produkovalo v místních hutích surové železo. Horká struska, vzniklá výrobou 
surového železa, se vsypala do vody. Vodu struska ohřála a také nasytila sírou. [12, 13] 

Za druhé světové války se ani této obci nevyhnul osvobozenecký boj. V době 
od 2. do 5. 5. 1945 zde probíhalo střetnutí Rudé armády a nacistických vojsk. Toto střetnutí 
bylo jedno s nejtěžších. „Padlo zde 20 příslušníků Rudé armády, zahynulo 143 hitlerovců, 
kteří zde ztratili mimo jiné také 5 tanků“. [14] 
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1.2.2 Hutě a železárny 

 První hamr (obr. 23) i s pecí, který byl v Bašce vystavěn hrabětem Karlem Štepánem 
Pražmou, se datuje do roku 1723. V roce 1797 železárny přechází do správy rodu Habsburků, 
konkrétně Marii Kristině – dceři Marie Terezie. Manžel Kristiny, Albert princ Saský, 
zde nechal postavit první vysokou pec. Pohon hamrů byl zajišťován vodní silou. Přes uměle 
vytvořené vodní náhony sem bylo dopravováno dřevo z hor. V blízkosti pece byla postavena 
slévárna, která disponovala dvěma kupolovými pecemi. V těchto pecích se odlévaly 
především jemné součástky. Mezi další sortiment patřily setrvačníky, ozubená kola, kachlové 
vany aj. Slévárna tehdy zaměstnávala 170 slévačů (obr. 24). Jako surovina pro výrobu železa 
se v Bašce používal „ocelek“ – přirozený uhličitan železnatý. Tato surovina se, mimo jiné, 
přivážela ze sousedních Janovic. Zpracování rudy začínalo jejím rozdrcením. Následně 
se ruda pražila a poslední operací bylo vyluhování na dešti a vzduchu. Tento postup bylo 
nutno udělat, aby se ruda zbavila nežádoucích prvků, zejména fosforu a síry.  

Provoz železáren v Bašce se chýlil ke svému konci v roce 1908, kdy padlo rozhodnutí 
o přesunu hutí do města Třince. Pro tento počin se rozhodlo kvůli technické zaostalosti 
provozu a malému odbytu vyprodukovaných výrobků. Dalším důvodem uzavření byl výbuch 
na vysoké peci, při kterém přišel o život jeden ze zaměstnanců. Po této události byla pec 
nadobro odstavena a posléze zbořena. Hutě svou činnost ukončily roku 1909, 
kdy dělníci dostali 15. května svou poslední výplatu. [13] 

      

 

 

obr. 21 – Pečetítko z roku 1700 [12] obr. 22 – Znak obce Baška [15] 

obr. 23 – Nejstarší huť v Bašce [12] obr. 24 – Železárny v Bašce, 1864 [12] 
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1.2.2.1 Vysoká pec 

První vysoká pec v Bašce byla postavena roku 1806 za vlády Habsburků. Vysoká pec 
byla 3 m široká a 6 m vysoká. Vnitřek pece byl vyzděn ohnivzdorným materiálem – hlínou. 
Zbytek pece byl postaven z kamene. Dolním otvorem pece vytékalo natavené železo 
a struska. Do vrchní části se sypala směs, složená z železné rudy, které se na jednu tavbu 
přidávalo přibližně 450 kg. Dále se přidal do směsi vápenec, který se dovážel z nedaleké 
Skalice. Vápence se přidávalo podstatně méně, zhruba 50 kg. Poslední složkou bylo dřevěné 
uhlí, kterého se přisypávalo 150 kg. Z takto zhotovené směsi se vyrobilo asi 150 – 200 
kg železa. Za dvanácti hodinovou směnu se zhotovilo zhruba 1500 – 2000 kg železa. (obr. 25)  

Prvotní způsob získání železa z pece probíhal vyléváním tekutého železa i strusky 
do jámy, předem vyhloubené vedle pece. Slévač následně sejmul z povrchu strusku 
a roztavený kov posbíral lžicí. S postupným technickým pokrokem byla pec schopna železo 
vypouštět i v určité časy – tzv. odpichy. Struska byla vypouštěna samostatným otvorem 
a nalévána do připravených kokil. Dřevěné uhlí bylo používáno do roku 1890, poté se začal 
ve většině železáren používat jako palivo koks. [13] 

 

 

 

 

1.2.3 Od dob hutí až po současnost 

Po ukončení železárenské činnosti byly v Bašce prostory železáren nevyužívány. 
Výjimku tvořila vojenská nemocnice, která v areálu fungovala a zřízena byla během první 
světové války, v roce 1915. Důvodem ke zřízení této nemocnice byla především dostupnost 
železniční sítě, která se nacházela v těsném sousedství areálu. „Pamětníci vyprávěli, že přijel 
celý vlak raněných vojáků, hutními vlečkami byli přistaveni k budovám a nemocní byli 
přenášeni na nosítkách do primitivně zařízených sálů“.   

obr. 25 – Železárny v Bašce s vysokou pecí [12] 
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V roce 1921 byla v prostorách bývalých železáren budována cihelna s kruhovou pecí 
(obr. 26). Cihelna byla uvedena do provozu roku 1923. Tento počin se však nesetkal u všech 
obyvatel s vlídným přijetím. Cihelna fungovala pouze v letních měsících, přes zimu stála. 
Zhruba 50 pracovníků bylo tudíž v zimních měsících nezaměstnáno. Výroba byla nuceně 
zastavena kvůli 2. světové válce, kdy prostory využívali němečtí vojáci jako sklad. Po válce 
se výroba opět rozběhla a fungovala až do roku 1996. 

 

             
 
 

Jistý čas fungovala v jiné části areálu i tkalcovna, ve které našly pracovní uplatnění 
především místní ženy. Tkalcovna zde fungovala do roku 1933. 

Významným podnikem, který v areálu působil, byla Tatra n. p. Kopřivnice, později 
TATRA, a.s. Podnik se zabýval především výrobou odlévaných válců do různých typů 
automobilů značky Tatra. Svého času zastávaly významnou úlohu také další společnosti, např. 
FEREX – Baška spol. s r.o., později přejmenovaná na SLÉVÁRNA Baška spol. s r.o. Svoji 
pobočku zde měla také brněnská společnost HB SLÉVÁRNA spol. s r.o.  

Pro zaměstnance bývalých železáren byly naproti areálu postaveny bytové domy 
(obr. 27). Tyto domy v Bašce stojí do dnes. [13] 

 

 

 

obr. 26 – Současná podoba bývalého areálu hutí, bývalá cihelna 

 

obr. 27 – Bytové domy pro zaměstnance železáren 
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1.3 Obec Pržno 

...obec s čistým a příjemným vesnickým prostředím 

 

1.3.1 Stručná historie obce 

Obec Pržno leží v podhůří Beskyd. Vznik obce se datuje zhruba okolo roku 1573. 
 Ves byla založena jako lánová, kolonizačního typu.  

Rozloha obce je 293 ha, na kterých žije 1069 obyvatel. Pro své malebné okolí 
se značně rychle stala oblíbenou a rychlým tempem se také rozrůstá dodnes.  

Dlouhou dobu byla obec součástí frýdeckého panství a byla spravována panskými 
úředníky. Za svůj znak (obr. 28) obec pojala vpravo hledícího zlatého plamenného kohouta 
v modrém poli.  

Kromě polních a zemědělských prací zde byla důležitá lisovna oleje. Nejen, že zdejší 
olej používali zámožní obyvatelé, ale byl využíván také pro mazání zemědělských i jiných 
strojů. Uplatnění našel také v manufaktuře, což velmi podporovalo průmyslový rozvoj obce. 
Mimo jiné byl olej využíván také pro vojenské potřeby. Využití se našlo rovněž u nejchudší 
vrstvy obyvatelstva. Olej používali lidé k přípravě jídel. V okolí byl dostatek lnu, který 
se pěstoval pro výrobu tkanin. Olej se získával ze lnu lisováním. Z větší části se vyráběl olej 
rostlinného původu než živočišného. [16]  

 

 

 

 

1.3.2 Spojitost obce s hutním průmyslem 

I po tolika letech se zde dochovaly pozůstatky po hutní výrobě ve vedlejších vsích 
a městech. Za zmínku stojí stále existující Plavařský potok v Pržně (obr. 29), který již není 
v takovém stavu, v jakém byl kdysi využíván, a to pro splavování dřeva do vysoké pece 
v Bašce. Jisté náznaky dřevěných výztuží, kterými byly břehy potoka vyztuženy, ještě stále 
můžeme najít.  

obr. 28 – Obecní znak Pržna [16] 
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Tento potok měl svého času velmi užitečnou úlohu. Jelikož byly okolní lesy bohaté 
na dřevo, díky potoku dobře zásobovaly hutě v Bašce, zejména vysokou pec. Potok nebyl 
jediným v okolí, na území Malé Bašky se potok vléval do většího potoku Bystrý. Po potoku 
Bystrý, se plavilo hlavně dřevo z nedalekých Janovic. Do hutí pak pokračoval soutok těchto 
dvou potoků, který se poté rozdělil do 8 samostatných kanálů, asi 30 metrů dlouhých 
a 5 metrů širokých. [13] 

Neméně důležitou funkci zastávali také samotní občané Pržna. Mnoho 
z nich totiž našlo v hutích a železárnách práci a živili se jako námezdní pracovní síly. 

1.3.2.1 Plavení dřeva 

Klády se řezaly na sáhové délky, což odpovídalo délce 1,2 m a následně štípaly 
na polena, tzv. šajtny. Podceňována nebyla ani příprava, se kterou se začínalo brzy z jara. 
Potoky se musely zbavit různých překážek, jako např. větších kamenů nebo spadaného dříví. 
Hladký průběh plavení kontrolovali robotníci podél celého toku. Klády se usměrňovaly 
ve vytvořených mřežích, což byly vytvořené mříže z kmenů a větví. Jistou kontrolu 
nad plavením klád zajišťovaly i fungující stavidla. 

Práce neustávaly ani v zimních měsících. V zimě byly podmínky ovšem poněkud 
ztížené. Horal musel nejdříve vystoupat do hor, přičemž si musel zároveň razit cestu sněhem, 
který místy dosahoval i 1 m. V cíli horal naložil klády na saně a sjížděl i s nákladem dolů, 
k břehům řeky Ostravice. U břehu náklad složil a opět se vydal pěšky se saněmi pro další 
náklad. Ostatní sjezdy byly snadnější, jelikož měl horal sněhovou dráhu již vyježděnou. 
Po ukončení práce bylo vhodné, aby si trasu označil kolíky, a tím dráhu další den bezpečně 
našel. Hlavním nebezpečím této práce byly skryté kořeny nebo malé vyčnívající pahýlky 
na trase. Jakmile na takovouto překážku saně v rychlosti a s plným nákladem najely, většinou 
toto střetnutí pro horala znamenalo smrt. Schované kořeny však nebyly jediným nebezpečím, 
svou roli zde hrály také lidské zvyklosti. „Chtěje drvoštěp dříví své míti svezeno v době 
nejkratší, sezve si své druhy v povolání na pomoc a všichni jezdí o závod, také však o závod 
popíjí se kořalka pro zahřátí“. Častá práce do noci se následně projevila na velké únavě 
robotníků. Ve spojení s alkoholem se někdy stávalo, že robotníci usnuli přímo v lese a do rána 
umrzli. [13, 17] 

obr. 29 – Plavařský potok 
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2. Praktická část 
 V praktické části této bakalářské práce je popsána výroba litinového odlitku. 
Je zde popsán celý pracovní postup od výroby modelu z modelovací hmoty, až po samotné 
odlévání. Jednotlivé části jsou doplněny fotodokumentací.    

2.1.  Vznik návrhu 

Návrh vyráběného odlitku (obr. 30) byl inspirován beskydskou krajinou, 
která je s hutním průmyslem neodmyslitelně spjata. Předlohou krajiny je obec Staré Hamry, 
s nyní již neexistující železniční tratí na Bílou. Celý odlitek má podobu otevřené knihy. Reliéf 
krajiny je vyobrazen na levé straně této „knihy“. Na straně pravé jsou umístěny dva obecní 
znaky obcí Pržna a Bašky a jeden městský znak města Frýdlantu nad Ostravicí.  

Vzhled knihy má spojitost také s bývalými frýdlantskými papírnami. Dalším, neméně 
důležitým faktem k vytvoření otevřené knihy, byla možnost poukázat na skutečnost, že knihy 
byly už odpradávna brány jako velmi ceněný zdroj informací, především o minulosti.    

 

 

 

 

2.2. Modelování 
Pro modelování hliněného modelu (obr. 31) byla použita modelovací hmota Marsclay 

medium. Tato hmota je pro tvorbu reliéfů velmi vhodná, jelikož je pojena oleji, pigmenty 
a plnivy, čili nevysychá a dokáže tak udržet tvar jemných detailů, což je u reliéfu velmi 
podstatné. Nejlepší zpracovatelnost má hmota při teplotě 60°C, kdy se stává tvárnou. Hmotu 
je vhodné zahřívat v sušičce. Po ochlazení se s ní dá pracovat stylem vyškrabávání pomocí 
kovových či dřevěných škrabek. Hmota se na sebe dá jednoduše vrstvit, jak v nahřátém stavu, 
tak i ve studeném stavu bez použití lepidel. Při vrstvení je nutno dát pozor 
na vzduchové bubliny, které by takto mohly vzniknout a negativně ovlivnit model. Studenou 
hmotu lze opracovávat buďto ručně nebo strojově, což je velkou výhodou, neboť vede 
ke snížení výrobního času a k docílení lepší přesnosti. [18]  

obr. 30 – Návrh modelu 
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Modelace byla rozložena na jednotlivé části. Nejprve byla zhotovena kniha s reliéfem 
na levé straně. Městský znak a obecní znaky (obr. 32) se na pravou stranu knihy připevnily 
až poté, co byly samostatně vyrobeny. Z důvodu  lepšího přilnutí znaků k podkladu knihy 
byly přilepované části zdrsněny a lehce nahřáty fénem. K finálním úpravám na modelu patřilo 
vyleštění některých ploch modelu, to bylo provedeno navlhčeným hadříkem. V pravém 
spodním rohu modelu byl následně vyryt vlastní monogram s datem vzniku.     

 

  

2.3. Lukoprenová forma 

Po vytvoření modelu z modelovací hmoty byla potřeba vytvořit lukoprenovou formu 
(obr. 33). Použit byl tento typ zalévací silikonové dvousložkové kaučukové pasty - Lukopren 
N 1522. K vytvoření této formy je nejprve potřeba udělat kolem modelu hrazení, 
aby pasta nevytekla. U hrazení musí být zajištěna těsnost. Poté je nutno separátorem potřít 
celý model z modelovací hmoty, aby šel později bez problémů vyjmout. Dále nastal čas 
na přípravu samotné formy. Nejprve je třeba důkladně promíchat čistý lukopren a pak odvážit 
do kelímku vypočtené množství. V daném případě bylo množství vzhledem k velikosti 
modelu stanoveno na 500 gramů hmoty.  

obr. 31 – Model z modelovací hmoty 

obr. 32 – Modely znaků z modelovací hmoty 
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Do druhého kelímku se naváží katalyzátor, kterého se přidávají 2 % na hmotnost lukoprenu, 
čili na dané množství to bylo 10 gramů. Po smíchání těchto dvou složek nastává nejdůležitější 
část celého procesu - míchání. Směs je potřeba promíchat důkladně. V případě 
nedostatečného promíchání může dojít k situaci, kdy by se všechny složky nespojily 
rovnoměrně a nevytvořila by se poté homogenní směs. Homogenita směsi je důležitá 
pro vytvrdnutí směsi v celém objemu, aby nevznikla mokrá místa. Důkladné promíchání 
směsi se potvrdilo následným ztuhnutím kaučukové pasty na všech místech. Před poléváním 
modelu je vhodné kelímkem trochu poklepat a tím zmenšit počet nežádoucích bublin. 
Následné zalití modelu má rovněž určitý postup, při kterém je vhodnější začít lít mimo model. 
Začít lít menším proudem a až poté souvislým proudem přejít na samotný model. 
Toto opatření eliminuje přístup prvních bublin na model. Malým proudem se nejprve vyplňují 
nejmenší detaily pro dostatečné zatečení hlubších míst. Postupně se proud zvětšuje 
až do vylití celého množství. Nad modelem se takto vytvoří 0,5 cm vrstva lukoprenu. Hotová 
lukoprenová forma se nechá tvrdnout při pokojové teplotě 24 hodin.  

 

 

 

 

Na hotovou formu je potřeba vytvořit tzv. sádrové kopyto (obr. 34). Toto kopyto 
slouží pro zpevnění celé formy, aby forma vydržela následné nalití pryskyřice. Sádrová směs 
je tvořená vodou a štukatérskou sádrou. Po rozmíchání sádrové směsi se touto směsí zalije 
lukoprenová forma. Sádra tuhne zhruba do dvou hodin při pokojové teplotě. Jakmile 
je sádrové kopyto dostatečně tuhé, lze z formy vyjmout hliněný model. V daném případě bylo 
možno model z formy vyjmout bez problémů, avšak na lukoprenu se vytvořily větší i menší 
dutiny. Tyto dutiny byly způsobeny bublinkami ještě v tekuté pastě, které nevymizely nejspíš 
kvůli nedostatečnému vyklepání kelímku, takže bubliny nevyvstaly na povrch, ale zůstaly 
ve směsi. Z tohoto důvodu je třeba dutiny vyplnit silikonovým jednosložkovým trvale 
plastickým tmelem, označeným jako Lukopren T 1990. Formu se podařilo opravit, 
a proto následovala výroba pryskyřicového modelu.  

obr. 33 – Lukoprenová forma 
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2.4. Pryskyřicový model 

Pryskyřicový model (obr. 35) se skládá ze tří složek – pryskyřice, tvrdidla a plniva. 
Směs se míchá v poměru 100 hmotnostních dílů pryskyřice : 100 hmotnostních dílů tvrdidla : 
350-400 hmotnostních dílů plniva. Do prvního kelímku se nalije pryskyřice – NEUKADUR 
Multicast 1, do druhého kelímku se nalije tvrdidlo – NEUKADUR Härter ISO 2 (kyselina). 
Do každého z kelímků se přidá polovina množství plniva – Füller B (zirkonový písek). Oba 
kelímky se důkladně promíchají a poté se smíchají dohromady. Směs se míchá po dobu 
cca 30 vteřin, dokud směs nezačne hřát. Jakmile směs hřeje, znamená to, že složky ve směsi 
spolu navzájem reagují a směs se může vlévat do připravené formy. Pro docílení ztenčení 
odlitku se v daném případě pryskyřice nedolila až po okraj lukoprenové formy, ale hladina 
byla o 1 cm snížena. Pryskyřice tvrdne po 2 hodinách. Výhodou pryskyřicové směsi je její 
lehkost, ale zároveň pevnost a snadná opracovatelnost broušením. Pryskyřicový model 
se dá bez jakýchkoli oprav znovu použít.  

 

 

obr. 34 – Lukoprenová forma se sádrovým kopytem 

obr. 35 – Pryskyřicový model 
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2.5. Výroba formy 

Po vytvoření pryskyřicového modelu následovala výroba formy. Forma se skládá 
z formovací směsi - bentonitové směsi, modelové směsi, rámů a modelu. Bentonitová směs 
patří mezi nejznámější a nejpoužívanější směsi vůbec. Jednak je lehce dostupná, jednak 
i cenově levnější. Směs se skládá z ostřiva, pojiva a vody.  

Ostřivo je zrnitý žáruvzdorný materiál, tvořící hlavní objem formy. Velikost částic 
musí být větší než 0,02 mm. Konkrétně v daném případě se jednalo o křemenný písek – SiO2. 
Křemenné písky vznikly přirozenou cestou a v přírodě jsou zastoupeny v největší míře. 

Pojivo ve spojení s ostřivem, popř. i vodou, zajistí směsi pevnost. V tomto případě 
bylo použito pojivo jílové. Jílová pojiva jsou nejrozšířenějšími. Jsou obsažena v přírodních 
píscích, takže ekonomicky lehce dostupná. Technologické vlastnosti jsou také velmi dobré. 
Při daném formování byl použit jíl, který se nazývá bentonit. Bentonit vyniká dobrou vazností 
za syrova – není nutno, aby se forma sušila. Směs lze připravit s minimálním obsahem pojiva 
i vody. [19, 20] 

  Směs se snadno připravuje mísením v mísiči, kde se spojí složky směsi. Doporučené 
množství vody pro směs na syrovo je do 5%. Jakmile se přidá více vody, zlepší se nám sice 
formovatelnost směsi, hrozí tím však horší kvalita odlitku, protože ve směsi se vytvoří 
mnohem více plynů. Díky menší propustnosti nebudou mít tyto plyny kudy unikat.    

V první variantě formování byla použita modelová směs Oil Bonded Sand Bentomix 
A. Tato směs byla použita jen kolem modelu a vtokové soustavy (obr. 36, 37). Modelová 
směs se při formování využívá jen kolem modelů, jelikož se do ní velmi dobře obtiskne tvar, 
který zachová. Před nasypáním modelové směsi se model jemně zapráší vápencovým 
práškem, aby se směs na model nepřilepila. Zbylé části rámů se vyplní formovací směsí 
a důkladně se upěchují. Takto zhotovený spodní rám se otočí, upraví se dělící rovina 
a na něho se přiloží rám vrchní. Rámy se zajistí pomocí kolíků. Do vrchního rámu se vloží 
struskovák s vtokovým kůlem, celá plocha se zapráší opět vápencovým práškem a celý rám 
se vyplní a zaformuje směsí. V hotovém vrchním rámu se vytvoří vtoková jamka pro lití litin 
a průduchy pro odplynění formy. Rámy se opět rozloží a ve spodním rámu se vytvoří zářezy 
vtokové soustavy (obr. 38), které délkou zasahují až za struskovák. Poté se model z rámu 
vyjme. Ve vrchním rámu se prorazí výfuky primárně na nejvzdálenějším místě modelu 
od vtokového kůlu. Takto vytvořená forma (obr. 39) se opět složí pomocí vodících kolíků 
(obr. 40) a připraví se na licí pole. Na licím poli se forma zatíží a kolíky se vysunou.  

Ve druhé variantě byla zvolena místo modelové směsi pouze formovací směs. 
Formovací směs, použitá kolem modelu, byla důkladně přesita přes jemná síta, aby zcela 
vyplnila detaily reliéfu. Dále formování probíhalo stejným způsobem jako v první variantě.  

Pro poslední variantu byla použita opět modelová směs, avšak jiného typu 
a to modelová směs O.B.B. Sand. Tato směs není tolik mastná, proto při lití nevzniká tolik 
nežádoucích plynů. Formování probíhalo opět stejně jako u předchozích dvou variant.  
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obr. 36 – Spodní rám s modelovou směsí obr. 37 – Vrchní rám s vtokovou soustavou 

obr. 38 – Zářezy vtokové soustavy obr. 39 – Hotová a rozložená forma 

obr. 40 – Složená forma 
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2.6. Odlévání  

První odlévání do formy s modelovou směsí Oil Bonded Sand Bentomix A proběhlo 
poněkud bouřlivěji. Po styku roztaveného kovu s modelovou směsí došlo k vytváření velkého 
množství plynů. Vzniklé plyny měly nežádoucí vliv na kvalitu odlitku, který měl tímto 
viditelné vady (obr. 41), které by nebylo možno opravit.  

 
 

 
 

 

 U druhé formy, kdy byla použita pouze bentonitová formovací směs, nevyšel výsledek 
o moc lépe. Odlitek sice neměl žádné viditelné vady, ovšem povrch odlitku byl nekvalitní 
a reliéf nevýrazný (obr. 42). 

 

 

 

 

 

 

obr. 41 – Odlitek s vadami 

obr. 42 – Odlitek s nekvalitním povrchem 
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 V třetím případě, kdy byla použita modelová směs O.B.B. Sand, vyšel odlitek s velmi 
dobrým výsledkem. Finální odlitek měl kvalitní povrch a neměl žádné viditelné vady 
(obr. 43).  

 

 

 

2.6.1. Materiál – litina s lupínkovým grafitem (LLG) 

Konkrétně, v případě této bakalářské práce, byla použita šedá litina, upravena 
speciálně na umělecké odlitky – umělecká litina. Litina se leguje na tyto hodnoty prvků: 

Uhlík (C)  3,6 hm. % 
Mangan (Mn)  0,4 ÷ 0,5 hm. % 
Křemík (Si) 3,4 ÷ 3,6 hm. % 
Fosfor (P) 0,4 ÷ 0,6 hm. % 
Síra (S) minimálně 

 
Tavenina byla přehřáta na teplotu 1500 °C, odlévalo se poté při teplotě 1440 °C. Litina 

se očkovala 0,8 % FeSi 75 – feroslitina. Slitina byla tavena v elektrické indukční kelímkové 
peci. Kapacita této pece je 10 kg taveniny. Vsázka se vkládá do kelímku, kolem kterého 
je uložena cívka chlazená vodou. Touto cívkou prochází střídavý proud, z čehož následně 
kolem cívky vzniká magnetické pole. Díky magnetickému poli, které prochází vsázkou, 
vznikají v tavenině vířivé proudy. Vířivé proudy taveninu promíchávají. [21]   

 
 
 
 
 
 

obr. 43 – Finální odlitek 
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2.7. Dokončovací práce 

Ještě než bylo možno přistoupit k samotným dokončovacím pracím, bylo potřeba 
zchladlý odlitek vybít z formy. Jelikož je tato litina poměrně křehká, bylo nutno dát pozor 
na to, aby se nepoužily příliš velké rány. Následně se odstranily výfuky a celý povrch očistil 
ocelovým kartáčem (obr. 44). Po tomto prvním čištění „nahrubo“ se ukázalo, že se odlití 
podařilo. Povrch odlitku byl kvalitní, reliéf byl dobře vykreslen. Na reliéfu malého znaku 
vznikla pouze malá dutina, která se nedala kvůli technickým dispozicím odstranit.  

 

 

 Po hrubém očištění bylo třeba oddělit odlitek od vtokové soustavy. K této činnosti 
byla použita kotoučová bruska s řezným kotoučem, kterou se odřezala celá vtoková soustava. 
Po výměně z řezného kotouče za brusný byly zabroušeny a zahlazeny zbylé vyčnívající části 
výfuků a zářezů vtokové soustavy. Ploché kraje odlitku byly zahlazeny ručním pilníkem 
a smirkovým papírem. Celý odlitek byl následně v tryskači opískován korundovým pískem 
(obr. 45). Tímto krokem se docílilo sjednoceného povrchu odlitku. Některé části povrchu byly 
ještě poté doleštěny, jiné potřeny silikonovým olejem. Tato úprava byla provedena 
pro jisté vizuální barevné odlišení.  

 

 

obr. 44 – Odlitek s vtokovou soustavou před opracováním – zadní strana 

obr. 45 – Povrch odlitku po otryskání 
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2.8. Instalace 

Hotový odlitek byl finálně nainstalován do podoby skutečné knihy (obr. 46). Jako 
podklad, neboli v tomto případě náhrada knižní vazby, byla použita tenká dřevěná deska. 
Deska byla potažena knižním plátnem, imitujícím pravou kůži. Tento vzor knižního plátna byl 
zvolen záměrně, aby se konečný dojem z odlitku ještě více přiblížil skutečné podobě staré 
knihy. Doprostřed odlitku „knihy“ byl následně vlepen textilní pásek, který u skutečných knih 
slouží jako záložka. S výslednou podobou odlitku jsem velmi spokojena.      

 

  
obr. 46 – Finální podoba odlitku 



30 
 

Závěr 
 Cílem teoretické části práce byla snaha zobrazit ucelený přehled o hutním průmyslu 
blízkých vesnic Bašky, Pržna a města Frýdlantu nad Ostravicí. Tento cíl práce splnila, některé 
uváděné skutečnosti byly v práci doplněny o fotodokumentaci. 
 Na základě mého osobního průzkumu mezi vrstevníky i občany vyššího věku 
vyplynulo, že větší část oslovených lidí má o existenci železáren na Frýdlantsku a okolí 
povědomí.   
 Cílem praktické části této práce bylo vytvoření uměleckého odlitku – otevřené litinové 
knihy s reliéfem. Zvolený materiál – litina, podtrhla zvolené téma, zejména díky frýdlantské 
litině, která je v práci popisována. Nejvíce časově náročné bylo zhotovení modelu 
z modelovací hmoty. Vytvoření lukoprenové i sádrové formy proběhlo poměrně rychle 
a bez problémů. Také práce na pryskyřicovém modelu probíhala relativně bez komplikací. 
Problém nastal jen ve vzniku dutin na vrchní straně čili na povrchu reliéfu. Tento problém 
se však vzápětí opravil zatmelením. Následné formování modelu bylo časově náročnější, 
jelikož probíhalo v pěti pokusech o třech variantách. V první řadě, kdy byla použita mastnější 
modelová směs, výsledný odlitek nevyšel. Ani u druhé varianty, bez použití modelové směsi, 
se výsledný odlitek velmi nezdařil. Konečné formování s použitím druhé modelové směsi 
O.B.B. Sand již skončilo úspěšně, čili bych pro další obdobné formování využila opět této 
směsi. Díky následným dokončovacím pracím a instalaci odlitek získal požadovanou 
výslednou podobu.     
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	Úvod
	„Kde není poznání minulosti, nemůže být vize budoucnosti.“
	Rafael Sabatini, anglický spisovatel
	Téma této bakalářské práce „Historie beskydských hutí a železáren“ jsem si vybrala záměrně. Sama pocházím z malé vesnice zpod Beskyd, a proto je mi tato krajina velmi blízká. Jelikož studuji slévárenství, bylo pro mne velmi zajímavé zjišťovat a hloub...
	Teoretická část je shrnuta do tří částí. První část pojednává o městě Frýdlantu nad Ostravicí. V kapitole je zahrnuta stručná historie města, popis fungování železáren, tehdy využívaného zařízení i současný slévárenský provoz. Ve druhé části je popsá...
	V praktické části se zabývám výrobou uměleckého odlitku, u kterého se snažím o docílení přímé souvislosti s daným tématem. Také o vyjádření spojení mezi obcemi Baškou, Pržnem a městem Frýdlantem nad Ostravicí. Mou snahou je navázat spojení i s okolní...

	1. Teoretická část
	Dá se říci, že Beskydská krajina díky svému charakteru přímo předurčovala k založení hutí a železáren. Zdejší bohaté lesní porosty představovaly téměř nevyčerpatelné množství potenciálního paliva. Lesy zde byly převážně smrkové a javorové. Ve vyšších ...
	Vodní hospodářství se uplatnilo na řece Ostravici. Ostravice byla skvělým pomocníkem při svažování dřeva. Toto říční hospodářství velmi snižovalo náklady na jinak složitou  a nákladnější dopravu koňskými povozy, později i náklady železniční dopravy.
	Další, neméně důležitou surovinou pro výrobu železa, byla železná ruda. Nalezišť železné rudy bylo v okolí dosti, např. na Ostravici a v Janovicích. Starousedlíci mají ještě v paměti, že naleziště železné rudy se v lokalitě Janovic vyskytovalo v místě...
	V letech 1638-1723 fungovaly hutě na Frýdecku a Starých Hamrech, po jejich zrušení navázaly na výrobu železa  železárny v Bašce, které vznikly někdy tou dobou. Železárny  v Bašce se staly součástí Těšínské komory.
	Touto dobou vznikly také železárny na nedalekém hukvaldském panství, ve Frýdlantu a také v Čeladné. Huť, společně s vysokou pecí, byla na Čeladné vystavěna roku 1796. Také v Ostravě později vznikaly Vítkovické železárny, původně jako pobočný závod fr...
	1.1 Město Frýdlant nad Ostravicí
	…brána do Beskyd
	1.1.1 Historie města
	Dějiny městečka Frýdlantu nad Ostravicí se začínají psát přibližně v roce 1395. Od tohoto roku existují různé spisy, ve kterých se právě o Frýdlantu mluví. Samozřejmě nebyl Frýdlant hned městem. Nejprve byl jen malou osadou a postupně se rozšiřoval až...
	Následujícím panovníkem se stal těšínský kníže Přemysl. V tomto období prožíval Frýdlant horší časy. Docházelo k úpadku a ztrátě postavení. Vesnici příliš neprospěly ani husitské války. Husité byli pro ves velkou hrozbou, jelikož zde hojně rabovali a ...
	V období třicetileté války (1618-1648) byl Frýdlant, spolu s poddanými, svědky nájezdů vojsk a drancování. Nejenže byly ničeny majetky, tyto boje a vojáci z dalekých končin sebou přinášeli i další nebezpečí, především různé epidemie. Na konci tohoto o...
	Roku 1848 císařský patent ruší robotní povinnost a poddanství. Lidé již tedy nebyli poddanými, ale nově se stali občany. Ve městečku tak vznikla jistá samospráva a samotní občané se směli podílet na rozhodnutích, týkajících se městečka. Touto dobou už...
	Za první světové války svým životem zaplatilo mnoho frýdlantských občanů. Městečko se nevyhnulo ani rekvíraci kostelních zvonů. Zvony totiž shromažďovala armáda s úmyslem je roztavit, kov použít na střelivo a jiné válečné potřeby. Po válce se Frýdlant...
	Další temnou etapou v dějinách Frýdlantu, tehdy již s označením nad Ostravicí, byla druhá světová válka. V březnu roku 1939 do Frýdlantu nad Ostravicí vpadli první příslušníci německé armády. Občané byli často zatýkáni a odváženi do koncentračních táb...
	Město se postupem času stále modernizovalo. Během dalších let se ve městě zavedly vodovody, později i plyn do domácností. Tvář Frýdlantu nad Ostravicí se tak měnila až do dnešních dnů. [2, 4]

	1.1.2 Hutě a železárny
	Než vznikly samotné železárny, bývaly nejdříve zakládány pouze hamry – kladiva využívající k pohonu vodní sílu. V hamrech se pracovalo se surovým železem. Vyrábělo se zde kujné železo pomocí zkujňování ve výhni (viz kap. 1.1.3.1 Zkujňování) a tyčovina...
	Prvními majiteli a zároveň zakladateli frýdlantských hutí byli olomoučtí biskupové. Konkrétní vznik frýdlantských železáren (obr. 4) a hamrů není znám. Dodnes se lidé, zasvěcení do této problematiky přou o to, jak celá tato éra započala. Z dochovaných...
	Pro fungování železáren bylo samozřejmě potřeba velkého množství paliva – uhlí. Toto uhlí se tehdy vyrábělo pálením v milířích. Milíře lze rozdělit do dvou kategorií, a to na ležaté nebo stojaté. Zde, ve Frýdlantu, fungovaly milíře stojaté. Tento způs...
	Na provoz hutě dohlížel hamerní písař. Ten se staral především o účetní a administrativní záležitosti. Za technický provoz vysoké pece a slévárny byl zodpovědný slévačský mistr. K dispozici byli mistrovi 4 pomocníci – 2 podavači a 2 tovaryši. Kontrolu...
	V 18. století se začínala robotní práce nahrazovat námezdní prací. Toto však platilo jen ve vyspělejších železárnách, jak po technické, tak po ekonomické stránce. Frýdlantské železárny nedisponovaly takovýmto vyspělejším technickým, ani ekonomickým z...
	Ve druhé polovině 18. století frýdlantské železárny převzal od olomouckých biskupů do pronájmu Jan Václav Homoláč, ten pocházel z hutnického rodu. Jeho rodina se správě a provozům železáren věnovala již delší čas. I synové a vnuci dále pokračovali v h...
	Biskupství povolalo do frýdlantských železáren znalce a odborníky z oboru. Mezi přizvané odborníky patřil např. profesor Franz X. Riepl. Ten měl dohled nad celými železárnami. Na chod železáren dohlížel správce. Od té doby, co se opět olomoucké biskup...
	F. X. Riepl při takto vzniklé situaci potřeboval do funkce dosadit nového správce. Vybral si hutního odborníka Františka Kleinpetera. V nové funkci si F. Kleinpeter vedl velmi obstojně. Pod jeho správou železárny prosperovaly. Dokázal snížit spotřebu ...
	Těžba uhlí i železné rudy byla v 19. století hojně rozvinuta, avšak po roce 1845 začaly železárny pociťovat nedostatek těchto surovin. Situace se řešila koupí železa z jiných hutních podniků. Nejvíce pomohla vzniklým problémům s nedostatkem uhlí a rud...
	V první polovině 19. století se vyskytl ve střední a východní Evropě hladomor. Tato krize zasáhla také frýdlantské železárny. Tehdejší ředitel F. Kleinpeter přišel s řešením a to vyplácením dávek nejpostiženějším rodinám, zejména z řad zaměstnanců (ob...
	Postupem času začínalo být dřevěné uhlí zastaralé. Nové technologie byly vyvíjeny pro využití nového paliva – koksu. K využívání koksu vznikla potřeba zcela přestavět vysoké pece z dřevouhelných na koksové. K těmto přestavbám ale nakonec ve Frýdlantu ...
	Frýdlantské železárny nebyly schopny konkurovat moderním technologiím ve Vítkovických železárnách. Postupem času upadala výroba surového železa, stejně tak i válcování plechu. Výdělečnou produkcí byla jen výroba litinových kamen. Dobře si vedla také s...
	1.1.2.1 Umělecká litina
	Slévárny jako takové byly součástí vysokopecního provozu. Odlévání proto probíhalo přímo z dřevouhelné vysoké pece. Mezi odlévaný sortiment patřilo zejména nářadí a dále plechy pro potřebu samotných hutí. V období války to bylo hlavně litinové střelivo.
	Vyrobit uměleckou litinu bylo složité, ale i přesto se začalo toto odvětví hojně rozvíjet. Od roku 1828 se začaly odlévat např. ozdobné kříže, kamna, reliéfy na ozdobu kamen (obr. 8), zábradlí, dózy aj.
	V této době se již formovalo jak do hlíny, tak i do písku. Frýdlantské železárny používaly karpatský pískovec. [1] Samostatná formovna uměleckých odlitků začala fungovat až od roku 1831. Slévárna disponovala více jak 70 druhy modelů. Později se nevyr...
	Po roce 1845 se výroba přeorientovala hlavně na výrobu náhrobních křížů. Drobné výrobky se téměř přestaly vyrábět. Zlom nastal v 60. letech, kdy se začalo s produkcí sériové výroby. Kopírovala se převážně umělecká díla z období renesance. Litinové vý...
	Po nástupu secese se začala prosazovat tvůrčí snaha. Šlo o umělecky kvalitnější výrobky, nejednalo se již o kopie. Nejvíce se secese ve frýdlantské umělecké litině projevila na ozdobných reliéfech na kamnech a u drobných bytových doplňků.
	Frýdlantské železárny patřily mezi železárny, které vynikaly v lití uměleckých litin. Technologické postupy byly náročné a skloubit se musela také uměleckořemeslná zručnost. Slévárny, které tímto disponovaly, si vydobyly svou prestiž a Frýdlantské že...
	Důležitým odběratelem litinového zboží – nádobí byl chemický odborník Ferdinand Leese. Tento Berlíňan si v nedaleké vsi Pstruží otevřel malou smaltovnu. Odebírané litinové nádobí z frýdlantských železáren dále smaltoval. V roce 1869 F. Leese postavil...
	Litina jako taková, byla ve světě používána již mnohem dřív. Mezi nejstarší objevené výrobky patří např. litinová váza (obr. 13), mísa (obr. 14), malý zvon a různá nářadí z Číny. Předpokládaný vznik těchto výrobků se datuje do roku 200 př.n.l. Tehdy ...
	1.1.2.2 Válcovny plechu
	„V železárnách ve Frýdlantu nad Ostravicí byly válcovny postaveny v letech 1836 až 1839. Vyráběly zpočátku 320 t plechu a 170 t tyčoviny, po rozšíření v r. 1880 výroba vzrostla na 460 t plechu a 450 t tyčového železa“. [9]

	1.1.3 Zařízení železáren
	V této kapitole je popsáno základní vybavení hutí a železáren, které bylo v dobách jejich provozu využíváno.
	1.1.3.1 Zkujňování
	Jelikož z vysoké pece získali pracovníci pouze surové železo, bylo potřeba toto železo přeměnit na kujné. Tento proces se prováděl zkujňováním ve výhni (obr. 15), kdy se postupnými operacemi docílilo očekávaného výsledku – kujného železa. Jako první p...
	1.1.3.2 Pudlování
	Při procesu pudlování šlo o promísení taveniny tyčemi z oceli. Surové železo a palivo se již netavilo dohromady, ale každé zvlášť. Tavenina se nemusela následně dále oduhličovat, neboť při kontaktu se vzduchem se při stálém míchání tavenina dostatečně...
	1.1.3.3 Dmychadla
	Dmychadla se začala v železárnách používat od poloviny 18. století. Prvními používanými dmychadly byla dmychadla skříňová. Tato dmychadla měla dva, či více hranolů, kterým se také říkalo skříně. Od konce 18. století začala v Čechách převládat konstruk...
	V českých zemích začal jako první používat válcová dmychadla J. V. Homoláč, který pocházel z území olomouckého panství. Proto není náhodou, že právě ve Frýdlantu bylo zavedeno první litinové dmychadlo. [1]
	1.1.3.4 Dřevouhelná vysoká pec
	První dřevouhelné pece (obr. 18) v Čechách měly klasický tvar dvou komolých jehlanů, položených na sobě. Navzájem se dotýkaly širším rozměrem. Vrchnímu dílu pece se říkalo šachta. Tento kus byl vyšší než šířka spoje. Spodní jehlan byl nazýván zarážka ...
	Strany podstavy se rozdělovaly na strany zadní, strany přední – nístějové strany s odpichem, strany formové – s uloženými formami a strany větrné. Surové železo v tekutém stavu se vypouštělo skrz odpichovou stěnu – odpichovým otvorem. Před vypouštěním...
	1.1.3.5 Koksová vysoká pec
	Koncem 20. let byla potřeba železárny modernizovat, aby byly schopny zajistit zvýšenou poptávku jak po železe, tak i po kolejnicích. Kolejnice byly potřeba na plánovanou výstavbu železniční tratě z Vídně do Bochnie, vedoucí přes Ostravu. Arcibiskup R...

	1.1.4 Současný slévárenský provoz
	Podniky, spojené s metalurgií, byly na pozemcích frýdlantských železáren zastoupeny poměrně v hojném počtu. Tyto podniky často měnily své vedení a nebylo výjimkou, že se firmy stěhovaly do jiných částí republiky.
	V letech 1913-1949 zde fungovala akciová společnost FERRUM, která navázala na výrobu železného sortimentu, převážně dobře zavedenou výrobu kamen všeho druhu, jak uváděla dobová reklama (obr. 20). Tato společnost si pronajala frýdlantské železárny na 5...
	Znovu se stal podnik samostatným v roce 1952. Podnik však fungoval pod jiným názvem – FEZ Frýdlant (Frýdlantský elektrotechnický závod). Výroba se zaměřovala na tenkostěnné výrobky a odlitky barevných kovů.
	Od roku 1958 byl po dobu čtyř let podnik pouze pobočným závodem firmy Transporta Chrudim. Výroba se tehdy orientovala na výrobu důlních strojů a transportních zařízení. V roce 1962 byla uvedena do provozu nová slévárna.
	V roce 1963 došlo k další významné změně. Závod byl tehdy začleněn k národnímu podniku Ostroj Opava. V tomto období se velmi dařilo výrobě zejména důlních strojů. Nové prostory a zvláště moderní technologie byly v tehdejší době na špičkové úrovni. Rov...
	Od roku 1990 se podnik vrátil ke svému tradičnímu názvu FERRUM. Z důvodu privatizace byl podnik transformován na státní akciovou společnost. V tomto období docházelo k poklesu výroby důlních zařízení, jelikož těžba v dolech byla pomalu rušena. S touto...
	V roce 1999 firma nesla název FERRUM Slévárna, a.s., ta se následně roku 2001 přejmenovala na GIFF a.s. a pod tímto názvem funguje jako slévárna šedé a tvárné litiny až do dnešních dnů.
	Výroba slévárny se pohybuje okolo 1000 tun za měsíc. Hmotnost odlitků je v rozmezí od 2 do 100 kilogramů, rozměry odlitků jsou až do 700 milimetrů. Slévárna využívá čistě strojního formování do syntetických bentonitových směsí a to jak do rámového fo...
	K dispozici je slévárně vlastní modelárna, ve které jsou schopni vyrobit modely z pryskyřice, dřeva, plastu, oceli i hliníku a jeho slitinami. Slévárna je vybavena čtyřmi elektrickými indukčními středofrekvenčními pecemi o kapacitách 5 a 6 tun.
	Další firmou, která je stále v provozu je firma Beskyd spol. s r.o., která funguje od roku 1991. Zabývá se výrobou litinových odlitků z šedé a tvárné litiny, obráběním dolitků, ale také galvanizérstvím a smaltérstvím. [10, 11]


	1.2 Obec Baška
	„ Až na ojedinělé malé životní přesuny, žil jsem celkem klidně a spokojeně, dalo by se říct šťastně. Kdybych měl znovu prožívat svůj pozemský život, nepřál bych si nic jiného, než kráčet po cestách, po kterých jsem šel doposud. A chtěl bych žít opět v...
	Bedřich Fišer, kronikář obce
	1.2.1 Z historie obce
	Obec je jednou z nejstarších obcí na Frýdecku. První zmínka se datuje už v roce 1434, kdy byla obec součástí frýdeckého panství.  Název Baška nejspíše vznikl ze starovalašského nářečí, kdy se ovcím říkalo bassky. Valaši se zde věnovali salašnictví – ...
	Historickou zajímavostí této obce byly sirnaté lázně, které se v Bašce provozovaly v době, kdy se produkovalo v místních hutích surové železo. Horká struska, vzniklá výrobou surového železa, se vsypala do vody. Vodu struska ohřála a také nasytila síro...
	Za druhé světové války se ani této obci nevyhnul osvobozenecký boj. V době od 2. do 5. 5. 1945 zde probíhalo střetnutí Rudé armády a nacistických vojsk. Toto střetnutí bylo jedno s nejtěžších. „Padlo zde 20 příslušníků Rudé armády, zahynulo 143 hitler...

	1.2.2 Hutě a železárny
	První hamr (obr. 23) i s pecí, který byl v Bašce vystavěn hrabětem Karlem Štepánem Pražmou, se datuje do roku 1723. V roce 1797 železárny přechází do správy rodu Habsburků, konkrétně Marii Kristině – dceři Marie Terezie. Manžel Kristiny, Albert princ...
	Provoz železáren v Bašce se chýlil ke svému konci v roce 1908, kdy padlo rozhodnutí o přesunu hutí do města Třince. Pro tento počin se rozhodlo kvůli technické zaostalosti provozu a malému odbytu vyprodukovaných výrobků. Dalším důvodem uzavření byl vý...
	1.2.2.1 Vysoká pec
	První vysoká pec v Bašce byla postavena roku 1806 za vlády Habsburků. Vysoká pec byla 3 m široká a 6 m vysoká. Vnitřek pece byl vyzděn ohnivzdorným materiálem – hlínou. Zbytek pece byl postaven z kamene. Dolním otvorem pece vytékalo natavené železo a ...
	Prvotní způsob získání železa z pece probíhal vyléváním tekutého železa i strusky do jámy, předem vyhloubené vedle pece. Slévač následně sejmul z povrchu strusku a roztavený kov posbíral lžicí. S postupným technickým pokrokem byla pec schopna železo v...

	1.2.3 Od dob hutí až po současnost
	Po ukončení železárenské činnosti byly v Bašce prostory železáren nevyužívány. Výjimku tvořila vojenská nemocnice, která v areálu fungovala a zřízena byla během první světové války, v roce 1915. Důvodem ke zřízení této nemocnice byla především dostupn...
	V roce 1921 byla v prostorách bývalých železáren budována cihelna s kruhovou pecí (obr. 26). Cihelna byla uvedena do provozu roku 1923. Tento počin se však nesetkal u všech obyvatel s vlídným přijetím. Cihelna fungovala pouze v letních měsících, přes ...
	Jistý čas fungovala v jiné části areálu i tkalcovna, ve které našly pracovní uplatnění především místní ženy. Tkalcovna zde fungovala do roku 1933.
	Významným podnikem, který v areálu působil, byla Tatra n. p. Kopřivnice, později TATRA, a.s. Podnik se zabýval především výrobou odlévaných válců do různých typů automobilů značky Tatra. Svého času zastávaly významnou úlohu také další společnosti, nap...
	Pro zaměstnance bývalých železáren byly naproti areálu postaveny bytové domy (obr. 27). Tyto domy v Bašce stojí do dnes. [13]


	1.3 Obec Pržno
	...obec s čistým a příjemným vesnickým prostředím
	1.3.1 Stručná historie obce
	Obec Pržno leží v podhůří Beskyd. Vznik obce se datuje zhruba okolo roku 1573.  Ves byla založena jako lánová, kolonizačního typu.
	Rozloha obce je 293 ha, na kterých žije 1069 obyvatel. Pro své malebné okolí se značně rychle stala oblíbenou a rychlým tempem se také rozrůstá dodnes.
	Dlouhou dobu byla obec součástí frýdeckého panství a byla spravována panskými úředníky. Za svůj znak (obr. 28) obec pojala vpravo hledícího zlatého plamenného kohouta v modrém poli.
	Kromě polních a zemědělských prací zde byla důležitá lisovna oleje. Nejen, že zdejší olej používali zámožní obyvatelé, ale byl využíván také pro mazání zemědělských i jiných strojů. Uplatnění našel také v manufaktuře, což velmi podporovalo průmyslový ...

	1.3.2 Spojitost obce s hutním průmyslem
	I po tolika letech se zde dochovaly pozůstatky po hutní výrobě ve vedlejších vsích a městech. Za zmínku stojí stále existující Plavařský potok v Pržně (obr. 29), který již není v takovém stavu, v jakém byl kdysi využíván, a to pro splavování dřeva do ...
	Tento potok měl svého času velmi užitečnou úlohu. Jelikož byly okolní lesy bohaté na dřevo, díky potoku dobře zásobovaly hutě v Bašce, zejména vysokou pec. Potok nebyl jediným v okolí, na území Malé Bašky se potok vléval do většího potoku Bystrý. Po p...
	Neméně důležitou funkci zastávali také samotní občané Pržna. Mnoho z nich totiž našlo v hutích a železárnách práci a živili se jako námezdní pracovní síly.
	1.3.2.1 Plavení dřeva
	Klády se řezaly na sáhové délky, což odpovídalo délce 1,2 m a následně štípaly na polena, tzv. šajtny. Podceňována nebyla ani příprava, se kterou se začínalo brzy z jara. Potoky se musely zbavit různých překážek, jako např. větších kamenů nebo spadané...
	Práce neustávaly ani v zimních měsících. V zimě byly podmínky ovšem poněkud ztížené. Horal musel nejdříve vystoupat do hor, přičemž si musel zároveň razit cestu sněhem, který místy dosahoval i 1 m. V cíli horal naložil klády na saně a sjížděl i s nákl...
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	2. Praktická část
	V praktické části této bakalářské práce je popsána výroba litinového odlitku. Je zde popsán celý pracovní postup od výroby modelu z modelovací hmoty, až po samotné odlévání. Jednotlivé části jsou doplněny fotodokumentací.
	2.1.  Vznik návrhu
	Návrh vyráběného odlitku (obr. 30) byl inspirován beskydskou krajinou, která je s hutním průmyslem neodmyslitelně spjata. Předlohou krajiny je obec Staré Hamry, s nyní již neexistující železniční tratí na Bílou. Celý odlitek má podobu otevřené knihy. ...
	Vzhled knihy má spojitost také s bývalými frýdlantskými papírnami. Dalším, neméně důležitým faktem k vytvoření otevřené knihy, byla možnost poukázat na skutečnost, že knihy byly už odpradávna brány jako velmi ceněný zdroj informací, především o minulo...

	2.2. Modelování
	Pro modelování hliněného modelu (obr. 31) byla použita modelovací hmota Marsclay medium. Tato hmota je pro tvorbu reliéfů velmi vhodná, jelikož je pojena oleji, pigmenty a plnivy, čili nevysychá a dokáže tak udržet tvar jemných detailů, což je u relié...
	Modelace byla rozložena na jednotlivé části. Nejprve byla zhotovena kniha s reliéfem na levé straně. Městský znak a obecní znaky (obr. 32) se na pravou stranu knihy připevnily až poté, co byly samostatně vyrobeny. Z důvodu  lepšího přilnutí znaků k po...

	2.3. Lukoprenová forma
	Po vytvoření modelu z modelovací hmoty byla potřeba vytvořit lukoprenovou formu (obr. 33). Použit byl tento typ zalévací silikonové dvousložkové kaučukové pasty - Lukopren N 1522. K vytvoření této formy je nejprve potřeba udělat kolem modelu hrazení, ...
	Do druhého kelímku se naváží katalyzátor, kterého se přidávají 2 % na hmotnost lukoprenu, čili na dané množství to bylo 10 gramů. Po smíchání těchto dvou složek nastává nejdůležitější část celého procesu - míchání. Směs je potřeba promíchat důkladně. ...
	Na hotovou formu je potřeba vytvořit tzv. sádrové kopyto (obr. 34). Toto kopyto slouží pro zpevnění celé formy, aby forma vydržela následné nalití pryskyřice. Sádrová směs je tvořená vodou a štukatérskou sádrou. Po rozmíchání sádrové směsi se touto sm...

	2.4. Pryskyřicový model
	Pryskyřicový model (obr. 35) se skládá ze tří složek – pryskyřice, tvrdidla a plniva. Směs se míchá v poměru 100 hmotnostních dílů pryskyřice : 100 hmotnostních dílů tvrdidla : 350-400 hmotnostních dílů plniva. Do prvního kelímku se nalije pryskyřice ...

	2.5. Výroba formy
	Po vytvoření pryskyřicového modelu následovala výroba formy. Forma se skládá z formovací směsi - bentonitové směsi, modelové směsi, rámů a modelu. Bentonitová směs patří mezi nejznámější a nejpoužívanější směsi vůbec. Jednak je lehce dostupná, jednak ...
	Ostřivo je zrnitý žáruvzdorný materiál, tvořící hlavní objem formy. Velikost částic musí být větší než 0,02 mm. Konkrétně v daném případě se jednalo o křemenný písek – SiO2. Křemenné písky vznikly přirozenou cestou a v přírodě jsou zastoupeny v největ...
	Pojivo ve spojení s ostřivem, popř. i vodou, zajistí směsi pevnost. V tomto případě bylo použito pojivo jílové. Jílová pojiva jsou nejrozšířenějšími. Jsou obsažena v přírodních píscích, takže ekonomicky lehce dostupná. Technologické vlastnosti jsou ta...
	Směs se snadno připravuje mísením v mísiči, kde se spojí složky směsi. Doporučené množství vody pro směs na syrovo je do 5%. Jakmile se přidá více vody, zlepší se nám sice formovatelnost směsi, hrozí tím však horší kvalita odlitku, protože ve směsi ...
	V první variantě formování byla použita modelová směs Oil Bonded Sand Bentomix A. Tato směs byla použita jen kolem modelu a vtokové soustavy (obr. 36, 37). Modelová směs se při formování využívá jen kolem modelů, jelikož se do ní velmi dobře obtiskne ...
	Ve druhé variantě byla zvolena místo modelové směsi pouze formovací směs. Formovací směs, použitá kolem modelu, byla důkladně přesita přes jemná síta, aby zcela vyplnila detaily reliéfu. Dále formování probíhalo stejným způsobem jako v první variantě.
	Pro poslední variantu byla použita opět modelová směs, avšak jiného typu a to modelová směs O.B.B. Sand. Tato směs není tolik mastná, proto při lití nevzniká tolik nežádoucích plynů. Formování probíhalo opět stejně jako u předchozích dvou variant.

	2.6. Odlévání
	První odlévání do formy s modelovou směsí Oil Bonded Sand Bentomix A proběhlo poněkud bouřlivěji. Po styku roztaveného kovu s modelovou směsí došlo k vytváření velkého množství plynů. Vzniklé plyny měly nežádoucí vliv na kvalitu odlitku, který měl tím...
	U druhé formy, kdy byla použita pouze bentonitová formovací směs, nevyšel výsledek o moc lépe. Odlitek sice neměl žádné viditelné vady, ovšem povrch odlitku byl nekvalitní a reliéf nevýrazný (obr. 42).
	V třetím případě, kdy byla použita modelová směs O.B.B. Sand, vyšel odlitek s velmi dobrým výsledkem. Finální odlitek měl kvalitní povrch a neměl žádné viditelné vady (obr. 43).
	2.6.1. Materiál – litina s lupínkovým grafitem (LLG)
	Konkrétně, v případě této bakalářské práce, byla použita šedá litina, upravena speciálně na umělecké odlitky – umělecká litina. Litina se leguje na tyto hodnoty prvků:
	Tavenina byla přehřáta na teplotu 1500  C, odlévalo se poté při teplotě 1440  C. Litina se očkovala 0,8 % FeSi 75 – feroslitina. Slitina byla tavena v elektrické indukční kelímkové peci. Kapacita této pece je 10 kg taveniny. Vsázka se vkládá do kelímk...

	2.7. Dokončovací práce
	Ještě než bylo možno přistoupit k samotným dokončovacím pracím, bylo potřeba zchladlý odlitek vybít z formy. Jelikož je tato litina poměrně křehká, bylo nutno dát pozor na to, aby se nepoužily příliš velké rány. Následně se odstranily výfuky a celý po...
	Po hrubém očištění bylo třeba oddělit odlitek od vtokové soustavy. K této činnosti byla použita kotoučová bruska s řezným kotoučem, kterou se odřezala celá vtoková soustava. Po výměně z řezného kotouče za brusný byly zabroušeny a zahlazeny zbylé vyčn...

	2.8. Instalace
	Hotový odlitek byl finálně nainstalován do podoby skutečné knihy (obr. 46). Jako podklad, neboli v tomto případě náhrada knižní vazby, byla použita tenká dřevěná deska. Deska byla potažena knižním plátnem, imitujícím pravou kůži. Tento vzor knižního p...
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	Závěr
	Cílem teoretické části práce byla snaha zobrazit ucelený přehled o hutním průmyslu blízkých vesnic Bašky, Pržna a města Frýdlantu nad Ostravicí. Tento cíl práce splnila, některé uváděné skutečnosti byly v práci doplněny o fotodokumentaci.
	Na základě mého osobního průzkumu mezi vrstevníky i občany vyššího věku vyplynulo, že větší část oslovených lidí má o existenci železáren na Frýdlantsku a okolí povědomí.
	Cílem praktické části této práce bylo vytvoření uměleckého odlitku – otevřené litinové knihy s reliéfem. Zvolený materiál – litina, podtrhla zvolené téma, zejména díky frýdlantské litině, která je v práci popisována. Nejvíce časově náročné bylo zhoto...
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