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Abstrakt: 

- Česká verze 

Ve své práci se zabývám Aztéckým uměním. Za cíl jsem si zvolil vytvoření kopie aztéckého 

kalendáře a rituální masky dle vlastního návrhu. Oba výtvory jsou odlitky z litiny. V mé práci 

jsou také popsány a vysvětleny jednotlivé symboly na reliéfu kalendáře. Moji bakalářskou 

práci obsahující obrázky ještě doplňuje obrazová příloha s podrobnými popisy.     

- Anglická verze 

This thesis is focused on Aztec Art. The aim of this thesis is creating a copy of the Aztec 

calendar and ritual mask according to own design. The Aztec calendar as well as the ritual 

mask is made of cast iron. In this thesis are also described and explained every symbols of 

relief of the calendar. In this thesis are involved pictures. The appendix with other pictures 

with detailed descriptions is in this thesis also included.  

 

Klíčová slova: 

- Česká verze 

Aztékové; reliéf; maska; kopie; návrh; model; odlitek; šedá litina; kov; kalendář; obětování; 

rituál; slévárenství; plastika, iteriér  

- Anglická verze 

Aztec; relief; mask; copy; design; pattern; cast; grey cast iron; metal; calendar; oblation; 

ritual; foundry industry; plastic; interior 
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1. ÚVOD 

„ … a v těchto končinách z prastarých dob, posetých otisky dávno mrtvých dlaní, písmeny 

nápisů, jaké zdobí hrob, a daty, záznamy o jejich umírání… já hledám příběhy, jež se tu 

odehrály, aby se mými zkušenostmi staly.“  

THOMAS HARDY 

Zadáním mé bakalářské práce je odlitek interiérové plastiky. Jako téma jsem si vybral 

Aztécké kulturní dědictví, mezoamerický národ, jenţ disponoval znalostmi z oboru 

astronomie, astrologie a matematiky. Vyspělost tohoto národa zastiňuje fakt, ţe byli proslulí 

svým krutým zacházením s cizinci a válečnými zajatci. Ti byli obětováni při náboţenských 

obřadech k poctě hlavních boţstev. Kněţí, vykonávající tyto rituální akty, pouţívali masky 

vytesané z kamene. Pro praktickou část bakalářské práce jsem se tedy inspiroval právě těmito 

maskami a dle vlastního návrhu jsem takovou vytvořil z litiny. Dokladem o vyspělosti tohoto 

národa je pak kalendář, jenţ byl vytesán do kamene, a nyní ho můţeme shlédnout v muzeu 

Museo National de Antropología, Mexico City. Jeho propracovanost a promyšlenost mě 

natolik zaujala, ţe jsem se rozhodl vytvořit jeho zmenšenou kopii také z litiny.  

Kalendář, nazývaný téţ sluneční kámen, budu odlévat do formy z písku, přičemţ jeho model 

pro formování bude vytvořen z pryskyřice. Maska bude také odlévána do formy z písku, ale 

v tomto případě bude jeho model vyroben z vosku. Výsledné dílo bude tvořit reliéf kalendáře, 

který bude po obou stranách doplněn dvěma maskami. Celá kompozice bude připevněna 

k podkladové desce, která bude připevněna na zdi ve výšce očí. 

K této praktické části se bude vázat neméně důleţitá část teoretická, která se bude věnovat 

historickému a kulturnímu pozadí aztécké civilizace, náboţenství, výtvarnému umění a mimo 

to také historii a interpretaci aztéckého kalendáře. Celá práce bude doplněna obrázkovými 

podklady, které budou umístěny v příloze, ta bude také obsahovat fotografie, zobrazující 

postup při zhotovování praktické části. 

Cílem mé bakalářské práce je připomenout technickou vyspělost aztécké civilizace, naproti 

tomu ale i krutost tohoto národa. Dále chci poukázat na konkrétní funkčnost kalendáře a 

podrobně vysvětlit jednotlivé symboly. V poslední řadě bych pak chtěl předvést, co vše 

obnáší vytvoření kovové masky a detailů na reliéfu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historický přehled 

Raně předklasické období (2500-1200 př. n. l.) – ve středním Mexiku se postupně rozvíjelo 

zemědělství, které bylo završeno domestikací určitých plodin – tykví, fazolí a kukuřice. 

Zemědělské osady Zohapilco a Tlakilco v Mexickém údolí poskytují nejlepší příklady vzniku 

nových způsobů získávání obţivy mezoamerického obyvatelstva. 

Střední předklasické období (1200-300 př. n. l.) – v předklasickém období se rozšířil olmécký 

vliv. Ten se více méně omezoval na výrobu keramiky v Mexickém údolí a údolí Puebla. 

V Chalcatzingu a Teopantecuanitlanu byla objevena četná monumentální díla poukazující na 

úzký vztah mezi olméckou oblastí a Mexickým zálivem. 

Pozdně předklasické období (300 př. n. l.-300 n. l.) – v tomto období se z některých 

významných center z minulých staletí vyvinuly politické útvary státního charakteru, jimţ 

dominoval Teotihuacan a Monte Albán. Teotihuacan se stal nejvýznamnějším střediskem 

v Mexickém údolí. Monte Albán, zaloţený patrně konfederací skupin Zapotéků, zastínil 

konkurenční město San José a Mongoté. Na území západního Mexika v tomto období 

vzkvétala tzv. kultura šachtových hrobů. 

Raně klasické období (300-650 n. l.) – neobyčejný vliv a moc Teotihuacanu, velké 

multietnické metropole v Mexickém údolí. Vliv Teotihuacanu dosahoval aţ do Monte 

Albánu, hlavního města zapotéckého státu, i do vzdálené mayské oblasti. Bylo to období 

velkého rozvoje umění, o čemţ svědčí nástěnné malby z Teotihuacanu či zapotécká keramika. 

V západním Mexiku se rozvíjela kultura Teuchitlan. 

Pozdně klasické období (650-900 n. l.) – po úpadku Teotihuacanu okolo r. 650 n. l. zaplnila 

střední Mexiko nová města. V oblasti Oaxaka poskytl úpadek Monte Albánu příleţitost 

k rozvoji zapotéckých měst a zároveň umoţnil vzestup bojových vůdců Mixtéků. V západním 

Mexiku nadále vzkvétala kultura Teuchitlan a Chalchihuiteská kultura dosáhla své největší 

expanze severním směrem. 

Raně poklasické období (900-1250 n. l.) – vytvořil se nový stát Toltéků z Tuli, který se stal 

hlavním politickým a kulturním centrem středního Mexika. V Oaxace nastal v tomto období 

zlatý věk malých mixtéckých panství zasahujících i do oblasti Zapotéků. 
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 Pozdně klasické období (1250-1521 n. l.) – úpadek toltéckého státu vyvolal další migrace 

obytalel ze severu, které do středního Mexika převedli i řadu nahuasky hovořících skupin, jeţ 

se usadily v mexickém údolí. Patřili k nim Mexikové či Aztékové, kteří zde r. 1325 zaloţili 

své hlavní město Tenochtitlan a během jednoho století si podmanili většinu Mezoameriky. 

Období svébytného rozvoje kultury původních obyvatel Mezoameriky ukončil příjezd Cortése 

a španělských vojáků r. 1519 a následné dobytí Tenochtitlanu r. 1521.
1
 

2.2 Civilizace střední Ameriky 

2
 

2.2.1 Olmékové (1500-400 př. n. l.)  

Jednou z prvních civilizací na území střední Ameriky byli Olmékové, takzvaní „obyvatelé 

země kaučuku“.  Právě ti jsou povaţováni za jedny z prvních umělců Mezoameriky. 

Olmékové měli v historii dvě hlavní centra, první z nich bylo postaveno v San Lorenzu, další 

z nich stálo v La Ventě. Právě zde byly nalezeny gigantické hlavy z kamene, oltáře, keramika 

zdobená boţstvy, figurky dětí, atd. Tato dvě centra byla záhadně a úmyslně zničena. Olmécká 

kultura byla jedním z pramenů, ze kterých čerpaly ostatní mezoamerické národy. 

                                                             
1 DOMENICI, Davide: Aztékové: Poklady starobylých civilizací. Praha: Euromedia Group, K. S., 2007. s.15 
2 Chronologie jednotlivých kultur je orientační, protoţe archeologické výzkumy přinášejí neustále nové objevy, 

kvůli nimţ jsou badatelé nuceni posuzovat časovou osu těchto civilizací. 



8 
 

 

Gigantická olmécká hlava 

2.2.2 Mayové (1500 př. n. l. -1700 n. l.)  

Stopy této civilizace jsou rozeseté po Mexiku, Belize, Guatemale, Hondurase a Salvadiru. 

Mayské umění bylo náboţenské, posvátné a symbolické a jejich náboţenství bylo velmi 

hermetické. Měli rozsáhlé znalosti ve všech oblastech a byli jedinečnou kulturou s dokonalým 

systémem písma. Pouţívali soubor kalendářů a velmi sloţité výpočty času. Mayové byli 

příkladem společnosti s vysokými morálními a filosofickými ideály. 

 

Kulturní dědictví Mayů. 1) Chrám nápisů, 2) Pyramida kouzelníka, 3) tzv. pyramida El Castillo 
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2.2.3 Totonakové (550-1100 n. l.)  

Totonakové snad byli dědici Olméků. Jejich hlavním centrem byl El Tajín na sever od 

Veracruzu, který připomíná klasická centra Mayů. Pouţívali kalendář zvaný dlouhý cyklus a 

zdůrazněme rituální hru pelotu. Měli boha a rysy podobnými aztéckému Tlalocovi. O jejich 

náboţenství víme málo, ale odvolávali se na to, ţe jejich předkové byli staviteli Teotihuacanu.  

 

Keramická soška 100-800 n. l. 

2.2.4 Toltékové (750-1200 n. l.) 

V určitých ohledech byli dědici Teotihuacanu. Kdyţ přišli Španělé, domorodci mluvili o 

mytickém a legendárním národu „Toltéků“. Ale historičtí Toltékové zanechali své stopy 

v Mexickém údolí a na Yucatánu. Jejich nejdůleţitějším centrem byla Tula a podle toho, co 

z něj zůstalo, muselo být působivé. Vynikají zde takzvaní „atlanti“, kteří snad představují 

vystrojené válečníky. Jsou tady areály pro hru pelota. Toltékové byli řemeslníky a architekty a 

jejich mytický a historický vliv zasáhla všech soudobé i pozdější národy. 
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Toltécké sochy na velké pyramidě v Tule 

2.2.5 Teotihuacan (500 př. n. l. -650 n. l.) 

Teotihuacan, „místo, kde se lidé stávají Bohy“, je nejznámějším městem a označuje počátek 

klasického období. Jeho vliv zaplavil celou střední Ameriku, je jedním z nejlépe 

prozkoumaných archeologických center. Jeho urbanistická koncepce udivuje stejně, jako 

mnoho dílen na zpracování obsidiánu, vynikající keramika, atd. Aztékové vzpomínali při 

svých oslavách a v legendách na město vybudované giganty, kteří dosud zůstávají neznámí. 

Víme, ţe jeho civilizační impuls, zanesený do ideologické, náboţenské a morální formy, 

zasáhl celou Mezoameriku. 

 

2.2.6 Zapotékové (500 př. n. l. -800 n. l.) 

Centrem vojenské, kulturní a politické síly byl Monte Albán. Byly odkryty basreliéfy postav 

známých jako „tanečníci“, hieroglyfy, zápisy o cyklu 52 let. V takzvané fázi Monte Albán II. 

se změnilo na důleţité centrum kultu, s mnoţstvím stél a reliéfů. Tato civilizace byla velkým 

znalcem nebe, a můţe přispět několika důleţitými klíči do skládanky mezoamerických kultur. 
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Bůh kukuřice, zapotécká soška 

2.2.7 Mixtékové (900-1525 n. l.)  

Po Zapotécích se objevuje tento národ, pocházející z oblasti Oaxacy. Jeho archeologický 

výzkum dosud probíhá, a údaje, které máme, pocházejí z jejich kodexu. Pozoruhodná byla 

jejich znalost ve zlatnictví a uměleckých řemeslech, ovšem byli špatnými architekty. Jejich 

důleţitým centrem byla Mitla se zdmi pokrytými menadry. Mixtékové a potomci Zapotéků 

sjednotili své síly a pokoušeli se zabrzdit nový civilizační proud zvaný „ aztécký“, který ale 

zastavit nedokázali. 

 

Palácový komplex v Mitle, Oaxaca; ukázka stavební zručnosti Mixtéků 
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2.2.8 Aztékové (1200-1521 n. l.)  

Domorodý kmen, který nyní nesprávně nazýváme Aztéky, byl jednou ze skupin Chichiméků a 

přišel do Mexického údolí v závěru dlouhotrvající migrace ze severu. Vyprávění o této cestě, 

plné mytických prvků, se dochovalo v řadě dokumentů z raně koloniálního období, zejména 

ve slavné Tira de la Pepregrinación (Kodex Boturini). Podle něj započala tato migrace roku 

1111 odchodem z mytického Aztlanu, „Bílé místo“, jezerního ostrova. Odešli vedeni svým 

ochranným božstvem Huitzilopochtlim („Kouzelník kolibřík“). První fáze migrace jsou 

mytické povahy. Během následující fáze migrace Huitzipochtli lidem přikázal, aby přestali 

používat jméno Aztékové a začali se nazývat Mexiky, jménem odvozeným od slova Mexi, jak se 

jejich ochránci také říkalo. Závěrečné etapy migrace Mexiků jsou již doložitelné a patrně tedy 

odpovídají historické skutečnosti. Poté, co prošli Tollanem (Tulou), dorazili do Mexického 

údolí. Nakonec se na dvacet let zastavili v Chapultepeku. Po několika porážkách okolními 

kmeny byli přinuceni uprchnout a znovu se vydat na cesty Mexickým údolím, dokud se 

neusadili na bažinatých ostrůvcích jezera Texcoco, kde založili město Mexico-Tenochtitlan.
3
 

Aztékové byli první z vyspělých kultur Ameriky, s níţ se setkali a kterou si podrobili evropští 

dobyvatelé. Zprávy o jejich říši vzbudily v Evropě rozporuplné reakce. Španělé ţasli nad 

poklady zlatých a stříbrných ozdob z aztéckých paláců. Katolické misionáře děsilo krvavé 

divadlo lidských obětí a rituálního kanibalismu. Aztécké umění mělo magicko-náboţenský 

charakter. Náboţenství bylo pro ně nejvznešenějším pojmem, a tak prostupovalo jak jejich 

soukromý ţivot, tak i ţivot veřejný. Jejich umění ztělesňuje těţko pochopitelnou vášeň pro 

hrůzu, bolest a utrpení. Jednou z největších hádanek, kterou nám tato civilizace zanechala, je 

proslulý „Kámen Slunce“ neboli „Aztécký kalendář“, který nám dokazuje jejich rozsáhlé 

astronomické a astrologické znalosti. 

                                                             
3
 DOMENICI, Davide: Aztékové: Poklady starobylých civilizací. Praha: Euromedia Group, K. S., 2007. 148 s. 
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Xip Totec (pán staţený z kůţe) 

2.3 GEOGRAFICKÝ RÁMEC 

Oblast Mezoameriky
4
, která byla obývána zmíněnými civilizacemi, zabírá jiţ velkou část 

Mexika, Guatemaly, Belize, Hondurasu a Salvadoru. I kdyţ střed Mezoameriky je celý 

pokrytý tropy s dosti vysokými a stálými teplotami, oblast se vyznačuje ohromnou 

rozmanitostí prostředí. Roviny a níţiny mají dostatek vláhy a jsou porostlé lesy, zatímco ve 

vyšších polohách nacházíme ledem pokryté vrcholky hor, z nichţ některé přesahují 

nadmořskou výšku 5000 metrů. To je příčinou velké regionální rozmanitosti, která ovlivnila 

různá civilizační centra. 

                                                             
4 Mezoamerika je termín navrţený antropologem Paulem Kirchhoffem, který popsal část Mexika a sousedící 

střední Ameriky. 
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2.4 PŮVOD AZTÉCKÉHO NÁRODA 

Období Aztécké říše a snad i století, které předcházelo jejímu formování, ve skutečnosti 

představují část starověké historie Mexika. Aztékové sice projevovali ţivý zájem o vlastní 

minulost i o dějiny svých předchůdců, zároveň ale historickými událostmi manipulovali. 

Přizpůsobovali je okamţité podobě, přepisovali vlastní rukopisy a pálili rukopisy cizí, pokud 

v dané chvíli potřebnému obrazu minulosti neodpovídaly. Řada hmotných památek z aztécké 

doby byla navíc nenávratně zničena. Aztékové jsou poslední kapitolou dlouhé historie 

národů, které po sobě následovaly v čase. V mnoha směrech byli spíše napodobiteli než 

tvůrci; někdy se zvažuje možnost, že Aztékové ve skutečnosti pocházejí z Toltéků a že oba 

národy jsou modifikacemi jiného, který sídlil již v prvních stoletích v metropoli 

Teotihuacanu, jejíž vliv vyzařoval do celé Mezoameriky.
5 

                                                             
5 KŘÍŢOVÁ, Markéta: Aztékové: Půvab a krutost indiánské civilizace. Praha: Aleš Skřivan ml., 2005. s. 5 
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Slovo „azteca“ by mohlo znamenat „bělost“ nebo „zemi bílých volavek“, i kdyţ se na tom 

všichni badatelé neshodují. V kodexu Azcatitlan
6
 nicméně nalézáme gryf Aztlanu, který 

znamená „ místo mravenců“. V jejich vlastním jazyce existoval výraz azteca nebo aztlaneca, 

který se odvozuje od místa jejich tradičního a mytického původu: Aztlanu. Legenda vypráví, 

ţe na příkaz svého hlavního boha změnili jeho jméno na „Mexica“ a z toho jméno se 

odvozuje „Mexiko“ a „mexický“. V době, kdy přišli Španělé, se oni sami ještě nenazývali 

Aztékové, toto jméno začali pouţívat aţ v 18. století. Historikové se také neshodují na 

geografickém místě, které symbolizoval Aztlan. Jejich cesta podle pramenů začala spojením 

různých kmenů, a po dlouhém putování, vedeni čtyřmi kněţími, třemi muţi a jednou ţenou, 

přišli na náhorní plošinu Mexika. Po dlouhých bojích Aztékové, kteří se stali nepopiratelnými 

vládci, vystupují jako oficiální dědicové prastaré civilizace zvané nahuaská, které kronikáři 

přisuzují vytvoření náboţenského systému, jenţ podněcoval předkolumbovské Mexiko. 

Pravdivost těchto textů se potvrdila díky archeologickým vykopávkám, které v ruinách 

prvního hlavního města nahuaského původu odhalily přítomnost stejných bohů a stejného 

symbolického jazyka jako v neblahém Tenochtitlanu, v posledním hlavním městě říše. Úcta, 

kterou Aztékové projevovali svým nahuaským předchůdcům, by neměla být překvapivá. 

Jednoduše rozpoznali, ţe znalosti, které asimilovali, pocházely od těch, kteří byli „prvními 

lidmi na této zemi“. Síla, kterou Aztékové vytěţili od této předchozí civilizace, jim pomohla 

tolik jako zbraně k dosaţení světské vlády. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Kodex Azcatitlan popisuje odchod Aztéků z Aztlanu do doby příchodu španělských dobyvatelů. 
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2.5 ZALOŢENÍ MĚSTA TENOCHTITLÁN 

 

Schéma města Tenochtitlan 

Tenochtitlan byl zaloţen v roce 1325. Označené místo bylo ve středu ostrova, který se 

nacházel na jezeře Měsíce – Meztliapan, jak se tajemně nazývalo jezero Texcoco. Na 

označeném místě byl vybudován Hlavní chrám (Templo Maior), orientovaný podle čtyř 

světových stran. Velká pyramida byla místem, kde se konaly mystické a náboţenské rituály. 

Tento chrám-město spravovaný a řízený kněţími, byl srdcem, vyzařujícím ţivotní sílu, která 

ţivila veškerý náboţensko-společenský ţivot Aztéků. Tuto energii získával kaţdý člověk od 

okamţiku svého narození, kde se kněţí dotazovali na osud kaţdého jednotlivce pomocí toho, 

co bychom dnes chápali jako „věštecké umění“, a co pro ně tehdy spíše znamenalo „dotazovat 

se na podmínky, jaké byly dány ţivotu duše“.  

Podrobné popisy hlavního města Aztéků pocházejí od těch, kdo je srovnali se zemí, tedy od 

španělských dobyvatelů. Jako cizinci často jen těžko chápali, nač se vlastně dívají. Když 

v roce 1519 překročili řetěz zasněžených pohoří, otevřel se před nimi pohled na krajinu, která 

se nepodobala ničemu, co znali, „takže se někteří vojáci ptali, zda to, co vidí, je skutečné“. 

Na dně ploché kotliny se rozkládala síť mělkých jezer a bažin, lemovaných hustým osídlením. 

A uprostřed, jakoby přímo na vodní hladině, se majestátně rozkládala bílá metropole, spojená 
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se   břehem třemi hrázemi a dvěma kamennými vodovody.
7
 Španělům imponovali pravidelné 

řady vápnem omítnutých budov a síť přímých kanálů, po nichţ se na loďkách dopravovaly 

osoby i náklad. Po stranách těchto kanálů byly zbudovány pečlivě zametané chodníky, 

dláţděné barevnými kameny. Na počátku 16. století měl patrně Tenochtitlán více neţ 200 000 

stálých obyvatel, patřil tedy k nejlidnatějším centrům celého tehdejšího světa a zcela jistě byl 

největším městem Ameriky.
8
 Jádrem města – a zároveň jednoznačným orientačním bodem 

pro lodě připlouvající do města – bylo ohrazené obřadní centrum. Dominovala mu přibliţně 

50 metrů vysoká pyramida. Pro mezoamerické prostředí bylo neobvyklé, ţe na jejím vrcholu 

stál ne jeden, ale dva chrámy, zasvěcené boţstvům Huitzlopochtlimu (bohu Slunce a hlavní 

postavě aztéckého panteonu) a bohu deště Tlalocovi. Chrám patrona věd a umění 

Quetzalcoatla stál samostatně, stejně jako chrám boha temnot Tezcatlipoky. Mezi pyramidami 

byly roztroušeny domy kněţí. Odtud se do čtyř světových stran rozbíhaly čtyři hlavní třídy. 

Tři z nich nejen dělily město, ale pokračovaly přes jezero k pevné zemi a přecházely v silnice. 

Tenochtitlan lemovaly chinampas, „plovoucí zahrady“, unikátní aztécký vynález umoţňující 

postupné a plánovité rozšiřování města. Byly to vory z rákosových otepí navršeného jezerního 

bahna, velmi úrodného. Pěstovaly se na nich nejprve zemědělské plodiny. Vrstva humusu se 

postupně zvyšovala a ostrůvky rozšiřovaly. Pak se na ně zasázely stromy, které svými kořeny 

prorostly na dno mělkého jezera a tak tyto umělé ostrůvky zakotvily a zpevnily, takţe unesly i 

lehké chýše z rákosu a staly se součástí periferie Tenochtitlánu 

2.6 ŘEMESLA 

Řemeslná práce dovoluje cvičení tvořivého impulsu a uspokojuje člověka pocitem ovládnutí 

suroviny. V našem moderním, mechanizovaném věku trpíme většinou nedostatkem moţností 

tvořit, protoţe téměř vše, co máme kolem sebe, je vyrobeno pomocí stroje. Aztécká domácí 

výroba předmětů denní potřeby řemesla podporovala, protoţe zámoţnost a úspěch je v rukou 

člověka, a nikoli v abstraktním vlastnictví práv na práci druhých. Také boţstva podněcovala 

dobré řemeslo. V kaţdé domácnosti byl oltářík a kaţdý počin byl podmíněn přízní některého 

boţstva. Obřady byli velmi časté, proto měly značný vliv na ornament symboly oněch 

boţstev. Výbava chrámů měla představovat to nejlepší, co místní řemeslníci dokázali vyrobit.  

Obecným měřítkem obratnosti člověka je práce v kameni, nejběţnějším a nejtrvanlivějším 

dosaţitelném materiálu. U základních potřeb, jako jsou hroty šípů, mlecí kameny apod., 

                                                             
7 KŘÍŢOVÁ, Markéta: Aztékové: Půvab a krutost indiánské civilizace. Praha: Aleš Skřivan ml., 2005. s. 22-23 
8 Sevilla, tehdejší největší město Španělska, měla jen 60-70 000 obyvatel. 
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dosáhli uspokojivé kvality relativně brzy. Technika kultu obětí si však vyţádala těţké a široké 

čepele z křemene, jimiţ bylo moţno rozříznout svalstvo člověka jediným rázem. Náleţitosti 

rituálů vyţadovaly kamenné schránky k spalování a uchovávání lidských srdcí. Tyto schránky 

tesali z lávy a zdobili je štědře na všech stranách reliéfy se symboly boţstev, jimţ byla oběť 

přinášena. Některé z těchto orlích nádob (cuauhxicalli, vysl. kuaušikali) patří mezi vrcholy 

řemeslnické výroby, jenţ lze řadit mezi umění. Velká, okrouhlá nádoba, jiţ dal vyrobit Tizoc, 

nazývaná chybně Kámen oběti, okolo dvou a půl metru v průměru a tři čtvrtě metru vysoká, 

spadá do kategorie památníků. Důleţitou ekonomickou hodnotu pro lid v okolí měl obsidián. 

Toto sopečné sklo je dobře přenosné a velmi uţitečné svými ostrými hranami. Byl ţádaným 

předmětem obchodu. Vyráběly se z něj uţ v době Toltéků a Teotihuacánů jemné noţíky. 

Hlavní novinkou, zavedenou Aztéky, však byla výroba nádobek z obsidiánu, zvlášť obtíţná 

práce pro velkou tvrdost materiálu. Výrobky byly tak vzácné, ţe se jich uţívalo snad jen při 

obřadech. Někdy se leštily celé bloky obsidiánu, snad k docílení zrcadlových odrazů. Běţnější 

byly hlazené a opracované pyrity. Nutné bylo opracování velkého mnoţství kamenných bloků 

ke stavbě obydlí a chrámů, coţ vyţadovalo mnoho trpělivosti a obratnosti, protoţe kámen 

opracovávali bez nástrojů z kovu. Tvrdý kámen opracovávali nahrubo odlupováním a 

štípáním, měkčí otesáváním a otloukáním. Konečnou úpravou bylo hlazení něčím drsným, 

většinou vodou a pískem. 

 

Keramická pohřební urna s reliéfem Tezcatlipocy 

2.6.1 Umění klenotníků a zlatníků 

Zlatníci a klenotníci byli nazýváni teocuitlacozcapitzqui. Bohuţel je málo svědectví, která 

nám zůstala, neboť se nespočetné mnoţství výrobků ztratilo a bylo vyhozeno do bahnitých 

vod jezera, kdyţ Španělé prchali z Tenochtitlanu během tzv. Noche Triste. Jiné byly zničeny, 
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aby byly roztaveny a poslány do Španělska, kde přešly do rukou evropské šlechty. 

Nejpouţívanějšími kovy byla měď, zlato a v menší míře slitina mědi a zlata. Znali techniku 

zvanou kování za studena a odlévání metodou ztraceného vosku. Aby se získalo zlato různých 

barev, ponořovalo se do lázně z kamence, později jej kovali a sekali, aby získali tabulky pro 

výrobu předmětů. Mnoho z nich vyţadovalo práci skupiny řemeslníků školených v různých 

oborech. Vyráběli díla, která vyvolávala obdiv a lačnost dobyvatelů. Bernal Díaz popisuje 

jeden z uměleckých předmětů takto: „ Disk jako slunce, tak velký jako kolo od vozu, s mnoha 

druhy rytin, vše v ryzím zlatě; na pohled nádherná věc…“ Vyráběli například přilby z kovu 

vykládané drahokamy, štíty, noţe s mozaikami, sekery, jehly, dláta a šperky. Jejich pracovní 

nástroje byly zásadně z kamene, vylepšené křemenem nebo obsidiánem, a zpravidla nebyly 

nahrazovány nástroji z kovu. Kaţdý řemeslník měl ke zlatu přístup, protoţe na trhu mohl 

koupit husí brka plná zlatého prachu. Potom mohl zlato zpracovat a přeměnit na krásné šperky 

pro sebe nebo na prodej. 

2.6.1.1 Práce s kovy 

Měď kovali na studeno. Způsob, jak přidávat do slitiny jiné kovy a vyrábět tak bronz, do 

Mexika z jihu nedospěl, mexičtí zlatníci však jiţ znali zlacení mědi a mísení mědi a zlata. 

Z mědi lili rolničky a ozdoby v tzv. ztracené formě, podobně jako zpracovávali zlato. Tvar 

předmětu byl napřed vymodelován v hlíně, pak obalen jemným prachem z dřevěného uhlí a 

navrch přišla pravidelná vrstva vosku. Tento obal byl opět poprášen dřevěným uhlím a pak to 

vše obalili hlínou, do níţ navrtali nahoře a dole malé otvory. Do horního otvoru se lil 

roztavený kov, ten rozpouštěl vosk a zaujímal jeho místo. Kdyţ kov vychladl, forma se 

rozbila a vyňal se hotový předmět. Přestože Španělé domorodé zlatnické práce většinou 

roztavili, přece jen se dochovalo pár hezkých ozdob; v roce 1932 se jejich počet zdvojnásobil 

objevem doktora Alfonsa Caso, který nalezl neporušený hrob vysokého mixtéckého 

hodnostáře. Tavení kovu vzniklo pravděpodobně v Ecuadoru nebo v Peru a odtud se 

přenášelo po tichomořském pobřeží do Panamy a Kostariky, kde byly objeveny důležité 

zlatnické dílny.
9
 Dobývání kovu bylo primitivní. Zlato Indiáni sbírali ve formě valounů nebo 

rýţovali jako zlatý prach. Také měď získávali ve valouncích; stříbro, jeţ se v přírodě objevuje 

málokdy čisté, se pro obtíţe spojené s jeho získáváním pouţívalo k výrobě ozdob zřídka. 

Tavící pece vytápěli dřevěným uhlím a jejich ţár zvyšovali přiváděním vzduchu foukáním 

trubicí. 

                                                             
9 VAILLANT, George: Aztékové: Původ, vzestup a pád národa Aztéků. Praha: Orbis, 1974. 108 s. 
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Faksimilie 19 a 20 listů kodexu Borbonicus 

2.6.2 Brusiči drahokamů 

Lidé, kteří opracovávali drahé kameny, pouţívali nástroje z rákosu, vlhký písek a smirek. 

Zpracovávali horský křišťál, perleť, jadeit, který měli ve velké úctě a z něhoţ vyráběli masky 

a kameny, jeţ vkládali do úst mrtvým. Dále zpracovávali obsidián, lávový kámen a smaragd, 

který byl bezpochyby nejvzácnějším kamenem. 

 

2.7 VÝTVARNÉ UMĚNÍ      

Aztékové neměli ve svém slovníku výraz pro „výtvarná umění“, nezabývali se otázkami 

estetiky, ani nevyráběli předměty, aby byly obdivovány jen pro svou krásu. Aztécké umění 

mělo především objasňovat podobu světa a úlohu člověka v něm, uchovávat a předávat 

informace o podobě a vzájemných vztazích bohů a lidí a konkrétní boţstva uctívat. Umělec 

byl v jazyce nahuatl nazýván yolteotl, „srdce, do něhož vstoupil bůh“, a jeho úkolem bylo 

vtělit božství do hmotných věcí. Právě mimoestetický účel aztéckého umění ale dnes ztěžuje 

jeho interpretaci, neboť je naplněno komplikovanou symbolikou. Každý zobrazený prvek má 
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dvojí nebo dokonce trojí význam a poukazuje na souvislost s jinými prvky. Výsledkem je 

bludiště symbolů, které však byly umělci i divákům předkolumbovské doby srozumitelné.
10

  

Hodnotu aztécké civilizace nelze posuzovat jen podle technických výdobytků. Jejich umění a 

řemesla převýšila výrobky Starého světa na téţe mechanické úrovni. Duch aztéckého lidu, tak 

jak se projevil ve svém náboţenském umění, se povznesl do velkých výšin, jichţ dosáhli 

tvůrci všech těch starých civilizací, jako byli Egypťané a Mezopotámci, jejichţ památky 

odráţejí slávu zboţnosti svých tvůrců. 

2.7.1 Architektura  

Aztécké umění bylo silné v architektuře a sochařství a slabší v malování a kresbě. 

Nejvýrazněji se projevila architektura v náboţenských stavbách. Domy mohou mít náhodnou 

ladnost proporcí, jejich hlavním účelem však bylo lidem poskytnout ochranu. Veřejné stavby 

světského charakteru, jako domy klanů nebo obydlí náčelníků, byly jen zvětšeninami 

domovní architektury. Chrámová architektura však dospěla k opravdové majestátnosti. 

Důleţitá boţstva ţila na nebesích, a proto byly jejich svatyně a obrazy přirozeně pozvednuty 

nad úroveň světských záleţitostí. Zvyk Aztéků stavět vţdy na konci dvaapadesátiletého 

kalendářního cyklu nový chrám, respektive překrývat existující stavbu vrstvou kamení a 

zeminy a novou stavbou, zachoval ve spodních vrstvách řadu unikátních archeologických 

nálezů. Aztécký chrám měl vţdy vyvýšenou plošinu, jejíţ šikmé boky byly obvykle přerušeny 

třemi terasami. Na vrcholek vedlo strmé široké schodiště s balustrádami po stranách. Bloky 

opracovaného kamene, vystupující ze stran plošiny představovaly hlavy hadů, lebky nebo jiné 

symboly kultu. Schodiště soustřeďovalo pozornost na obětní kámen na vrcholku, na němţ 

poloţená oběť očekávala svou smrt. Za obětním kamenem se tyčil chrám nebo chrámy, jeţ 

měly obvykle vzadu svatyni pro obraz boţstva a předpokoj kněţí. Zdi byly obvykle 

z tesaného kamene, někdy zdobené plastikou či reliéfem. Střecha byla došková na trámech 

kladených do podoby roštů. Některé chrámy měly tvar válce a stály na čtyřhranné nebo 

kruhové plošině. Vchod do takového chrámu byl někdy utvářen do podoby hadí hlavy, 

zatímco kruhová stavba představovala tělo. 

2.7.1.1 Architektura města Tenochtitlan 

Střed města vyznačoval Teocalli, velký chrám, který byl zároveň středem sakrálního okrsku. 

Chrám měl čtyři brány, od kaţdé vedla vydláţděná cesta, která procházela příslušnou čtvrtí, 

                                                             
10 VAILLANT, George: Aztékové: Původ, vzestup a pád národa Aztéků. Praha: Orbis, 1974. 
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plnila funkci hráze a současně slouţila pro dopravu. Cesty byly překříţeny kanály, kterými 

volně proudila voda. Sladká voda byla nedostatková a v době Montezumy I. bylo nařízeno 

postavit první akvadukt. Během rozvoje města v koloniální době se zachoval jeho plán 

s ulicemi a kanály.  

2.7.1.2 Posvátný okrsek 

 

Vybudování a plánování posvátného okrsku pochází z doby krále Itzcoatla. Ze staveb zůstalo 

pouze několik kamenů a soch, protoţe byl vyuţíván Španěly jako lom pro stavbu jejich 

koloniálních budov. Jedinými zdroji, které máme, jsou aztécké kodexy a nápisy z té doby. 

Okrsek o rozměrech 400 x 300 metrů byl chráněn zdí vysokou 2,5 metrů a nacházelo se v 

něm 78 budov. Velký chrám, Teocalli, se nacházel na křiţovatce dvou cest a dělil okrsek na 

dvě části a označoval střed města. Tato stavba ve formě stupňovité pyramidy nesla na své 

horní pěšině dvojitý chrám – dva chrámy-blíţence, jeden z nich zasvěcený Huitzilopochtlimu, 

orientovaný na jih, a druhý orientovaný na sever, zasvěcený bohu Tlalocovi. Chrámy byly 
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lemovány vlysy na římsách a zdobeny symboly odpovídajícímu bohu, kterému byly 

zasvěceny. Tlaloc měl vlys z ulit nabarvených bíle a modře, chrám Huitzilopochtliho byl 

zdoben řadou vytesaných lebek a motýli malovanými červeně a bíle. V jejích základech se 

podle svědectví kronik nacházelo mnoţství zlata, drahokamů a jiných klenotů. Před chrámem 

Huitzilopochtliho byl tzv. boţí stůl, na němţ se nacházel slavný Tizocův kámen, válcový 

monolit o průměru 8,28 metrů a vysoký 0,84 metru, po obvodu bohatě zdobený. Chrám 

Quetzalcoatla byl umístěný před Teocalli. Byl na stupňovité terase a měl kruhovou základnu a 

byl zakončen kónickou střechou ze slámy. Byl pestrobarevně vymalován.
11

 

2.7.2 Sochařství 

Umění, ve kterém Aztékové vynikali, bylo bezpochyby kamenosochařství, všeobecně 

doplňovalo architekturu tvořenou vlysy, karyatidami, sloupy atd. Smrt, válka, posmrtný 

ţivot… jsou témata, která v aztéckém sochařství převládají, a je zřejmé, ţe pro svou tvorbu 

nepouţívali více neţ kamenná dláta a rydla. Aztéčtí sochaři vytvářeli reliéfy i samostatné 

plastiky nejen velkých rozměrů, ale i miniaturní; stejně dokonale dovedli ztvárnit v materiálu, 

který měli po ruce, symbolické představy i naturalistické pojetí. Aztékové připouštěli, aby 

přírodní motivy byly vhodně pouţívány v čistě náboţenských pojetích uměleckých děl. 

Umělci znázorňovali postavy boţstev většinou v pasivním postoji: častěji vsedě neţ ve stoje, 

z části v důsledku tradic minulosti, z části proto, ţe podoby boţstev byly určeny pro chrámy. 

Aztécká socha je hrozivější a zamračenější neţ práce jiných kultur střední Ameriky. Smysl 

pro úměrnost, zřejmý v aztécké architektuře, působil i při vzniku monumentální plastiky. I 

nejmenší práce působí stejně důstojně jako největší sochy z chrámu. Nejkrásnějšími 

aztéckými sochařskými výtvory jsou mladá boţstva, jeţ vládla sklizni. Aztécké tělo dlouhého 

trupu a krátkých stehen, statné, s měkce zaoblenými svaly je znázorněno v celém svém 

půvabu. Sochaři vyjádřili trpělivost a odevzdanost indiánských rysů. Některá boţstva mohla 

na sebe brát zvířecí podobu a sochaři plně vyuţili výsledky svých pečlivých pozorování 

přírody. Často byl motivem sochaře i had, znak Quetzalcoatla, symbol času a roku 

charakterizující tajemství a moc. Dalšími motivy byli ropucha, opice, kojota a další šelmy, 

kobylka či jiný hmyz ve velkém zvětšení, zelenina (např. tykev). U reliéfů formování objektu 

a rozvrţení a podřízenost detailů ukazuje na svrchované zvládnutí celku. Ohromný blok 

„Kalendářního kamene“ je vyřezán se stejně jemným citem, jaký najdeme u kreseb na 

hliněných nádobách nebo u rytiny z jadeitu. 

                                                             
11 Aztécký kalendář. Praha: Nová Akropolis, 2009. 285 s. 
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Monolit v podobě trůnu se nazývá Teocalli de la Guerra Sagrada 

Aztékové se chránili přejímat v umění tradiční náměty ze starého repertoáru Mexické náhorní 

plošiny a snaţili se „znovu objevovat“ okolní skutečnost a vynalézat sochařské tvary 

vycházející z jejich vlastního mysticko-válečnického vidění světa. Umělci si vybírali nejtvrdší 

kameny a vyjadřovali se v masivních tvarech, prodchnutých mocnou ţivotností. Aztécké 

figurální struktury se vyznačují výraznými, střídmými tvary, jako například četné muţské 

postavy, ať jsou to prostí muţi z lidu, mistrovská hlava jezdce-orla, kněz boha Xipe Toteka 

oděný do kůţe jedné z obětí či některé boţstvo, jako Xochipilli („princ květů“), bůh radosti, 

hudby a tance. 

2.7.2.1 Posvátné sochařství 

Ztvárnění přechází od přísné, ceremoniální a relativně realistické podoby aţ k velmi sloţitým 

zobrazením plným hermetických symbolů a velké vyumělkovanosti. Bohyně Coatlicue je 

povaţována za syntézu aztécké kultury. Je vytesána z velkého balatového monolitu vysokého 

2,56 metrů a širokého 1,67 metrů. Je dokonale opracována ze všech čtyř stran. Socha boha 

Xochilliho včetně trůnu měří 1,15 metrů, sedí v buddhistické pozici na stupínku zdobené 

pásovými ornamenty a květinami. 
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Coatlicue, aztécká bohyně Země, Velká Matka 

2.7.2.2 Ceremoniální sochařství 

Máme na mysli takové objekty, které zastávaly určitou funkci při náboţenském obřadu: 

nádoby různých tvarů, truhly, vázy nazvané cuauhxicalli, do kterých se ukládaly vnitřnosti a 

jiné prvky. Například Kamenný oltář v podobě jaguára, na kterém umělec vyjádřil divokost 

zvířete připraveného k útoku, přičemţ docílil vyváţenosti prostřednictvím syntézy linií, které 

představují drápy, srst a zuby. Dále byla k obřadům pouţívána lebka, neboť byla symbolem 

smrti. Takovým případem je lebka z horského křišťálu, materiálu, který dokázali mistrovsky 

opracovat navzdory jeho tvrdosti. 
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Kamenný oltář v podobě jaguára, slouţil jako obřadní nádoba pro srdce při obětních ceremoniích 

2.7.2.3 Masky 

Jsou výtečnými magickými předměty, které plnily různé funkce: chránily válečníky v bitvách 

nebo byly pouţívány kněţími při obřadech; také existovaly tzv. pohřební masky, které se 

nasazovaly na tvář mrtvého před pohřbením do země nebo zpopelněním. Objevují se 

znázorněné na reliéfech a sochách. Kompozice aztéckých masek není tak abstraktní jak 

v případě teotihuacánských, nýbrţ je ţivější s realističtějšími prvky. Masky pokryté 

mozaikami z tyrkysu mají výrazná chřípí, rozevřená napětím, ve ztuhlých ústech vystupují 

zuby, vyrobené z mušlí nebo perletí, tentýţ materiál je pouţit na oči, jejichţ lesklé panenky 

z obsidiánu se dívají útočně. Vybarvení je dáno kostkami mozaiky, které zdobí místa, kde 

chtěl umělec vytvořit vzor. Teotihuacánská obřadní maska je zato zpravidla z leštěného 

kamene s nízkým čelem, téměř pravoúhlýma ušima a výrazně stylizovanými rysy připomíná 

„geometrizující“ styl. 
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Aztécká maska z porfyru 

2.7.2.4 Kalendáře 

Všechny národy Mezoameriky i Aztékové vnímali čas jako skutečnost boţské podstaty, která 

probíhá v určitých cyklech a ovlivňuje lidské ţivoty. Běh času byl rozčleněn do několika 

souběţných kalendářních cyklů, navzájem provázaných, do nichţ se promítaly boţské vlivy, 

jimiţ byl poznamenán kaţdý den v roce. Nejdůleţitější byl tonalpohualli, obřadní kalendář o 

260 dnech, a xihuitl (xiuhpohualli), sluneční (solární nebo téţ civilní) kalendář obsahující 360 

+ 5 dní a třetí méně známý vztahující se k Venuši. Dosud není jasné, zda Aztékové pouţívali 

nějaký druh kalendářní korekce na způsob přestupného roku. Dodatkem ke dvěma hlavním 

kalendářům byly ještě cykly jako Devět pánů noci nebo Cyklus spojený s planetou Venuší. 

Tonallpohualli, zaloţený na kombinaci dvaceti jmen a třinácti čísel, slouţil zejména k věštění, 

při němţ se vyuţívaly zvláštní obrázkové znaky, které věštec-astrolog spojoval s určitým 

osudem a doporučoval příslušné obřadní úkony. Sluneční kalendář slouţil především 

k vymezení kaţdoročního cyklu obřadů, které se konaly během kaţdého z osmnácti 

kalendářních měsíců roku. Kombinace obou hlavních kalendářních cyklů vytvářela delší, 

52letý cyklus, představující jedno mezoamerické „století“ nazývané xiuhmolpilli, tedy 

„svazek let“. Závěr kaţdého xiuhmolpilli byl povaţován za obzvláště nebezpečné období, 

neboť světa se mohly zmocnit mocnosti temnoty. V této době se pořádal obřad nového ohně. 

Lidé zhasili všechen oheň, poté vylezli na horu Huixachtepetl (dnešní Cerro de la Estrella) a 

v hrudi zajatce zaţehnuli nový oheň. Ke dvěma předchozím kalendářům, jejichţ ovládání a 
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porozumění jim se samo o sobě jeví jako sloţité, bychom měli připojit cyklus Venuše 

zaloţený na jejím synodickém oběhu. Základem pro ně byla skutečnost, ţe kaţdých 584 dní 

jsou Země a Venuše ve stejné relativní pozici ve vztahu ke Slunci, coţ lze vyjádřit i tak, ţe 

kaţdých osm pozemských let odpovídá pěti synodickým oběhům Venuše. Jeho náboţenské, 

věštecké a civilní vyuţití je nám neznámé, i kdyţ víme, ţe je Aztékové pouţívali.
12

  

2.8 AZTÉCKÝ KALENDÁŘ 

Aztécký kalendář, jenţ byl vytesán do kamene, je dokladem o vyspělosti aztéckého národa. 

Jelikoţ jsem si jej vybral jako předlohu pro praktickou část své bakalářské práce, budu se mu 

v následujících kapitolách ve velké šíři věnovat. 

 

Fotografie aztéckého kalendáře z roku 1885 

2.8.1 Objevení 

Tento kalendář pochází z doby Axayacatla, který vládl v letech 1469-1481, avšak je 

bezpochyby replikou původního staršího kamene. Zmíněný kalendář byl pouţíván do roku 

1521 a zaujímal významné místo v chrámu Templo Mayor v Tenochtitlanu. Po zničení 

chrámu byl zakopán do země, světla světa tedy znovu spatřil aţ 17. prosince 1790. Označení 

                                                             
12 DOMENICI, Davide: Aztékové: Poklady starobylých civilizací. Praha: Euromedia Group, K. S., 2007.  
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v jazyce nahuatl, tedy v jazyce Aztéků je: in tonalpohualli, in xiuhamatl, in xiuhpohualli, in 

tonalamatl, coţ doslova znamená: „běh osudu“, „kniha letopočtů“, „běh roku“, „kniha osudů“. 

Od okamţiku objevení aţ do dnešních dnů se mnoho badatelů snaţilo rozluštit alespoň 

některé z mnoha poznatků, které zůstávají ukryté v jeho symbolech. 

2.8.2 Charakteristiky 

Kruhový kámen má průměr 3,56 m, tloušťku 1,40 m a hmotnost přibliţně 25 tun. Vyroben je 

z kamene porfyr s čedičovým základem. Byl vytesán v basreliéfu a zpracován se skutečně 

působivou technikou a jemností.  

 

 

Na obrázku můţeme pozorovat řadu vztahů. Kdyţ vynásobíme 1,59 – tedy průměr centrální 

části (B) druhou odmocninou čísla 5 (2,238), získáme výsledek 3,56, coţ je průměr celého 

kamene (A). Dále jestliţe vynásobíme průměr tváře, která je umístěna ve střední části, coţ 
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činí 71 cm (C), druhou odmocninou čísla 5 (2,238), získáme výsledek 1,59, coţ je průměr 

centrální části (B). 

Při objevení kalendáře na něm byly nalezeny zbytky barev: modrá, ţlutá, červená a zelená. 

Předpokládáme tedy, ţe byl původně barevný.  

13
 

 

2.8.3 Popis kruhů 

Pro snazší vysvětlení a studium je kámen rozdělen do osmi kruhů. Od středu pak 

nalezneme tyto kruhy: 

1. Je tvořen podobou Slunce, Tonatiuh, s lidskou tváří, ale s boţskými atributy: koruna, 

náušnice, náhrdelník, apod. 

 Tonatiuh 

                                                             
13

 Rekonstrukce barev aztéckého kalendáře na základě analýzy mikroskopických zbytků barev nalezených na 
povrchu kamene. 
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2. Tvoří jej čtyři glyfy představující čtyři Slunce neboli Éry.  

 

3. Třetí kruh je tvořen řadou dvaceti glyfů zvaných tonalli, jimiţ se znázorňují dny, ze 

kterých se skládá aztécký měsíc. Začíná se u cipactli (krokodýl) a končí u znaku 

xochitl (květina). 

 

4. Čtvrtý kruh je sloţen ze 40 čtverců ve tvaru nádherného ornamentu s pěti 

šachovnicově uspořádanými body na kaţdém z nich. Víme, ţe osm oběhů Země 
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odpovídá pěti synodickým oběhům Venuše. Tento synodický oběh je dobou, která 

uplyne mezi dvěma po sobě následujícími dolními konjunkcemi Země a Venuše, což je 

584 dnů. Výsledek vynásobení obou čísel (5x8) je čtyřicet, což je počet čtverců.
14

 (obr. 

4A) 

5. Tento kruh je sloţen z osmdesáti obrazců ve formě oblouků, známých jako symboly 

slunečních paprsků, které představují Merkur, dvojče Venuše. (obr. 4B) 

6. Tento prstenec tvoří tři rovnoběţné čáry a symbol sloţený ze dvou soustředných 

kruhů, které mají vztah k Marsu. Číslo tři se vztahuje právě k této planetě, neboť její 

synodický oběh je 780 dnů, coţ odpovídá trojnásobku 260 (počet dnů posvátného 

roku). (obr. 4C) 

7. Sedmý kruh je tvořen 64 obrazci, které představují Jupiter, označovaný jako 

„drahokam nebes“. (obr. 4D) 

 

8. V tomto kruhu nazvaném Mléčná dráha, můţeme rozlišit dvě části. První představuje 

Saturn a je tvořen 28 obloučky rozmístěnými podél celého kruhu včetně těch, které se 

nacházejí pod hlavami hadů. Za druhé můţeme tento kruh rozdělit do dvou půlkruhů, 

které jsou znázorněny v podobě ohnivých hadů. Z těl vychází několik obrazců 

nazvaných ohnivá znamení. V dolní části popisovaného kruhu jsou tyto obrazce 

                                                             
14 Aztécký kalendář. Praha: Nová Akropolis, 2009. Civilizace střední Ameriky, s. 156 
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překryty hlavami dvou hadů s tlapami, pařáty, očima, obočím a chochol se sedmi 

krouţky. 

 

2.8.4 Další znaky kalendáře 

Uvnitř střední části kalendáře, tvořené prvním a druhým kruhem, nacházíme symbol, 

který můţeme nazvat přívěsek neboli chalchihuite a který má vztah k trojici Venuše-

Merkur-Mars. Ve střední části můţeme také rozeznat čtyři znaky: tři kalendářní data a 

symbol zvaná xiuhuitzolli, měl by se vztahovat ke čtyřem stranám Země: 1-křemen 

(sever), 1-déšť (jih), Xiuhuitzolli (východ) a 7-opice (západ). Mezi třetím a osmým 

kruhem nalézáme osm obrazců ve formě obráceného „V“ zvaných „sluneční šípy“ nebo 

„paprsky“. Na vnější hraně lemují kalendář malé krouţky. Je jich celkem 208. To 

označuje čtyři úplné cykly tvořené 52 lety nebo dvě aztécká století po 104 letech. (obr. 

6,7) 
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2.8.5 Zaznamenávání času 

Myšlenka čtení kalendáře spočívá především ve vlastnostech, které představuje dvacet 

dnů měsíce a osmnáct měsíců. 

a) Počítání dnů 

Pro tuto posloupnost je vyuţíván třetí kruh, kruh dnů, který se skládá z dvaceti různých 

obrazců vzájemně oddělených dvojitou čárou. Uplynulé dny se zaznamenaly tím, ţe se 

označila křídou první čára kaţdého prošlého dne. Po skončení měsíce se označovala 

druhá čára, poté, co skončil tento záznam po uplynutí druhého měsíce, se tyto značky 

vymazaly a zapsala se jedna čára v kruzích, které tvoří posloupnost let. 

b) Počítání let 

V této posloupnosti, která označuje roky, vystupují kruhy 4, 5, 6, 7 a 8, dále osm 

chalchihuites neboli přívěsků. Osm obrazců ve tvaru obráceného V, rozdělují tyto kruhy 

do osmi stejných skupin. V kaţdé skupině se nachází 45 obrazců neboli glyfů, které dají 

dohromady s pouţitím násobitelů hodnotu jednoho roku. Jako násobitelé byly pouţívány 

dva symboly. Jeden je tvořen dvěma prouţky, které procházejí celým kalendářem a jsou 

součástí šestého Martova kruhu. Druhý je tvořen obrácenými písmeny V. Kaţdý z nich je 
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rozdělen na čtyři části, coţ nám naznačuje, ţe musíme násobit čtyřmi hodnotu 45 

obrazců. 

 

c) Počítání století 

Pro posloupnost století pouţijeme osmý kruh, který nazýváme Mléčná dráha. Horní část 

je tvořena ocasy hadů ohraničenými svazky listů agáve. Dolní představuje zbytek kruhu, 

v němţ jsou hlavy dvou hadů. Dolní část se dělí na dvě stejné části; kaţdá z nich obsahuje 

13 glyfů, neboli obrazců, které nazýváme tlachinolli. 

Kdyţ uběhlo jedno čtyřletí, vybarvil se půlkruh obsaţený v kaţdém tlachinolli. Po 

vybarvení 13 glyfů kaţdé části získáme cyklus 52 let zvaný toximolpilli (13x4=52). 

Součet těchto dvou části byl tím, co nazýváme aztécké století, tedy 104 let. Kalendář 



36 
 

mohl označovat cyklus nejméně 8216 nebo 10816 let. Je to předmětem dalšího bádání a 

výzkumu.
15

 

 

Počítání roků 

 

Počítání půl století 

2.8.6 Moţné datum začátku kalendáře 

Kaţdý kalendář vychází z jednoho počátečního data, ve kterém začalo počítání. V případě 

toho aztéckého je to zvlášť obtíţné. Existuje několik hypotéz: Podle rukopisů byl počátek 

cyklu roku 995 př. n. l. Podle archeologických nálezů byl počátek civilizace datován 

kolem roku 925 př. n. l. Další zprávy jako počátek uvádějí rok 937 př. n. l. 

2.8.7 Věštecký výklad 

„…Výpočet věšteckého umění, které se nesprávně nazývá kalendář je výpočtem proto, že 

se nakonec chystá předpovědět předpoklady a osud těch, kteří se rodí v jednotlivých 

znameních neboli charakterech; tento výpočet znali jen věštci a ti, kteří měli schopnost se 

jej naučit, protože obsahoval mnoho složitostí a nejasností. Ty, kteří znali tento výpočet, 

                                                             
15 Aztécký kalendář. Praha: Nová Akropolis, 2009.  
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nazývali tonalpouhque, velice si jich vážili a měli je ve velké úctě; považovali je za věštce 

a znalce budoucnosti, a tak se na ně obraceli v mnoha záležitostech…“  

                              Historia general de las cosas de Nueva Espaňa, Bernardino de Sahagún 

Staří Mexičané, dědicové rozsáhlé tradice znalostí převzatých od různých národů: 

Olméků, Mayů, Toltéků, aj., rozvinuli velice sloţitý věštecko-astrologický systém. Jeho 

studium nám ukazuje, ţe je částí klíče k symbolismu a náboţenství předkolumbovské 

Ameriky a ţe vědecké, etické i náboţenské poznatky těch, kteří tento systém pouţívali, 

vynikali nade vším, co jsme aţ do dnešního dne pokládali za moţné. 

2.8.7.1 Znamení 
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Krokodýl (orientace: Východ – Číslo 1): Staré legendy vyprávějí, ţe krokodýl byl 

pozemským plazem, ale ţe staří věštci, kteří zavedli rituální kalendář, ho zvolili jako 

první znamení a hodili ho do vody; ta začal vývoj času. 

Vítr (orientace: Sever – Číslo 2) – vítr byl povaţován za znamení magie. 

Dům (orientace: Západ – Číslo 3) – je symbolickým znamením západu, západního větru. 

V jednom ze svých aspektů představuje úpadek, proto je spojen se stářím, ale také s ideou 

tradice. 

Ještěrka (orientace: Jih – Číslo 4) – pro Aztéky byla ještěrka symbolem aktivity a ţivosti 

a znakem tvoření ţivota. Na základě představovala budování na různých úrovních: 

fyzické, emocionální a mentální. 

Had (orientace: Východ – Číslo 5) – v předkolumbovském Mexiku byl had povaţován za 

tvora napůl vodního, napůl pozemského, tedy zemi nasycenou vedou neboli zúrodněnou. 

Smrt (orientace: Sever – Číslo 6) – smrt byla u Aztéků spojena se severem a zemí. 

Jelen (orientace: Západ – Číslo 7) – v Mayském kalendáři se pouţívalo slovo manik, 

které můţeme přeloţit jako „vanoucí vítr“ nebo „hbitý“, snad jako náhraţka na 

charakteristiky tohoto zvířete. 

Králík (orientace: Jih – Číslo 8) – původně bylo slovo stejné jako hule, kaučuk, nebo 

elastická guma. Také se překládalo jako „chvění“. 

Voda (orientace: Východ – Číslo 9) – tradice ze starých časů připomínaly kataklyzma 

v době „slunce vody“, ve kterém velká povodeň zatopila zemi a přeměnila lidi v ryby. 

Pes (orientace: Sever – Číslo 10) – je věčným společníkem člověka v ţivotě i na onom 

světě. Je tedy symbolem věrnosti a oddanosti. 

Opice (orientace: Západ – Číslo 11) – spojena s bohem Xochipilli, „Pánem květin“. 

Květina je jedním ze symbolů duše. Je bohem s velkou duchovní a mystickou hloubkou. 

Tráva (orientace: Jih – Číslo 12) – spojena s bohem Patecatlem, obdobou Bakcha. 

Znamená to, „člověk spojený s medicínou – rostlinou, která léčí“. 

Třtina (orientace: Východ – Číslo 13) – spojeno s bohem Tezcatlipocou – Ixquimilli, 

známým jako „pán kouřového zrcadla“. 
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Jaguár (orientace: Sever – Číslo 14) – je ve vztahu k bohyni Tlazelteotl, paní země, 

bohyně hmoty, smrti (duchovní) a fyzického ţivota (ve vztahu k porodům). 

Orel (orientace: Západ – Číslo 15) – tomuto znamení vládne Xipe Totec, „náš pán 

odřený“. Bůh východu, svítání, naděje a také soucitu. Hledá duchovní ideály. 

Sup (orientace: Jih – Číslo 16) – spojen s bohyní Itzpapalotl „obsidiánovým motýlem“. Je 

spíše bohyní válečníků, starým boţstvem. Má symbolizovat boj našeho ducha. 

Pohyb (orientace: Východ – Číslo 17) – boţstvem, spojeným s tímto znamením je Xolotl, 

bůh dvojčat (Blíţenců) Merkura a Venuše. Bůh s tělem člověka a hlavou psa. 

Křemen (orientace: Sever – Číslo 18) – spojen s bohem Chalchiuhtotolinem a bohem 

Iztlacoliuhqui. První se můţe přeloţit jako „krocan z nefritu“. Nefrit ho spojuje s vodou, 

kultem měsíce a s obětí, tuto poslední charakteristiku evokuje jeho rudá barva. 

Déšť (orientace: Západ – Číslo 19) – má vztah k Tonatiuhovi, „bohu Slunce“. Je 

pohybem a návratem Slunce za úsvitu. Je symbolem energie, která dává ţivot, je ţivotním 

principem, esencí pohybu. 

Květina (orientace. Jih – Číslo 20) – zasvěcena k Xochiquetzal, „bohyni květin“ nebo 

„květinovému ptáku“. Byla symbolem „rozkvetlého srdce“. 

2.9 NÁBOŢENSKÉ OBŘADY 

Nejběţnější náboţenské obřady Aztéků lze rozdělit do dvou základních skupin: 

kalendářní a ty, jeţ s kalendářem nesouvisí. První z nich určoval sluneční kalendář o 

365+5 dnech, tvořený 18 „měsíci“ o 20 dnech. Všechny byly spojeny s dlouhými a 

sloţitými slavnostními rituály, zasvěcenými nejméně jednomu boţstvu. Jejich 

podrobnosti známe z několika popisů z raně koloniálního období a zřejmě souvisely 

s konkrétními fázemi zemědělského kalendáře. Z pravidla je provázely taneční výstupy, 

přinášení obětin a obětování lidí. Nejdůleţitější obřady z druhé, kalendářní skupiny se 

vázaly k momentům v ţivotě člověka: narození, sňatku a smrti. Zvláštní obřady se 

vztahovaly k nečekaným událostem – povodním, suchu apod. 
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2.10 LIDSKÉ OBĚTI 

Zvyk obětovat lidi byl v předkolumbovském Mexiku běţný -  po tisíce let jej praktikovali 

Olmékové, Mayové i obyvatelé Teotihuacanu. Nicméně ţádná ze zdejších civilizací 

neobětovala lidi v takové míře, jako Aztékové. Ti jednali v souladu se svým 

přesvědčením o nezbytnosti vzájemného vztahu mezi lidmi a bohy, kteří vyţadovali 

neustálý přísun lidských obětí, jimiţ měli být váleční zajatci, obětovaní při nesčetných 

rituálech stanovených ročním obřadním kalendářem. Vedení války a následné obětování 

zajatců se stalo ústředním bodem ideologie aztécké říše – příliv zajatců do hlavního města 

byl metaforickou paralelou přísunu nového bohatství, plynoucího z vynucených daní, a 

stvrzoval tak uţitečnost války pro stát. Podle aztécké tradice byla smrt na obětním kameni 

nevýslovnou poctou. Vítězný válečník a jeho zajatec, určený k obětování, navázali 

rituální vztah připomínající vztah otce a syna. Zajatec byl poloţen zády na obětní kámen, 

na němţ ho drţelo několik kněţí. Kněz, který celý obřad řídil, pak pazourkovým nebo 

obsidiánovým noţem rozřízl zajatcovu hruď a vyjmul z ní dosud bijící srdce. V některých 

případech končil rituál kanibalismem. Ačkoli jsou počty desítek tisíc obětí, uváděné ve 

španělských kronikách přehnané, není pochyb, ţe kaţdoročně přišly o ţivot stovky 

válečníků. 

 

Tizocův kámen pro obětování zajatců 

2.11 DOBYTÍ ŠPANĚLY 

Aztécké obavy z konce světa se naplnily na počátku třetí dekády 16. Století. Proces 

dobytí (conquistu) Aztécké říše zahájila v podstatě souhra náhod. Po roce 1500 začali 
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Španělé pronikat z Kolumbem objevených karibských ostrovů na pevninu dnešní Střední 

Ameriky. Vedli je především snahy najít zlato a získat otroky, které by mohli vyuţít jako 

pracovní síly. Hernán Cortés, syn zchudlého šlechtice byl pověřen organizováním 

výpravy na pevninu. Cortés se totiţ dozvěděl o bohaté říši na severu a v srpnu 1519 se 

k ní vydal v čele španělských vojáků a 2300 indiánských nosičů. Zatímco Cortésovi muţi 

věděli, ţe jdou obývat obrovskou, bohatou a lidnatou zemi, Aztékové neměli ponětí o 

samé existenci Evropy a Evropanů. Španělé byli nositeli akce, Aztékové pak na jejich 

postup vţdy reagovali s větším či menším úspěchem. Moctezuma „mladší“ (tlatoani) měl 

samozřejmě o postupu cizinců k Tenochtitlanu přesné informace a brzy k němu vyslal 

oficiální poselstvo. Tito poslové přinesli čtyři podivné obleky a poţádali bílého vůdce, 

aby si je oblékl, coţ na důkaz dobré vůle Cortés učinil. Moctezuma očekával, ţe se vůdce 

cizinců projeví jako jedno z boţstev. Kdyţ se dozvěděl, ţe cizinci touţí po zlatě – Cortés 

vysvětlil poslům, ţe „Evropané jsou nemocní, a jen zlato jim můţe ulevit“ – poslal jim 

jako dar zlaté předměty a poţádal je, aby se vrátili, odkud přišli. Tím však samozřejmě 

jejich zájem o neznámou zemi jen posílil. V listopadu 1519 Španělé dospěli do 

Tenochtitlanu. V následujících týdnech a měsících se seznamovali s obrovským 

bohatstvím Aztéků a pokoušeli se přesvědčit Moctezumu, aby se stal křesťanem a 

vazalem španělského krále. Kdyţ se pak vztahy mezi Španěly a Aztéky – především 

aztéckými kněţími, podráţděnými agresivními výpady vetřelců proti obětním rituálům – 

prudce zhoršily, Cortés donutil Moctezumu, aby se stal jeho „hostem“ a přestěhoval se do 

jeho paláce. Dochované aztécké prameny a tím spíše pak písemnosti dobyvatelů ale 

bohuţel neumoţňují porozumět myšlenkovému světu tohoto zvláštního vládce. Obecně 

měli Aztékové tendenci interpretovat kaţdou příhodu vymykající se zavedenému pořádku 

jako předzvěst nějaké jiné a v zásadě neblahé události. Historik Todorov přehodnotil 

dobytí Aztécké říše v letech 1519-1521 právě z pohledu aztéckého chápání času. 

Přesvědčení, ţe se všechny předpovědi naplní, podle něj Aztékům zabránilo vzepřít se 

zjevnému osudu. Po zabití Moctezumy se rozzuření Aztékové vrhli na Španěly a vyhnali 

je z města. Ale po několika měsících příprav Cortés vzal na šest stovek Španělů a také 

tisíce španělských spojenců a zaútočili na Tenochtitlan. Po třech měsících systematického 

boje skončilo dobývání dne 13. srpna 1521. Tento den je tradičně prohlašován za datum 

zániku Aztécké říše, přestoţe trvalo měsíce a roky, neţ španělští dobyvatele pronikli do 

jejich nejvzdálenějších částí. V okamţiku zničení města byl zahájen dodnes trvající 

proces idealizace aztécké minulosti. Cortésovy krutosti, které dobyvačné taţení 

provázely, se v jeho podání jeví jako nutné a účelné. Pokud to bylo moţné, přiměl své 
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protivníky ke kapitulaci bez boje, přesvědčil je, podvedl, podplatil, intrikami narušil 

jejich jednotu, v opačném případě je zastrašil masakrem jejich ţen a dětí nebo na ně 

zaútočil v čele svých vojáků a riskoval vlastní ţivot. Sledoval jediný cíl – opanovat území 

a jeho obyvatele. Nelze přehlídnout brutalitu Španělů během dobývání i nemilosrdnou 

exploataci domorodého společenství v době kolonie, přinesla nadvláda Evropanů prostým 

Aztékům jistou úlevu tím, ţe je zbavila nekonečného koloběhu válek a masových 

lidských obětí. Hodnocení conquisty proto nemůţe být snadné a jednoznačné.
16

 

„Ani porážka, ani vítězství, ale počátek bolestného procesu, z nějž se zrodil mexický 

národ.“ 

3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 
Kopie aztéckého kalendáře 

 

3.1 ÚVOD  

V dávných časech se masky vytesávaly z kamene či dřeva, vyráběly se z keramické hlíny 

nebo výjimečně z tepaného plechu. Američtí indiáni kalendáře vyráběli hlavně tesáním 

do obrovských kamenných bloků. Model aztéckého kalendáře jsem nejdříve vymodeloval 

                                                             
16 KŘÍŢOVÁ, Markéta: Aztékové: Půvab a krutost indiánské civilizace. Praha: Aleš Skřivan ml., 2005.  
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z hlíny. Pouţil jsem speciální sochařskou hlínu na modelování s přídavkem oleje, aby bylo 

případné neţádoucí vysychání při práci omezeno. I kdyţ jsem zmenšenou kopii značně 

zjednodušil, nebylo moţné se úplně vyhnout detailům, které byly pro tento kalendář typické. 

Nastal tedy problém. Dokáţe vůbec kov například hlavu boha slunce ve středu kalendáře 

vykreslit?  

Aby to moţné bylo, musel jsem zvolit správný typ formování. Nejjednodušší se pak zdálo 

formování do písku, přičemţ jako pojivo jsem zvolil bentonit s vodou. Pokud bude písek 

jemně přesetý (případně se zamezí zadrobeninám grafitovým nátěrem), vykreslení by se mělo 

povést. Pro formování do písku musí být model dostatečně pevný, aby vydrţel udusávání 

písku nad ním. Původně jsem chtěl pouţít voskový model, ale jak bude popsáno později, tato 

volba by nebyla správná. Proto jsem zalil hliněný reliéf s motivy kalendáře lukoprenem, 

nechal ztuhnout a následně vrstvou sádry. Po odstranění hlíny byla hotova forma na odlití 

modelu. Model jsem odlil z pryskyřice, nechal ztuhnout a poté byl jiţ připraven k formování. 

Formování bylo značně náročné.  Forma musela být dostatečně tuhá, aby proud kovu nestrhl 

jemný reliéf, ale i dost mokrá, aby se nedrolil písek a nezpůsobil tak vady povrchu. Volil jsem 

vtokovou soustavu s osmi kanálky, které byly rozprostřené z jedné poloviny kruhu, tím bylo 

minimalizované riziko zatečení kovu po krajích kruhu. 

Pro odlití masky jsem také zvolil formování do písku. Masky jsou naopak hladkého a čistého 

charakteru, proto nebyl důvod, proč nepouţít stejný typ formování. Přestoţe jsou masky 

tenkostěnné, zvolil jsem model z vosku. Neobával jsem se prasknutí, protoţe jsem do masky 

nalil sádrové kopyto, které ji při zabouchávání do formy podepřelo a tak nehrozilo rozbití. 

Zalil jsem tedy hliněný model sádrou z jedné, posléze i z druhé strany a tak jsem získal formu 

na voskový model. U nalévání vosku do sádry existuje riziko nasátí sádrou, které se 

minimalizuje namočením sádry do vody. Po odlití jsem musel model retušovat roztaveným 

voskem, poté byl připraven na formování.   

Pro oba dva výtvory jsem zvolil stejný materiál, a to uměleckou litinu. Litina je sice kov, 

který se nedá dodatečně opravit bez toho, aby nebyl vidět zásah do odlitku, ale na druhou 

stranu vysoká teplota lití a další přísady zapřičiní dobré zatečení a vykreslení detailů. U 

odlévání masky jsem přidal do tavby chrom, aby bylo moţné masku vyleštit a tak odlišit 

barvou od reliéfu. Konečná prezentace bude obsahovat 2 masky a jeden reliéf kalendáře mezi 

nimi. Připevněna bude k obdélníkové desce, která bude nést celou kompozici. 
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3.1.1 Teorie litin 

Jako litiny označujeme slitiny ţeleza s uhlíkem, křemíkem a dalšími přísadovými prvky, které 

tvoří ve struktuře eutektikum. Obsah C převyšuje jeho mezní rozpustnost v austenitu za 

eutektické teploty. Vedle vyššího obsahu C litiny obsahují i vyšší mnoţství příměsí. Zejména 

Si, manganu (Mn), fosforu (P) a síry (S), neţli je tomu u oceli. K nejdůleţitějším přísadám 

patří Si, pohybující se v rozmezí 0,3 – 4 %. Základním kriteriem pro určení druhu litin je 

zejména tvar vyloučeného grafitu. Názvy jednotlivých druhů litin, značky a číselné označení 

zde uvedené, respektují normu ČSN EN 1560. 

 

Podle tvaru grafitu se dělí litiny na následující třídy: 

 

1) Litiny s lupínkovým grafitem – GJL (LLG) 

Dříve nazývané jako šedé litiny, obsahují grafit ve tvaru prostorových útvarů, které se na 

metalografickém výbrusu jeví jako lupínky. Jejich délka je podstatně větší neţ-li jejich 

tloušťka, konec lupínků je ostrý. Oblast připadající jednomu prostorovému útvaru se nazývá 

eutektická buňka. Tento typ litiny je nejobvyklejším typem litiny. 

 

2) Litina s kuličkovým grafitem – GJS (LKG) 

Dříve nazývaná jako litina tvárná, obsahuje grafit ve formě kuliček. Z hlediska vlastností 

litiny je ideálním tvarem dokonalá kulička grafitu. Často se však vyskytují podoby grafitu 

jako „nedokonale zrnitý“. Eutektická buňka je oblast příslušející právě jednomu útvaru grafitu 

– jedné kuličce. 

 

3) Litina s červíkovitým grafitem – GJV (LČG) 

Dříve nazývaná jako litina vermikulární. Červíkovitý grafit má podobnou morfologii jako 

grafit lupínkový. Ve srovnání s GJL jsou však útvary grafitu kratší, tlustší a jejich konec bývá 

zaoblený. Vermikulární litina obvykle obsahuje téţ určité mnoţství lupínkového nebo 

kuličkového grafitu. 

 

4) Temperovaná litina – GJM 

Se dělí na litinu s bílým lomem GJMW a s černým lomem GJMB. Grafit v litině s černým 

lomem, případně i v litině s bílým lomem má tvar vloček. 
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Tvar a rozloţení grafitu mají zásadní vliv na mechanické vlastnosti litin. Samotný grafit má 

velmi malou pevnost. Proto grafit tím, ţe zmenšuje nosný průřez základní kovové hmoty, 

sniţuje pevnost litiny. Současně na koncích útvarů grafitu dochází ke koncentraci napětí - 

grafit působí vrubovým účinkem. Čím ostrohranější je zakončení útvarů grafitu, tím větší je 

vrubový účinek. Z tohoto hlediska je nejméně výhodný lupínkový grafit, naopak 

nejpříznivější je grafit kuličkový. Proto má litina s kuličkovým grafitem podstatně vyšší 

mechanické vlastnosti, neţ litina s lupínkovým grafitem. Litina s červíkovitým a vločkovým 

grafitem svými vlastnostmi leţí mezi těmito krajními body. 

Grafit je krystalická forma uhlíku, krystalizuje v hexagonální soustavě s mříţkovými 

parametry 0,264 a 0,691 nm. Poloměr atomu je 0,077 nm. Základny mříţky se nazývají 

bazální roviny. Hustota grafitu se udává 2220 kgm-3. Teplota tání je 3700 +/- 1000C. Grafit 

má velmi dobrou tepelnou vodivost. 

K popisu procesů, které probíhají při chladnutí taveniny a jejich následných změn v tuhém 

stavu se pouţívá graf stabilní soustavy Fe-C Obr. 1 a je tvořen sloţkami ţeleza a grafitu, 

slouţí jako pomůcka pro popis krystalizace a překrystalizace litin s lupínkovým grafitem, 

surových ţelez i k popisu grafitizačních pochodů. 

 

 

Obr. 1. Rovnováţný diagram stabilní soustavy Fe-C. 

 

http://www.boucnik.cz/Diagramy/diafram4.jpg
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Modifikace 

Modifikací ovlivňujeme tvar grafitu při jeho krystalizaci tak, ţe grafit lupínkový se mění 

působením modifikátoru na tvar kuličkový. Tyto vlastnosti lze docílit v litém stavu nebo 

tepelným zpracováním. V současné době se pouţívá jako modifikátor hutnicky čistý Mg (99,5 

% Mg) a tzv. nosné prvky (Si, Ni, Cu, Fe), doprovodné prvky jsou Ca, Al, Ce či KVZ  

Modifikační účinek má sice u litin řada prvků, prakticky se však pouţívá jiţ jen zmíněný 

hořčík. Teplota tavení Mg je 650 C a jeho hustota je 1740 kg/m3. Modifikace probíhá 

postupným rozpouštěním hořčíkových par, které probublávají sloupcem modifikované litiny. 

Je proto nutné, aby dráha hořčíkových bublin byla pokud moţno dlouhá a jejich vyplouvání 

pomalé a klidné. 

 

Očkování 

Naproti tomu očkování je vnášení očkovadla do taveniny za účelem zvýšení počtu cizích 

grafitizačních zárodků a dosáhnout tak zjemnění vyloučeného grafitu. Očkování podporuje 

heterogenní nukleaci při grafitizaci. Očkování je při výrobě GJS naprosto nutná metalurgická 

operace. Hořčík zvyšuje sklon ke tvorbě karbidů a neočkovaná litina s kuličkovým grafitem  

by ztuhla obvykle bíle. Pro očkování litiny s kuličkovým grafitem se pouţívá převáţně FeSi s 

obsahem 60-75 % Si, 0,5 aţ 1,25 % Al a 0,6 aţ 1,0 Ca nebo předslitiny FeSi Mg s obsahem 

Mg 4 aţ 8%. Při jednostupňovém očkování se očkovadlo přidává k modifikačnímu prostředku 

a oba procesy probíhají současně. Při dvoustupňovém zpracování následuje očkování aţ po 

modifikaci. Cílem očkování (grafitizačního) je odstranění zákalky v odlitcích. Rovnoměrně 

vyloučený grafit typu A v celém průřezu odlitku, zjemnění struktury a tím zvýšení 

mechanických vlastností.
17

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Diplomka [online]. 2009 [cit. 2010-05-07]. Http://www.boucnik.cz/diplomka.htm. Dostupné z WWW: 

<.boucnik.cz/diplomka.htm>. 
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3.2 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

 

3.2.1 Hliněný model  

Pro výrobu základního modelu jsem pouţil hlínu s typovým označením OR, coţ je sochařská 

hlína, která není určena pro vypalování. Je dosti mastná, proto se nemusí impregnovat 

nátěrem, aby se nelepila, a další neméně důleţitou vlastností je, ţe pomaleji schne a má malé 

smrštění. Kopii reliéfu jsem musel zjednodušit a to z 3 důvodů: 

1) Aztécký kalendář měl ve skutečnosti přes 3 metry, proto bylo značně obtíţné dostat vše do 

37 cm průměru 

2) z důvodu časové náročnosti, kterou modelace i tak vyţadovala  

3) také bylo velké riziko, ţe by detaily na konečném odlitku nebyly dost viditelné 

Bylo moţné vytvořit model do velikosti 40 cm. Vytvoření většího modelu nedovolila velikost 

rámu, který jsem měl k dispozici. Raději jsem ale zvolil průměr 37 cm, aby pak bylo dost 

místa v rámu i na vtokovou soustavu (viz obr. č. 1). Masku jsem modeloval ze stejné 

sochařské hlíny v měřítku dospělé lidské hlavy, ale ještě před tím jsem udělal několik malých 

modelů jako přípravných návrhů. Z těchto návrhů jsem vybral konečný návrh, který jsem 

pouze mírně poopravil (viz obr. č. 2) 
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Obr. 2,3 

3.2.2 Sádrové formy 

Pouţil jsem speciální bílou, modelářskou sádru od firmy Kittfort, která pomalu tuhne (aţ 12 

minut) a také je měkká, coţ dovoluje modelaci jak při tuhnutí, tak poté. Maska měla mírně 

zahnutý nos, proto jsem pro jistotu na něj udělal hrazení z hlíny, zalil sádrou a udělal tak 

klínek (viz obr. č. 4). Ten jsem musel separovat, aby se mi nepřilepil k další části formy. 

K tomuto účelu jsem měl namícháno mazlavé mýdlo s trochou vody. Mazlavé mýdlo je 

původně určené k omývání různých povrchů, ale jako separátor na sádru ho mám vyzkoušené 

uţ z dřívější umělecké tvorby. Udělal jsem hrazení ze dřevěných prkének, které jsem z venku 

utěsnil hlínou. Poté jsem prkénka zevnitř separoval. Ohrazený prostor jsem zalil rozmíchanou 

sádrou (viz obr. č. 5). Sádru jsem míchal v kyblíku pomalu, aby se tam nedostaly bublinky a 

těsně před nalitím bylo nutné ještě s kyblíkem poklepat, aby případný vzduch mohl odejít. 

Poté jsem nechal sádru ztuhnout a vytvořil tak spodní půlku formy. Tu jsem pak otočil a 

vyškrábal hlínu aţ na poţadovanou tloušťku stěny (viz obr. č. 6). Při vyškrabování jsem sílu 

stěny průběţně kontroloval vpichováním drátku. Poté jsem udělal zámky, abych věděl, jak k 

sobě budou části formy dosedat (např. jsem mincí vyhloubil dolík). Bylo důleţité sádru a 

nové hrazení separovat, abych poté mohl nalít vrchní část formy. Poté jsem formu rozebral, 

vytáhl hlínu a vymyl nečistoty (viz obr. č. 7). Do vrchního dílu formy jsem také vyškrábl 

dolík, který vytvoří širší místo ve stěně modelu masky a dovolí tak vyvrtání závitu, ve kterém 

pak bude zavěšena. Závěrem jsem pak vyhloubil vtokovou jamku a výfuky. Forma byla 

hotova (viz obr. č. 8). Při výrobě formy reliéfu jsem postupoval podobně. Kolem kruhu jsem 
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udělal hrazení (viz obr. č. 9), zalil sádrou, separoval hrany a nalil druhý díl – boční část (viz 

obr. č. 10) a poté 3. Díl (viz obr. č. 11). Hliněný reliéf jsem poté zevnitř vytáhl, formu vymyl 

(viz obr. č. 12). Forma na reliéf byla hotova.  

 

 

 

Obr. 4,5,6,7,8,9,10,11,12 

3.2.3 Voskový model  

Včelí vosk i běţný parafínový vosk pouţívaný na svíčky jsem roztavil a namíchal v poměru 

1:1. Vosk namíchaný v tomto poměru nebyl při běţné pokojové teplotě tak křehký. Namočil 

jsem formu do vody, aby nenasála vosk. Rozţhavený vosk jsem nalil do formy po zkouškách 

na rovné sádrové desce a pak čekal, aţ maska ztuhne. Poté, co jsem vytáhl klínek, byl povrch 

krásně čistý a bez vad (viz obr. č. 13, 14). Proto kdyţ jsem vyloupl celou masku z formy, byl 

jsem překvapen, jak moc se vosk i v tak tenké vrstvě stahuje a tak jsem se retušování 

nevyhnul. Z pohledové strany naštěstí nebyly vady v takové míře viditelné (viz obr. č. 15). 

Znovu jsem tedy roztavil vosk, pokapal problémová místa a zahřátou lţičkou roztáhl a 
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nakonec vyškrábal plíškem do hladkého tvaru. Pokusil jsem se odlít model znova, ale 

staţeniny byly podobné, proto jsem je také zaretušoval a měl jsem dva voskové modely 

masek. Vady vznikly staţením neboli smrštěním vosku, protoţe nalévací jamka ztuhla a 

nezásobila zbytek odlitku voskem. Voda, kterou forma obsahuje, sice kladně působí na 

ţivotnost formy a nenasátí vosku, ale naopak záporně působí na kvalitu odlitku. Vlivem 

ţhavého vosku voda odpařuje a tak způsobí bubliny na stěnách. V další části postupu bylo 

nutné udělat sádrové kopyto (viz obr. č. 17) na podloţení masky při formování. Ucpal jsem 

oči a pusu hlínou a nalil po okraje sádru, tentokrát jiný druh – běţnou elektrikářskou, která je 

pevnější neţ můj oblíbený kittfort a vydrţí tak bez problému pozdější dusání. Umístil jsem do 

ní i zahnuté drátky, abych mohl pak kopyto vytáhnout (viz obr. č. 16).  

 

 

Obr. 13,14,15,16,17 

3.2.4 Silikon- kaučuková forma 

Po zjištění, co dokáţe vosk v mokré sádrové formě, jsem se obával, ţe při nalití 

několikanásobně většího mnoţství, které by si vyţadoval reliéf, by reálně hrozilo mnoho 

bublin. Také by mohlo dojít při vytáhnutí z formy ke zničení reliéfu či poničení formy. 

Rozhodování bylo rychlé, silikon-kaučuk neboli Lukopren typ N 1522. Tato plastická pruţná 

hmota je dvousloţková; Lukopren pasta a lukopren katalyzátor. Poměr jsem zvolil 1,9 ml na 
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100 gramů pasty. Důkladně rozmíchaný lukopren jsem nalil do hrazení na hliněný model a 

nechal vytvrdit přes noc při pokojové teplotě (viz obr. č. 18). Druhý den jsem na něj nalil 

sádru pro zpevnění. Hrazení jsem rozšířil a odlil prstenec (viz obr. č. 19), který jsem rozdělil 

na 3 části pro snadnější rozebírání. Lukopren jsem naimpregnoval indulonou a části, kde se 

dotýká sádra sádry mazlavým mýdlem. Postupně jsem do kaţdé části lil lukopren a na něho 

po vytvrzení vrstvu sádry. Rozebrání šlo lehce, hlínu jsem odstranil a formu vymyl (viz obr. 

č. 20). 

 

 

Obr. 18,19,20 

3.2.5 Pryskyřicový model  

Pryskyřicový model je běţně pouţívaný, má dlouhou ţivotnost, je velmi pevný, lehký a dá se 

brousit. Výroba funguje na podobném principu jako lukopren čili dvousloţkovém. Jako 

tvrdidlo zde působí kyselina, která nesmí přijít do styku s kůţí, neboť naleptává. Podle 

návodu se vypočítá správné mnoţství tvrdidla, které se důkladně promíchá s pryskyřicí a 
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můţe se nalít do lukoprenové formy, která se impregnuje voskem rozmíchaným v benzinu. 

Pro lepší viditelnost obtisknutého reliéfu jsem přimíchal do pryskyřice stříbrný prášek (viz 

obr. č. 21), aby odstranil průhlednost budoucího modelu. Pryskyřice tuhne 24 hodin, proto se 

můţou na sebe dělat vrstvy bez obav, ţe se k sobě nepřilepí. Z formy rozeberu okraje a model 

opatrně vyloupnu. Lehce přebrousím smirkovým papírem a model je připraven na formování 

(viz obr. č. 22). 

 

Obr. 21,22 

3.2.6 Formování do písku s pouţitím bentonitu 

Formování do písku obsahuje ostřivo, pojivo a přísady. Jako ostřivo v mém případě slouţí 

křemenný písek, jako pojivo jíl s názvem bentonit, u kterého pojení je výsledkem kapilárního 

tlaku a Van der Waalsových sil. Bentonit je směs jílu, který má obsah více neţ 70% 

montmorinollit a s vodou bobtná. Obvyklé mnoţství bentonitu ve směsi je 6-10%. Kromě 

pojiva a ostřiva je ještě důleţité mnoţství vody, které dodáme. Velké mnoţství vody způsobí 

dobrou zpracovatelnost, ale na druhé straně moc vodní páry zapřičiňuje vady odlitku. Písek je 

moţné po odlití znovu pouţít, je schopný regenerace. Formování masky jsem započal 

zvolením vhodné velikosti rámu a umístěním masky na předem nalité kopyto. Vosk jsem 

natřel práškovým grafitem (viz obr. č. 23), aby se na něj písek případně nelepil. Další krokem 

bylo zadusání modelu organobentonitem, neboli modelkou (viz obr. č. 24). Je to hotová 

modelová směs od firmy Bindolzand, která věrně vykresluje detaily a kopíruje hladký povrch, 

také obsahuje různé oleje, aby nevysychala. Dále jsem namíchal písek v mísiči mixmuller 

s bentonitem a vodou. Přesil jsem případné nečistoty a zbytky kovu a zadusal do roviny. 

Následovalo vytvoření druhé poloviny. Za háčky jsem vytáhnul kopyta a celou plochu 

zaprášil dělicím práškem (vápencem), vloţil jsem vtokový kůl a zadusal. Rozebral jsem a 

vytáhnul model. Vyškrábal jsem vtokovou soustavu. Vyhloubil jsem licí jamku a forma byla 
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připravena k přenosu na licí pole. Při formování reliéfu jsem postupoval podobně jako u 

masky. Do připraveného rámu jsem umístil model, na něj udusal vrstvu modelky (viz obr. č. 

25) a namíchal jemnou směs písku, kterou jsem přesil přes síto (viz obr. č. 26) a zadusal do 

formy, otočil dělící rovinu, zaprášil a umístil vtokový kůl. Dal jsem pak také vrstvu modelky 

a dosypal bentonitovou směsí (viz obr. č. 27). Po rozebrání dvoudílné formy, vyhloubení 

vtokové soustavy (viz obr. č. 28,29) a vyjmutí modelu jsem musel ještě natřít část vtoku 

grafitem a pak nátěr zapálit. Organická sloţka vyhořela a grafit zalepil zrna písku. Tím jsem 

dosáhl snazšího průchodu kovu a omezil strhávání zrn písku. Forma byla forma připravena 

k lití. 

 

 

 

Obr. 23,24,25,26,27,28,29 
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3.2.7 Proces lití 

Samotnému lití předchází důkladné roztavení kovu, zkoušky a případné pecní a mimo pecní 

úpravy. V mém případě jsem tavil litinu EN-GJL-150 v elektrické indukční kelímkové peci 

(viz obr. č. 30) s maximální vsázkou do 40 kg na teplotu tavení 1450C°. LČG - nesmí 

obsahovat lupínkový grafit a kuličkový (zrnitý) max do 20%. Po mimo pecní zkoušce na 

obsah uhlíku, křemíku a teploty likvidu jsme mohli přistoupit k samotnému licímu procesu. 

Roztavený kov jsme nalili do předem vyhřátého kelímku (viz obr. č. 31,32), na jehoţ dně bylo 

zhruba 20g očkovadla – ferosilicium75. Po rychlé reakci a odstranění strusky z hladiny jsme 

nalili kov při teplotě 1400 C° do formy na reliéf a do malé formy na zkouškovou destičku (viz 

obr. č. 33). Malý zbytek kovu jsme nalili zpět do tavící pece. Následovala pecní úprava. Do 

vsázky se přidalo 1% Cr. A mohli jsme přistoupit k odlévání masek (viz obr. č. 34). Po odlití 

jsem nechal formy s kovem do druhého dne vychladnout (viz obr. č. 35). U reliéfu by hrozilo 

jeho prohnutí, pokud by se nenechal pozvolna vychladnout.  Dále uţ se mohly formy rozebrat, 

vytlouct z rámu (viz obr. č. 36,37), kladivem urazit výfuky a řezným kotoučem uřezat 

vtokové soustavy (viz obr. č. 38). Podle nutnosti jsem ještě pouţil brusný kotouč a zahladil 

nerovnosti. S výsledkem odlití obou masek jsem byl spokojen, ale reliéf se po důkladném 

očištění jevil dost špatně. Na dvou místech asi 10 aţ 15 cm od středu scházely kousky reliéfu. 

Nejhorší bylo, ţe celkový povrch byl „trhlinkovitý“. Na dotek byl sice hladký, ale samá dírka. 

Příčinu jsem nemusel hledat dlouho. Na vykreslení jemnějších detailů jsem pouţil modelku, 

která je především vhodná pro odlévání bronzu. Mnou pouţitá litina s ní ale reagovala, 

vznikaly různé plyny, které pak způsobily bublinky v povrchu kovu. Odlít reliéf znovu tedy 

bylo nevyhnutelné. Pouţil jsem znovu pryskyřicový model a udělal pískovou formu, ale 

s důleţitým rozdílem. Místo vrstvy modelky jsem namíchal jemný písek několikrát přesetý 

přes síto, aby v něm nebyla ţádná nečistota, která by povrch znehodnotila (viz obr. č. 39). 

Neméně důleţitá je i vlhkost formovací směsi. Písek musí být dost mokrý, aby drţel 

pohromadě, ale zase ne příliš, aby pak vodní pára nezpůsobila vady odlitku. Směs také musí 

být dost suchá, aby vydrţela proud kovu, ale zase ne příliš suchá, aby se nedrolila a 

nezpůsobila vady povrchu odlitku. Řešení vtokové soustavy se v prvním lití osvědčilo. Pouţil 

jsem ho tedy ve stejném provedení (viz obr. č. 40,41,42) s malým kosmetickým rozdílem a to 

tak, ţe se kov do reliéfu nepřiváděl z boku, ale zezadu. Rozdíl je vidět na přiloţené fotografii 

(viz obr. č. 48,49). Roztavený kov jsem odléval stejným způsobem, jak bylo popsáno 

v předešlé kapitole. A opět jsem odlil také malou destičku jako vzorek. Zchladlý reliéf jsem 
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očistil, ořezal a obrousil (viz obr. č. 43,44). Na povrchu uţ nebyly ţádné znatelné vady ani 

bublinky (viz obr. č. 45). Mohl jsem tedy přistoupit k další povrchové úpravě. 

 

 

 

 

Obr. 30,31,32,33,34,35,36,37,38 
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Obr. 39,40,41,42,43,44 
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Obr. 45 

3.2.8 Povrchová úprava 

V první fázi bylo nutné odstranit přilepené zbytky písku kartáčem. Reliéf jsem dále tryskal v 

pískovém tryskáči. Poté jsem vzal běţný silikonový olej ve spreji, nastříkal jej v tenké vrstvě 

a nechal působit (viz obr. č. 46). Olej s povrchem litiny reaguje a způsobí zčernání. Reliéf uţ 

jen stačilo setřít textilním hadříkem a byl hotov. Masky jsem vyleštil drátovým kotoučem 

připevněným do vrtačky. Díky přidanému chromu se objevil poţadovaný kovový lesk (viz 

obr. č. 47). 
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Obr. 46,47 

3.2.9 Dokončovací práce 

Na úplný závěr bylo nutné vyřešit uchycení reliéfu a obou masek. Kaţdá maska váţí něco 

přes kilo, proto postačil pouze jeden háček, se kterým jsem počítal jiţ u voskového modelu. 

V horní zadní části proto bylo tlustší místo, které dovolilo vyvrtání díry na závit, do kterého 

jsem zašrouboval kulaté očko na pověšení. Aztécký kalendář váţí přibliţně 8,5 kg, coţ je 

poměrně hodně. Proto jsem zezadu vyvrtal tři díry, v nichţ jsem následně udělal závit. 

Kalendář jsem připevnil k jednobarevné obdélníkové desce a z levé i z pravé strany na ni visí 

maska. Tato deska se můţe pověsit kdekoli na zeď. Tímto je práce dokončena. 

 

Obr. 48,49 
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4. ZÁVĚR 

Závěrem bych se chtěl vrátit k teoretické části mé bakalářské práce. Je to pouze stručný výčet 

informací, které známe. Především mi šlo o to, jak lépe přiblíţit aztécký národ jako celek. 

Původ národa, způsob ţivota, dovednosti, zvyklosti, umění, ale také jejich zánik a tím vším 

vzbudit větší zvědavost a touhu lépe poznat jejich kulturu. V dějinách aztécké civilizace 

nalezneme stále spoustu nezodpovězených otázek, do dnešních dnů probíhají bádání, která na 

ně hledají odpovědi. 

Co se týká mé praktické části, byl jsem poměrně zaskočen časovou náročností hliněného 

modelu, ale zhotovení forem jak sádrové tak silikon-kaučukové bylo bezproblémové. U 

odlévání modelu z pryskyřice také nenastal problém, zato u vosku byla situace horší – dobrá 

pruţnost byla vykoupena větším smrštěním. Následné retušování ale problém odstranilo. Zato 

u odlévání reliéfu z litiny jsem byl po spatření pórovitého povrchu velmi zklamán (vzorky 

destiček s detailem povrchů, viz obr. č. 50,51,52). Ale následným odlišným technologickým 

postupem jsem nedostatek odstranil. Výsledkem byl povrch bez kazu s pěkně viditelným 

reliéfem, který byl bez vad a do detailu vykreslen. Nejdůleţitější je, ţe se vynaloţený čas 

vyplatil a má bakalářská práce přes všechny obtíţe a peripetie dostala v kovu takovou podobu, 

jakou jsem si představoval, navrhl a vytvořil na počátku z hlíny. 

 

  

Obr. 50,51,52 
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