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2. Úvod:

Litina jako materiál našla a stále nachází široké uplatnění nejen jako kov určený k tvorbě děl 
čistě  technických  nebo  i  architektonických,  ale  z mého  pohledu  je  to  především materiál 
používaný  k tvorbě  děl  uměleckých.  Litina  se  užívala  i  v oblasti  funerální  architektury  a 
plastiky. A zejména na území Slezska, kde je tento materiál specifickým, je to patrné dodnes. 
Avšak v současnosti se již s užitím litiny jako funerálního dekoru u nových náhrobků setkáme 
jen  velmi  výjimečně.  Je  to  škoda  protože,  litina  byla  vždy  nedílnou  součástí  hřbitovní 
architektury.  A  jistě  nejen  pro  svou  nižší  cenu  než  jiné  používané  materiály  jako  např. 
mramor či bronz, ale zcela jistě i pro své nezaměnitelné vlastnosti a celkový dojem.
Při svých návštěvách hřbitovů v okolí Ostravy za účelem nasbírání fotografického materiálu a 
zmapování situace a stavu litinové plastiky i na mne nejednou dolehlo kouzlo litinových křížů 
a plastik. Tento nezaměnitelný pocit klidu a pokory již na hřbitovech moderních zažít nelze. 
Právě v jakési neupravenosti či zašlosti tkví zvláštní duch těchto míst kde se i dnes můžeme 
setkat  s projevy litinové funerální  plastiky,  a i  po letech je patrný dávný um a preciznost 
tehdejších  mistrů.  Toto  téma  již  přede  mnou  bylo  zpracováno  několika  studenty,  kteří 
vytvořili zajímavá a svébytná díla. Má cesta je ovšem jiná.     
Cílem mé bakalářské práce je bylo  pojednat o funerální  litině a vytvořit  nebo restaurovat 
patku  litinového  kříže  ze  Sedlnic.  Tvorbou  repliky  bych  chtěl  ukázat  s jakou zručností  a 
precizností byla v minulosti zpracovávána funerální plastika na úrovni uměleckoprůmyslové 
výroby.
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3 Teoretická část:

3.1. Ukázky památek funerální litiny v okolí Ostravy:

Nejprve chci ukázat rozmanitost motivů a různé způsoby provedení jednotlivých litinových 
křížů, s jakými jsem se setkal při svých návštěvách na hřbitovech v okolí Ostravy. Především 
se zde budu zabývat dvěma lokalitami, a to hřbitovem v Novém Jičíně a Sedlnicích. V těchto 
dvou  lokalitách  jsem  se  setkal  s nejrozsáhlejšími  a  nejrozmanitějšími  soubory  litinových 
křížů. 
Z přiložených fotografií vyplývá,  že co do rozmanitosti je množství vzorů, motivů a různých 
typů ozdob křížů opravdu velké. Ale i v tak velkém množství lze vysledovat některé typy, 
které se vyskytují častěji. At´ už jde o celé kříže nebo jen  některé jejich části, např. patky či  
typy tabulek nebo poloplastiky Krista či madony.      
Patku,  kterou jsem použil jako podklad ke své práci, jsem viděl pouze v jediném exempláři. 
Tento  motiv,  na  rozdíl  od  některých  jiných  motivů,  jsem  již  nikde  v okolí  Ostravy 
nezaznamenal. Nejčastěji použitým  typem patky je ten na obrázku č.3.1.

                 obr. 3.1                                      obr. 3.2                                        obr. 3.3
Tato patka se vyskytuje velice hojně a je zajímavé, že je použita u několika verzí křížů, jak je 
patrné ze srovnání na obr.č.3.2 a  na obr. č. 3.3 Také velikost jednotlivých křížů je velmi 
různorodá. Setkal jsem se s kříži vysokými okolo 150 cm a také s kříži dosahujícími bezmála 
dvou  metrů.Stav  litinových  křížů,  jejich  udržování  a  opravy  souvisí  s problematikou 
vlastnictví těchto křížů. Jejich současný stav je různý od velice zašlých přes sice zašlé, ale 
nikoliv ještě v dezolátním stavu po kříže, u kterých je snaha alespoň o jejich konzervaci, až po 
kříže zrestaurované, o které je pečováno velice dobře.
Na toto téma  jsem měl možnost hovořit s Mgr. Kotorovou z Karlovy univerzity v Praze při 
návštěvě přednášky  u příležitosti  výstavy Litina ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. 
Vzhledem k tomu,  že  kříže  jsou  součástí  hrobu,  tedy soukromým majetkem,  je  za  jejich 
údržbu zodpovědný majitel či nájemce hrobu. Pokud je majitel či nájemce z nějakého důvodu 
neznámý nebo neplatí  poplatky spojené  s pronájmem hrobu,  tak kříže  propadají  hřbitovní 
správě.  Ta  je  většinou  přemisťuje  z důvodu uvolnění  místa.  Toto  je  patrné  jak  v případě 
Nového Jičína, tak Sedlnic, kde jsou z křížů utvořeny pro fotografa velmi atraktivní soubory. 
Tento stav je také dán původními vlastníky hrobů, kterými jsou většinou Němci, kteří byli  
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díky  historickým  událostem  vysídleni  mimo  republiku  nebo  zahynuli.  Jejich  potomci  se 
většinou  nemohli  o  hroby   řádně  starat.  Existuje  však  několik  vyjímek  jak  je  patrné  na 
obrázku č.3.4
Je otázkou co s těmito určitě umělecky velice hodnotnými památkami bude dál. Podle 
informací které mi poskytla Mgr. Kotorová  neexistuje zatím žádná publikace, která by přesně 
mapovala výskyt a stav jednotlivých litinových křížů či jiných památek funerální 

                           obr. 3.4                                                               obr.  3.5      
litiny. Do budoucna by ale měla vzniknout publikace která by tuto mezeru zacelila. 
Co se týče použitých motivů na patky převažují postavy svatých či ornamentální výzdoba 
nebo patka úplně chybí, jak je patrné z následujících obrázků: č.3.5, č.3.6 a č3.7.
Co do zařazení z hlediska slohů  převládají slohy s přelomu 19. a 20. století -  tzv. slohy 
historizující, ale setkal jsem se i s příklady secese, jak je patrné z obr. č.3.8 [6]   

                  obr. 3.6                                                           obr. 3.7
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                                                                obr.  3.8
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3.2. Umělecká litina na přelomu 19. a 20. stol. v     oblasti Slezska:  

3.2.1. Frýdlantské železárny

Z tohoto období produkce Frýdlantských železáren pochází fragment patky litinového kříže, 
který jsem použil jako podklad pro svou bakalářkou práci, proto bych se nad tímto obdobím 
rád pozastavil a nastínil poměry, které panovaly v produkci umělecké litiny ve Frýdlantských 
železárnách.
V této  době  byla  nejcharakterističtějším  produktem  železáren  funerální  litina  v podobě 
širokého sortimentu křížů a plaket. Další produkcí byly pseudohistorické zbraně a zbroje a 
další drobný sortiment v podobě těžítek a drobné plastiky.
V období na přelomu století  doznívala  produkce předmětů  v pseudohistorických slozích a 
nastupoval  vliv  secese  –  slohu,  který  znamenal  poslední  vzepjetí  uměleckoprůmyslové 
produkce. Toto vzepjetí je však poměrně krátké a lze ho datovat do let 1900 až 1907, poté se 
již jednalo o výprodej skladových zásob. 
Nicméně  fragment,  který  jsem  použil  jako  podklad  pro  svou  práci,  spadá  do  období 
předcházejícího, tedy do období pseudohistorických slohů. Pro toto období je pro Frýdlantské 
železárny  charakteristické  kopírování  historických  vzorů,  které  se  projevilo  především na 
produkci pseudohistorických zbraní a zbrojí, ale nevyhnulo se ani litinovým křížům, které 
představovaly podstatnou část produkce. 
Naopak v období secese je charakteristická výroba zdobených kamen a ostatní produkce je 
opět okrajovou záležitostí s vyjímkou křížů, které se opět hojně rozšířily.
Kvantitativně  však  produkce  klesá  oproti  předchozímu  období.  Vyplývá  to  z ekonomické 
situace železáren, kdy již zastaralé výrobní technologie nemohly ekonomicky pokrýt bohatší 
rozvoj tvorby umělecké litiny.[4]
Již  z období  80.  a  90.  let  19.  stol.  je  patrné,  že  se  litina  stává náhražkovým materiálem. 
Především to lze vidět na povrchových úpravách předmětů, kdy je litina pokovována dražšími 
kovy,  nebo je využíváno smaltu.  výjimka tvoří produkce litinových křížů a několika málo 
dalších předmětů. 
Proti  pseudohistorické  produkci  posledních  dvou  desetiletí  19.  století,  pro  které  bylo 
charakteristické napodobování, nebo doslovné kopírování, je období secese charakteristické 
jako samostatné tvůrčí období. Je ale třeba připomenout, že i když v období prvního desetiletí 
20. století bylo těžištěm umělecké produkce secesní období, tak zde stále v produkci přežívají 
pseudohistorické slohy. Je třeba vzít v potaz, že secese se v produkci umělecké litiny odráží 
pouze  okrajově.  Je  to  důsledkem  specifického  dekorativismu,  který  je  patrný  především 
v produkci uměleckoprůmyslové litiny.  Toto je zvláště  patrno na dekorativních stavebních 
prvcích.   Ve srovnání  s vrcholnými projevy secesního umění  je  produkce umělecké  litiny 
oblastí  inovačně  okrajovou.  Nicméně  přesto  byla  produkce  secesní  umělecké  litiny,  přes 
veškeré projevy provincionalismu, důležitou složkou při tvorbě secesního stylu ve zdejším 
prostředí. Secesní pojetí výrobků zasáhlo všechna odvětví produkce jako jednotný styl, což je 
oproti předchozímu období značný posun v konsolidovanosti motivů a námětů oproti období 
předchozímu, které je po této stránce značně roztříštěné.[2] 
V období secese  postrádají frýdlantské železárny širší záběr v umělecké produkci. Tento stav 
je dán hlubokou finanční a ekonomickou krizí.  Obdobím secese končí umělecká produkce 
frýdlantských železáren. Je paradoxní, že v tomto těžkém období železárny produkovaly sice 
omezenou, ale velice kvalitní škálu výrobků. Byly to především litinová kamna a hřbitovní 
kříže. Jak je z předešlého textu patrné, tak litinové kříže i ostatní produkce funerální litiny si 
udržela nezastupitelné místo v sortimentu železáren. 
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Tento fakt je možné si ověřit i dnes návštěvou muzea Frýdlantské litiny přímo ve Frýdlantu 
nad  Ostravicí,  kde  je  ucelená  sbírka  představující  celkový  pohled  na  produkci  zdejších 
železáren. I v dnešní době je také možné narazit na ukázky produkce zdejšího závodu např. na 
hřbitovech v Novém Jičíně či v Sedlnicích a dalších. [5],    

3.2.2. Sobotínské železárny

V tomto období je produkce Sobotínských železáren orientována na široký sortiment užitkové 
a stavební litiny. O kvalitách zdejší litiny svědčí např. Kleinův palác z roku 1847 v Brně, jenž 
je sice z hlediska datace řazen před období, kterým se v kapitole zabývám, ale vliv jaký mělo 
vytvoření tohoto jedinečné ho architektonického díla,  kde veškeré litinové architektonické 
prvky  byly  dodány  Sobotínskými  železárnami,  je  patrný  i  v tomto  období.  Jedná  se  o 
jedinečnou a neobvyklou ukázku použití  stavební litiny vysoké umělecké hodnoty v rámci 
střední Evropy.[2]
A i přesto, že  Sobotínské železárny se produkci umělecké litiny věnovaly spíše okrajově, tak 
i přesto lze uvést několik příkladů vyráběného sortimentu.  Byly to litinová kamna, lavice, 
zábradlí, lavice, stolky, křesla, vázy a v neposlední řadě i plastiky. Například plastika Hygie 
z roku 1901 v kamenné kašně na náměstí  v Branné dokládá vysokou úroveň Sobotínských 
železáren.
I  přes  vzestup  železáren  v první  polovině  19.  stol.  bylo  na  přelomu  století  patrné,  že 
Sobotínské železárny přestávají konkurenčně stačit  železárnám Vítkovickým. Ani rozšíření 
sortimentu  o drobné zboží  a přeměny společnosti  v roce 1900 na akciovou, se nepodařilo 
železárnám zachytit úpadek a v roce 1924 byla definitivně ukončena výroba. [7]    
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3.3 Litina:

Počátky širšího využití litiny a rozvoje jejího zpracování spadají do 16. a 17. století. Vrchol 
rozvoje zpracování litiny nastal v 19. století. Pro své dobré slévárenské vlastnosti byla litina 
záhy využívána i  k uměleckému zpracování.  V českých zemích se proslavily zpracováním 
litiny především podniky v Blansku, Adamově a Frýdlantu.
Litina  se v Evropě začala  zpracovávat  až s rozvojem nepřímé výroby železa na konci  14. 
století. Ve vyšších šachtových pecích byla teplota tání kovu snížena až na 1150 °C vlivem 
vysokého nauhličení. Takto vysoce nauhličené železo se dále zpracovávalo zkujňováním nebo 
se tekutý kov používal přímo k odlévání. Z tohoto důvodu bylo v té době slévárenství úzce 
spjato  s železářstvím.  Technický  pokrok  vedl  k vytvoření  dřevouhelných  vysokých  pecí. 
Vznik těch nejstarších je  doložen ve Švýcarsku a Švédsku  již ve druhé polovině 12. století.  
Například v Anglii byla první vysoká dřevouhelná pec postavena koncem století patnáctého a 
v Čechách v roce 1596 v Karlově huti na Berounsku. V 18. století dochází k velkým změnám 
díky vynálezu parního stroje, tudíž nemusely být slévárny závislé na vodním zdroji pro pohon 
dmychadel. Také se začíná rozšiřovat používání koksu místo dřevěného uhlí. Ke konci 18. 
stol. se objevují první  kupolové pece. Kupolové pece jsou určitým typem slévárenských pecí, 
koksem vytápěných   a   určených  na  přetavování  surového  železa.  Díky  těmto  pecím se 
slévárny staly nezávislými na železárnách.
V době století  devatenáctého  lze  sledovat  velký  rozmach  litinového  zboží.  Je  také  patrné 
široké spektrum sortimentu.[3]
Z této doby pochází také předloha mé bakalářské práce proto jsem se rozhodl zjistit chemické 
složení litiny ze které byla odlita.
Nejprve bylo  nutno odebrat  vzorek na kterém byla  následně provedena chemická analýza 
EDS. Vzorek bylo  nutné vybrousit  a  vyleštit  tak aby mohl být  následně naleptán pomocí 
roztoku Nital. 
Po vybroušení a vyleštění vzorku jsem zjistil že se jedná o šedou litinu s lupínkovým grafitem 
uspořádaným do růžic jak je patrné z následujících snímků.

                         obr. 3.9                                                            obr. 3.10
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Dále jsem zjistil že je v litině přítomno fosfidické eutektikum a nekovové vměstky.
To je patrno ze snímků po naleptání roztokem Nitalu.

                         obr. 3.11                                                             obr. 3.12

                         obr. 3.13                                                           obr. 3.14

Z níže přiložené chemické analýzy EDS je patrné následující váhové a atomární chemické 
složení: 

Chemické 
složení

Si P S Mn Fe

Váhové: 3,24 0,96 0,22 1,23 94,33
Atomární: 6,19 1,67 0,36 1,2 90,56
Pozn.: Do analýzy nebyl zahrnut uhlík, protože se jedná o silně homogenní materiál.
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3.4 Svatý Klement ( Kliment):

Ústředním  motivem  mé  bakalářské  práce  je  vyobrazení  sv.  Klementa  I.  ,  někdy  též 
nazývaného Klement Římský. Svatý Klement je uváděn jako čtvrtý papež, někteří znalci jej 
však považují za přímého nástupce sv. Petra.
Podle  starověkého  dějepisce  Eusebia  z Kaisareie  pochází  sv.  Klement  z města  Filippi 
v Makedonii a  na křesťanskou víru byl obrácen sv. Pavlem. O jeho působení na papežském 

stolci  není  mnoho  známo.  Nicméně 
podle  některých  pramenů  ustanovil 
v každém  římském  okrese  sedm 
zapisovatelů,  jejichž  úkolem  bylo 
zaznamenávat  skutky  křesťanských 
mučedníků. Svými dopisy církvím mimo 
území  Říma  se  zasloužil  o  zachování 
jednotnosti  církve.  Nejznámějším je list 
ke  Korintským,  i  když  jeho  autorství 
bylo  zpochybněno.  Rovněž  jsou  známy 
jeho  snahy  o  šíření  křesťanství  do 
vzdálených  zemí  formou  vysílání 
hlasatelů víry.
Zprávy  o  jeho  smrti  jsou  značně 
rozporuplné.  Podle  legendy  ho  císař 
Traianus  Optimus  (vládl  98-117n.l.) 
poslal  do  vyhnanství  na  Chersones 
(dnešní  poloostrov  Krym  v Černém 
moři).  Když ani poté Klement nepřestal 
hlásat  křesťanskou víru,  byl  na  císařův 
rozkaz  někdy  mezi  léty  100-101  n.l. 
vhozen  do  moře  s kotvou  uvázanou 
kolem  krku.  Odtud  je  časté  zobrazení 
svatého  Klementa  s kotvou.  Tento  typ 
zobrazení je použit i v případě mé práce. 

Krymští  křesťané jeho tělo nalezli,  pohřbili  a nad jeho 
hrobem vystavěli kapli. 
Svatý  Konstantin  (známý též  jako slovanský věrozvěst 
Cyril)  v roce 861 nalezl nejen onu kotvu, ale i ostatky. 
Další zprávou  o ostatcích sv. Klementa je zpráva biskupa 
Rogera  Chalonského.  Ten  při  návštěvě  Kyjeva  v roce 
1048,  kde  dojednával  sňatek  Jindřicha  I.  s Annou 
Kyjevskou,  viděl  lebku  sv.  Klementa,  kterou  mu 
ukazoval Jaroslav Moudrý jako trofej z válečného tažení 
na Krym.
Podle další verze byl sv. Klement v roce 100 n.l. utopen 
nikoliv v moři, ale v řece Tibeře v Římě. Třetí verze jeho 
smrti  je,  že  zemřel  zcela  přirozenou  smrtí  stářím. 
Nicméně  podle  všech  verzí  je  křesťanskými  církvemi 
považován za mučedníka.
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Svatý Klement bývá zobrazován, jak již bylo výše uvedeno s kotvou, ale také s rybou nebo 
také s mlýnským kamenem,  klíči  a knihou.  Je také postavou křesťanské romance,  jenž se 
dochovala ve dvou rozdílných verzích.  Podle této legendy bývá ztotožňován se synovcem 
císaře Domitiana, T. Flaviem Clemensem.
Svátek svatého Klementa je podle církevního kalendáře 23. listopadu. Českou obdobou jména 
Klement  je  Klimeš,  ve  staročeské  podobě i  Těšek.  Klementovy  ostatky  přinesli  do  Čech 
údajně již svatí věrozvěsti Cyril s Metodějem a byly uloženy na Hradisku svatého Klementa.
Svatému Klementovi je zasvěceno několik z nejstarších kostelů v Čechách, a to konkrétně ve 
Staré Boleslavi, na Levém Hradci a na pozdějším Novém Městě Pražském. Je také hlavním 
patronem královehradecké diecéze, kde se jeho svátek slaví jako liturgická slavnost. Je mu 
zasvěcena kaple pod Bílou věží vedle katedrály svatého Ducha v Hradci  Králové. V katedrále 
je umístěna i jeho busta od akademického sochaře Vladimíra Preclíka.[1]

Pozn.  Na předchozí  straně obr.  3.15 sv.  Klement  na dobové  tresce,  obr.  3.16 Giovanni  
Battista Tiepolo, Vidění sv. Klimenta, 1730–1735, olej na plátně, Národní galerie, Londýn.
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                                       původní podoba patky litinového kříže
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4. Praktická část

4.1 Zhotovení modelu:

Pro výrobu modelu jsem se rozhodl použít následující postup. Zhotovením lukaprenové formy 
jsem získal  negativ,  do  kterého  jsem následně  vlil  pryskyřici,  a  tak  jsem  získal  model 
budoucího odlitku. 
K výrobě modelu jsem použil fragment patky litinového kříže ze Sedlnic. Ten jsem nejdříve 
očistil  od  mechu  a  zeminy  a  následně  opískoval.  Poté  jsem  takto  očištěný  fragment 
zaformoval do rámu s běžným výplňovým pískem s vrstvou modelové směsi u dělící roviny 
(viz  obr.č.6.1,  6.2).   Na takto  vytvořenou  tzv.  šněrovačku jsem vytvořil  rám z dřevěných 
desek  o  velikosti  45x  25x8,  do  kterého  jsem pro  snížení  celkového  objemu  vložil  kusy 
polystyrenu, jak je patrné na obr.č.6.3. Takto zhotovený rám jsem pomocí prkna a svorek 
upevnil na formu. Dále jsem na stykových hranách mezi tzv. šněrovačkou a rámem použil 
těsnící hmotu tak, aby nedošlo k protečení nalévaného lukaprenu. Poté jsem opatřil litinový 
fragment  separačním  nátěrem  na  bázi  vosku  a benzínu,  který  následné  vyřeší  spolehlivé 
oddělování lukaprenového negativu od samotného fragmentu. 

                           obr. 4.1                                                               obr. 4.2
Do takto připravené formy jsem nalil 4kg lukaprenu 1522 a nechal zatuhnout.(viz obr.č.6.4) 
Namíchaný poměr tvrdidla byl 1,8% na 1kg lukaprenu a to z důvodu vyšší plastičnosti, která 
byla nutná, jak při vyjímání samotného negativu z formy, tak i při vyjímání pryskyřicového 
modelu z lukaprenové formy

               obr. 4.3                                                      obr. 4.4
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Lukapren z důvodu nižšího obsahu tvrdidla, než uvádí návod k použití, tvrdnul cca. tři týdny. 
Takto  dlouhá  doba  byla  zapříčiněna  také  současným  nalitím  4kg  objemu,  což  mělo  za 
následek pomalejší chemickou reakci tvrdidla s lukaprenem. Nicméně tato prodleva neměla 
vliv na kvalitu výsledného negativu, který měl potřebné vlastnosti. 
Po zatvrdnutí jsem formu rozebral a lukaprenový negativ očistil od zbytků formovací směsi a 
zarovnal  otřepy.  Lukaprenový  negativ  se  tak  stal  novou  formou,  do  které  jsem  nalil 
dvousložkovou pryskyřici, která tuhla cca 24 hodin.
Tento pryskyřicový model – pozitiv jsem vyndal z formy a začal s jeho opracováním. Nejprve 
jsem začistil  ostré  hrany,  přebytečné  otřepy  a  zadní  stranu  tak,  aby  doléhala  na  rovnou 
podložku celou svou plochou. Poté jsem se pustil  do detailního  opracování  modelu.  Z již 
značně  zašlého  litinového  fragmentu  bylo  třeba  modelu  dodat  jeho  původní  tvar  nebo 
předpokládanou  podobu.  Na  tomto  modelu  jsem provedl  úpravy  pomocí  dvousložkového 
tmelu Rapid new a brusného papíru, pilníků a jemných dlát a sekáčků. Po dokončení těchto 
úprav jsem získal konečný model pro zhotovení odlitku.
Jak práce probíhala je patrné z přiložených obrázků č.6.5, 6.6. Po dokončení těchto prací byl 
výsledný model připraven na zaformování.

                                 obr. 4.5                                                              obr. 4.6
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4.2 Formování:

K zaformování  modelu  z pryskyřice  jsem použil  formovací  rámy o rozměrech:  80x35x27. 
Jako výplňovou formovací směs jsem použil bentonitový písek. Jako modelovou směs jsem 
použil jemně prosetý výplňový písek s větším obsahem bentonitu.  Při zaformování modelu 
jsem byl přinucen, vzhledem k jeho členitosti, použít klínků z modelové směsi. 
Postup formování je následující:
Nejprve  jsem  zaformoval  spodek  formy.(obr.  4.7)A  to  tak,  že  jsem  model  uložil  na 
modelovou desku a zasypal jemně prosetým výplňovým pískem.Tento jsem použil pro lepší 
kvalitu povrchu odlitku.Tuto vrstvu jsem lehce upěchoval.Dále jsem pokračoval ve formování 
výplňovým pískem.

                             obr. 4.7                                                                obr. 4.8

Poté jsem přistoupil k formování vršku. Jelikož vzhledem k proporcím modelu nebylo nutné 
přistoupit k zeslabování skutečné síly výsledného odlitku, tak jsem tuto formu zaformoval se 
zcela rovnou dělící rovinou bez modelové směsi. Pouze první vrstvu písku jsem přesil na sítu, 
abych tím docílil lepší kvality povrchu. Zároveň jsem v tomto rámu zaformoval vtokový kůl, 
který slouží jako model vtokového kanálu.(obr. 4.8)       
 Po zarovnání vršku formy jsem vyhloubil za pomocí lancetky vtokovou jamku a po vyjmutí  
vtokového kůlu ji začistil. Dále jsem drátem, speciálně upraveným pro tento účel, napíchal 
průduchy a výfuky pro odvod plynů.

                           obr. 4.9                                                             obr. 4.10
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Práce pokračovala na spodku formy, kde jsem vyhloubil lancetkou rozváděcí kanál se zářezy 
a dále rozváděcí kanálky pro odvod plynů do výfuků.(obr. 4.9) Takto připravené oba díly 
formy jsem odnesl na licí pole a následně je složil dohromady. Pomocí úkladů jsem ucelenou 
formu řádně zatížil proti působení vztlaku odlévaného kovu. Takto byla forma připravena pro 
odlévání. (obr. 4.10)      

4.3 Odlévání:

Odléval jsem z litiny ČSN 42 2420. Odléval jsem ve školních dílnách a to gravitačně. 
Taveninu jsme natavili v elektrické indukční peci o obsahu  kovu až 40kg.(obr. 4.11) Pecní 
vyzdívka je magnezitová a odléváno bylo za teploty 1380°C.(obr. 4.12) Před samotným 
přeléváním taveniny z pece do kelímku je třeba přidat přísady podle potřeby a je nutné 
stáhnout z hladiny taveniny strusku . 

                            obr. 4.11                                                         obr. 4.12                     

Taveninu jsem do formy odléval za pomoci kelímku o obsahu 30 kg taveniny, předem 
nahřátého za pomocí plynového hořáku.(obr. 4.13, 4.14) Vyzdívku pece i stav kelímku je 
nutno pravidelně kontrolovat a provádět opravy nebo jej vyměnit, aby nedošlo k protavení 
pece a následnému vytečení taveniny do prostoru slévárny. U kelímku by mohlo dojít k jeho 
prasknutí a rozlití taveniny na licím poli. 

23



Po zatuhnutí kovu a vychladnutí, které je závislé na velikosti odlitku, v mém případě asi jeden 
den, jsem jej následně vytloukl z formy za pomocí kladiva. ( obr. 4.15) Odlitek jsem následně 
zbavil zbytků formovací směsi za pomocí ocelového kartáče a odřezal vtokovou soustavu a 
výfuky. (obr.4.16) Takto očištěný odlitek byl připraven na cizelováni a konečné úpravy. 

                             obr. 4.13                                                               obr. 4.14

                           obr. 4.15                                                                 obr. 4.16

24



4.4 Cizelování a konečné úpravy:

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole zbavil jsem nahrubo očištěný odlitek vtokové 
soustavy a výfuků. A to za pomoci úhlové brusky.  Následně jsem odlitek očistil pomocí 
úhlové brusky s drátěným kotoučem. Tím jsem odlitek zbavil veškerých nečistot které byly na 
odlitku přichyceny z formy.(obr. 4.17) 
Na takto očištěný odlitek jsem aplikoval silikonový sprej, kterým jsem docílil ztmavnutí 
odlitku.(obr. 4.18)

                              Obr. 4.17                                                            obr. 4.18     
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hotový odlitek
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5. Závěr:

Ve své práci jsem chtěl  poukázat na to že litina má jako materiál ve funerální oblasti 
nezastupitelné místo. Zvlášť je to patrné na rozmanitosti forem a podob jednotlivých 
artefaktů které jsem mohl při práci vidět. Svou prací jsem se snažil ukázat na dávný um a 
preciznost starých mistrů, kterým nechyběla jen manuální zručnost, ale také cit pro 
estetiku a umělecké cítění. Praktickou částí mé práce bylo zhotovení repliky patky 
litinového kříže.. I přes mnohá úskalí a problémy se kterými jsem se setkal při své práci, 
jsem se dokázal dopracovat k výslednému odlitku repliky patky litinového kříže.  
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