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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou šperku – brož, inspirována secesí. Byla 

využita metoda přesného lití, konkrétně metoda vytavitelného modelu do sádrové formy a 

pískové formy. Na vytavitelný model byl použit vosk – voskové modely a do pískové formy 

byl použit pryskyřičný model. Materiály odlitků jsou cínový bronz a  litina. 

Teoretická část je zaměřena na poslední univerzální sloh – secesi, rodáka z Moravy 

Alfonse Muchu. 

V této práci byl popsán technologický postup výroby uměleckého odlitku, který se liší 

od průmyslové výroby. 
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Abstract 

 This bachelor’s work is focused creation of jewel – brooch, inspired by Art Nouveau. 

It describes in detail the technology of precise casting, namely the method of investment 

pattern to plaster molds and sand mold. On the model was used wax – wax models and to 

sand mold was used resin model. The material of část was used from tin bronze, but also část 

from iron. 

The theoretical part focuses on the last universal style - Art Nouveau, a native of 

Moravia, Alfons Mucha. 

In this work was described the technological process of artistic casting, which is 

different from industrial production. 
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1. ÚVOD 

V bakalářské práci jsem se zabývala zhotovením secesní brože se stylizací podle 

Alfonse Muchy. Teoretická část byla věnována především samotnému Alfonsu Muchovi, ale 

také i okrajově slohu secesnímu a ukázce ze soukromé sbírky broží M. Albrightové. 

 V části praktické jsem se zabývala pracovním postupem od zhotovení modelu, až po 

jeho dokončovací práce na odlitku. Využila jsem metodu přesného lití, za pomocí 

vytavitelného - voskového modelu do sádrové formy. Odlitky byly odlity z cínového bronzu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST - SECESE 

 

2.1 Počátky secese 

Secese je označována za poslední velký jednotný umělecký směr. Secesní sloh vznikl 

koncem 19. století v Anglii. Secese se rozšířila nejenom v Evropě, ale také v Severní 

Americe. V mnoha zemích je tento umělecký sloh nazýván jinak. [1] 

Ve Francii a v Belgii Art Nouveau, ve Španělsku Modernisto, v Itálii Style Liberty, 

v Anglii, Rusku a USA Moderenstyle, v Německu Jugendstil a Secession v Rakousku. 

StyleGuimard nebo Style Métro podle architekta pařížského metra Hectora Guimarda. Style 

Mucha podle českého malíře Alfonse Muchy, který se tehdy proslavil v Paříži. Le style des 

Vingt nebo Style Horta podle architekta Victora Horty. [1][2][3] 

Secese bylo hnutí pro odtržení mladých umělců od tradičních škol svobodného a 

užitého umění. Myšlenkou hnutí byla obnova umění a celoevropského protestního hnutí proti 

průmyslové velkovýrobě. Umělci chtěli změnit jak životní styl, tak i prostředí. V této 

souvislosti usilovali o tělesné i duchovní osvobození od platných norem. Zastánci secese 

propagovali životní styl v souladu spřírodou, s uvědoměním těla a uměním. Snahou bylo, aby 

secesní umění proniklo do normálního života do všech sociálních vrstev. Ale mnohé 

výrobky/výtvory zůstaly pro mnohé i tak nedostupným a drahým zbožím. Úmysl přetvořit 

pomocí secesního stylu okolní svět zkrachoval na sociálních a ekonomických podmínkách.  

Výraz secese se používal nejprve pro umělecké řemeslo až po úpravu prostoru. 

Největším odvětvím byla architektura. Dále, nábytek, grafika, sochařství, šperkařství, 

malířství. 

Většina secesních umělců byli původně malíři, kteří toho nechali a obrátili se k 

uměleckému řemeslu, prostorovému a užitému umění. 

Spojující a základní myšlenkou secese bylo všeumělecké dílo. Žádná věc nesměla být 

vyloučena, ani např. schodiště, dveře, příbory, misky a mnoho dalších věcí. Znamenalo to, že 

secese se odvrátila od tradičního hodnocení a dělení umění na vysoké a nízké, tj. na umění a 

umělecké řemeslo. Tím přinesla nové uměleckořemeslné dílo a průmyslový design. [1] 
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2.2 Znaky secese 

První známky secese se v Evropě objevily kolem poloviny devatenáctého století. Plně 

se rozvinula až v posledních letech devatenáctého století, samotného vrcholu dosáhla až 

kolem roku 1900. O pět let později se už obliba tohoto stylu vytrácela. Secesní styl se 

vyznačoval především tendencí k ornamentálnosti, dekorativnosti a stylizaci. [2] 

Secesní ornament vznikl jako pohybující se křivka v ploše. Dekorativnost v rámci 

estetické funkce chápeme rozsáhleji než pojem dekor. 

Podstatou dekoruje forma jako nadsázka k docílení uměleckého výrazu. Hra s linií, 

ornamentem nebo jiným výtvarným prvkem, popřípadě s určitou částí předmětu tak, aby 

zdůraznila, že předmět nemá jen sloužit, ale i zdobit. Dekor nelze nikdy hodnotit sám o sobě. 

Jeho estetická účinnost je vázána na předmět samotný. Dekor by měl přitom zvýrazňovat 

formu, podporovat jednotlivé funkce částí předmětu a zároveň podpořit celkový vzhled.  

V secesi byla praktická funkce vytvořena složitou alegorickou ornamentikou, kdy se 

užitné předměty měnily v nymfy, nožky pohárů ve stonky a úchytky ve vlající spletené vlasy. 

Secesní umění se často ocitlo až na hranici fantasknosti a bizarnosti. Především mezi šperky 

tak nalezneme podivuhodná stvoření, např. ženy s křídly motýlů a vážek, mořské panny 

s rybím ocasem. [7] 

 Dalším znakem secese je samotná stylizace. Cílem secesních umělců bylo překonat 

tradiční ornamentiku historických slohů. Umělecká inovace na konci devatenáctého století 

stagnovala a design se omezoval na kopírování starých vzorů a oživování nebo dokonce 

kombinování jednotlivých historických slohů. Generace secesních umělců chtěla vytvořit 

nový, svébytný styl, který by odpovídal duchu moderní a doby a zároveň byl nezávislý na 

dřívějších předlohách. V kontrastu k zálibě v  plastických a prostorových tvarech a 

komplikovaných profilech charakteristických pro období třetího baroka, stojí secesní tendence 

k uzavřené formě, plošnosti, odlehčeným tvarům a ornamentální struktuře. Pro inspiraci se 

secesní návrháři obrátili ke zdroji nejbližšímu, do přírody. Bylo však nutno interpretovat 

přírodní motivy originálním, neotřelým způsobem. Klíčovou formou stylizace se stal secesní 

ornament. Stylizace se neomezovala jen na oblast umění, ale pronikla i do každodenního 

života v podobě oděvu, nebo pravidel společenského styku. [3][7] 
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2.3 Secese a užité umění 

Secese byla hodně barevná a velmi často se kombinovaly různé druhy materiálů. 

Celkový důraz byl kladen na optický dojem výrobku. Samotné materiály určovaly tvar, 

strukturu a vzhled. Materiály jsou i symbolikou výrobku a to platí i u šperků. 

Umělci se snažili začlenit různé prvky a materiály do interiéru a exteriéru. Architektonické 

dekorativní prvky se často opakují v interéru a to na textilích a stěnách, ale i na nejdrobnějších 

výrobcích užitého umění. Cílem bylo především dosáhnout jednotného stylu a celkové 

harmonie.  

Kromě architektury ovlivnila secese i nábytek, čajové soupravy, dózy, ale i příbory, 

kliky, věšáky a mnohé další. Kovové předměty byly vyzdobeny sklem, kamením, emailem, 

polodrahokamy. Kov umožňoval vytvářet drobné detaily a ornamenty. 

Dále se zpracovávalo sklo do různých typů váz a svítidel, popřípadě jako vitráže. Z 

keramiky byly tvořeny nádoby a vázy, čajové konvice, ale také busty žen. 

V grafickém zpracování jde především o plakáty. 

René Lalique 

Nejznámějším šperkařem se stal Francouz René Lalique, který ovlivnil celou generaci 

francouzských šperkařů. Jeho mistrovským dílem je jehlice do vlasů a čelenky s vážkami. 

Secesní šperky byly často kombinovány s onyxem, tyrkysem, křišťálem, emailem, sklem. 

Ústředními motivy byly pro secesi květiny, orchideje, lilie, jmelí, javorové tobolky, motýli, 

vážky, pávi, netpoýři, hadi a samozřejmě ženy. 

Jedním z nových směrů ve šperkařství se staly šperky ve stylu bijoux de peinters, které 

měly na hlavním medailonu ze slonoviny nebo jiného materiálu vyobrazenou nymfu. Tento 

styl se projevil na designu broží, kterým se říkalo medailové šperky. Také ve šperkařství se 

uplatnila technika emailování. Barevná část emailovaného šperku byla pokryta tenkou vrstvou 

barevného skla, která se spojila s kovovým povrchem zahřátím prášku s barevnými oxidy. 

Emaily existují v různých barvách, nejčastěji se však vyskytují v modré nebo zelené a bývají 

doplněny perletí. Šperky zdůrazňovaly bohatství a společenský status majitele. [1][2][4] 
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2.4 Alfons Mucha (obr. 1) 

Alfons Mucha je jedním z nejoslnivějších umělců na přelomu 19. a 20. století. Jeho 

jméno je spojeno s rozvojem secese. Rodák z moravského venkova, který proslul v Paříži, kde 

díky náhodné zakázce na plakát pro herečku Sarah Bernhardtovou vytvořil svůj první 

plakátový obraz k divadelní hře Gismonda. 

 Zrodil se styl „Le style Mucha“, který se stal charakteristickým znakem francouzského 

dekorativního umění. Středem tohoto stylu byla žena, která nás vábí svým charisma a 

nevýslovným příslibem – kypícím zdravím, lákavá, povznášející a eroticky zranitelná. Její 

pohled byljako ze snu a její půvab byl často umocněn rozevlátými nebo rozcuchanými vlasy. 

Jeho nejlepší díla byly jemně prokreslené, často zdobené květinovými a rostlinnými motivy a 

také překypujícími ornamenty. Pro tyto prvky použil Mucha byzantské, keltské, japonské, 

rokokové, židovské a české lidové motivy. 

 Avšak byl více, než jen plakátovým umělcem. Jeho zaujetí pro vše obsáhlo 

architekturu, design interiérů, fotografii, knižní grafiku, šperkařství, sochařství, návrhy 

nábytku a stolního nádobí. Jeho svěží a poutavý obrazový jazyk, který nalezl vyjádření 

v mnoha různých předmětech, jež navrhl, dal vzniknout všeobecnému, přitažlivému, 

dekorativnímu repertoáru. Mucha byl přesvědčen, že umění zasahuje všechny složky lidského 

života a jeho poselství o klidu a harmonii spojuje krásu s mravním dobrem. Tato idealistická 

filozofie, zahrnutá implicitně v jeho dekorativním díle, nachází výraz v jeho pozdějších 

pracích – historických malbách, alegorických a symbolizujících výjevech. 

 V tradičním pohledu byl Mucha považován za mistra secese, který nakrátko okouzlil 

svět na konci 19. století, ale zmizel stejně rychle, jako se objevil, vytlačen světovějšími a 

modernějšími uměleckými směry. Pro Muchu byl úpadek secese spojen s rozhodnutím vrátit 

se do vlasti. Roku 1938 byla Praha navíc izolována od západního světa, což znamenalo konec 

jeho tvorby. [5] 
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obr. 1 – Alfons Mucha 

 

2.4.1 Biografie 

1860 Alfons Maria Mucha se narodil 24. července v Ivančicích na jižní Moravě jako syn 

soudního zřízence. 

1871 Mucha získal stipendium na studium s výukou sborového zpěvu v kostele sv. Petra 

v Brně. 

1875 Vrátil se do rodných Ivančic a otec mu našel místo úředníka u soudu – písaře a také 

pokračoval ve studiu kreslení, které mezitím zahájil. 

1878 Byl Mucha odmítnut na Akademii výtvarných umění v Praze se slovy, ať si najde jiné 

zaměstnání. 
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1879 Odchází pracovat do Vídně pro firmu Kautsky – Brioschi – Burghardt jako malíř 

jevištních dekorací a zároveň navštěvuje večerní hodiny kreslení. 

1881 Po požáru Burgtheatru ve Vídni přišel o práci. 

1882 Odjíždí do Mikulova, kde se seznamuje s hrabětem Khuen – Belasim a dostane zakázku 

na výzdobu jeho restaurace v zámku Emmahof. 

1885 Za pomocí hraběte Khuena začíná studovat na mnichovské Akademii výtvarného umění. 

1887 Mucha odjíždí do Paříže a za hraběcí pomoci studuje na Akademii Julian. 

1888 Mucha odchází z Akademie Julian a začíná studovat na Akademii Colarossi a vytváří 

první ilustrace pro časopisy a příležitostné tisky. 

1889 Finanční podpora hraběte Khuena končí. Mucha si hledá práci jako ilustrátor. 

1890 Mucha si najal ateliér postavený nad kavárnou Madame Charlotte. Začíná s ilustracemi 

pro divadelní časopis LeCostume au théátre, kde se objeví jeho kresba Sarah Bernhardtové 

v roli Kleopatry. 

1892Navrhuje svůj první reklamní plakát. 

1894 Mucha navrhuje svůj první plakát pro Sarah Bernhardtovou v roli Gismondy ve hře 

Victora Sardou. 

1895 Plakát Gismonda se objeví v Paříži. Mucha podepisuje pětiletou smlouvu u Sarah 

Bernhardové nejenom na návrhy plakátů, ale i scénické výpravy a kostýmů. 

Firma Champenios začíná vydávat Muchovy plakáty.  Navrhuje první sérii plakátů 

panneauxdécoratifs: Roční období. Mucha vstupuje do skupiny symbolistů Salon des Cent, 

která vydává časopis LaPlume. 

1896 Stěhuje se do nového ateliéru v ulici Valde – Gráce. 

1897Muchova první samostatná výstava, obsahující 107 prací v pařížské galerii Bodinére. 

Samostatná výstava 448 prací v Salon des Cent; La Plume vydává speciální číslo věnované 

této výstavě. 

1898 Vyučuje kresbu na Whistlerově Akademii Carmen, aby získal pro zajímavé zakázky na 

ilustrace. Cestuje po Španělsku a Balkáně. 
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1900 Vypršela mu smlouva se Sarah Bernhardotovou. Mucha získal stříbrnou medaili za 

zařízení pavilonu v Bosně a Hercegovině na Světové výstavě, kde se uplatnil i dalšími 

pracemi: dekorativní grafikou, kresbami, bronzovými figurami a šperky navrženými pro 

klenotníka Georgese Fouqueta. Od něj dostal i zakázku na výzdobu jeho klenotnictví, které 

bylo považováno za nejdokonalejší ze všech secesních interiérů. 

1902 Doprovázel Augusta Rodina do Prahy a na Moravu, při příležitosti Rodinovy výstavy 

v Praze. Mucha vydává Documentsdécoratifs. 

1903Potkává Marii Chytilovou, studentku umění a jeho budoucí ženu. Marie studuje na 

Akademii Colarossi a pod Muchovým vedením. 

1904 Vydává se na cestu do USA. Navštíví mnoho měst, získává zakázky po uvedení do 

společnosti baronkou Rotschildovou. Potkává Charlese Cranea, který se stává sponzorem pro 

Slovanský epopej. Mucha vyučoval v New Yorku a také v Chicagu a Filadelfii.  

1905 Opět vyjíždí do USA. Vydává Figuresdécoratives. 

1906 Mucha se žení s Marií Chytilovou v Praze. 

1908 Dostává nabídku na výzdobu nového Německého divadla v New Yorku. 

1909 Narození dcery Jaroslavy v New Yorku.  

1910 Vrací se do Prahy a pracuje na malbách v Obecním době. Najímá si byt na zámku ve 

Zbirohu v západních Čechách k práci Slovanské epopeji.  

1912 Dokončuje první tři plátna Slovanské epopeje, která jsou předána městu Praze 6. 

prosince. 

1913 Mucha cestuje po Polsku a Rusku, kde čerpá inspiraci. 

1915 Narození syna Jiřího 

1918 Vznik nezávislého Československa. Mucha navrhuje poštovní známky a bankovky. 

1919 Prvních jedenáct pláten Slovenské epopeje vystavuje v pražském Klementinu a následně 

jsou převezena k výstavě do Ameriky. 

1921 Úspěšná výstava Muchových prací v Brooklynském muzeu v New Yorku. 



11 
 

1928 Dokončený cyklus Slovanské epopeje je za přítomnosti Charlese Cranea oficiálně 

předán českému lidu v Praze ve veletržním paláci. 

1931Dostává zakázku na návrh okna v chrámu sv. Víta. 

1936 Mucha vydává své vzpomínky Tři výpovědi o mém životě a práci. Společná výstava 

Muchy a Františka Kupky v muzeu Jeu de Paume v Paříži. 

1938 Začíná práci na triptychu Věk Moudrosti, Věk Lásky, Věk Rozumu. 

1939 Jako jeden z prvních zatčen gestapem. Po několika dnech je propuštěn. 

Zdravotně je na tom velmi špatně.   

14. července umírá v Praze na zápal plic. Je pohřben na Vyšehradském hřbitově. [5][7] 
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2.4.2 Maitre de L’affiche – dekorativní panó 

Mucha vyžadoval, aby pro účely zdobení předmětů bylo vytvořeno dekorativní 

schéma, umožňující opakování stylového vzoru. Pro grafický obraz, ze kterého vždy vycházel 

se přitom ukázalo vhodné řazení do cyklů podle tradičních námětů, čerpajících zejména 

z přírody. Proto se první Muchovo panó jmenovalo Roční doby, na které úspěšně navázala 

další úspěšná řada panó, respektující čtyřnásobnou nebo dvojnásobnou variací tématu. 

 Za umělecky nejúspěšnější lze považovat cyklus Umění (obr. 2, 3, 4, 5), kde vznikla 

zejména poetická Muchova kvalita návrhů. 

  

   

obr. 2 - Tanec      obr. 3 - Malířství 
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obr. 4 - Hudba      obr.5- Poezie 

     

Cyklus Umění (1889) 

V této sérii najdeme čtyři barevné litografie, oslavující umělecké žánry. Mucha 

záměrně opouští od použití tradičních zobrazení, jako jsou hudební nástroje, ptačí brka nebo 

kreslířské náčiní. Snaží se klást důraz hlavně na tvořivou inspiraci přírodní krásou. Pozadí 

jednotlivých uměleckých žánrů jsou inspirována přírodou a rozdílnými částmi dne. 

Tanec (obr. 2) představoval ranní vánek, pohrávajícími si s padajícími listy. Malířství (obr. 3) 

jako květ v poledním jasu. Poezie (obr. 4), zasnění nad krajinou s vycházející Večernicí a 

Hudbu (obr. 5) jako zpěv ptáků za měsíčního svitu. [5] 
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2.4.3 Pařížské plakáty 

Nejznámější a nejproslulejší částí Muchových děl se staly plakáty, které tvořil v Paříži 

v devadesátých letech 19. století. Podařilo se mu prosadit vlastní vizi dekorativního stylu, 

např. plakát pro slavnou pařížskou herečku Sarah Bernhardtovou v divadelní hře Gismonda. 

Mucha usilovně hledal nové pojetí obrazu, ačkoliv šlo o velmi rychlou zakázku. Jeho 

umělecká revoluce spočívala v tom, že vnesl do barevně křiklavého pařížského „salonu ulice“ 

novou noblesu a tím zhodnotil tak nový význam plakátu pro moderní umění. 

Sérii plakátů pro Bernhardtovou dovedl obohatit i o dramatičnost – Médea (1898). 

Muchova návrhářská činnost byla natolik značná, že sahala od subtilněji rafinovaných plakátů 

pro umělecké prostředí až k robustnějším velkoformátovým návrhům určeným pro komerční 

účely – Job (1898). [5] 

 

JOB (obr. 6, 9) 

Mucha zhotovil reklamní plakát pro cigaretové papírky JOB, na plakátě figuruje žena 

držící cigaretu, jejíž kouř se vine kolem hlavy. V pozadí plakátu je monogram firmy JOB. 

O plakátu se mnohé hovořilo v souvislosti velmi bohatých vlasů ženy, působící jako 

makaróny. [5] 

Gismonda(obr. 7) 

Tento plakát proslavil Muchu. O svátcích roku 1894 Mucha byl donucen rychle 

zhotovit plakát k divadelní hře Gismonda pro Sarah Bernhardtovou. Podlouhlý, úzký tvar 

plakátu, subtilní odstíny barev a klid vyzařující z postavy v téměř životní velikosti. Sarah byla 

plakátem natolik okouzlena, že nabídla Muchovi pětiletou spolupráci. Krom plakátů, 

navrhoval také scény a kostýmy. [5] 

Médea (obr. 8) 

Mucha se snažil zachytit podmanivou sílu herectví Sarah Bernhardtové. Vypjatá póza, 

její tmavá, splývající róba a výraz děsu v široce rozevřených očích vytvářejí silný, dramatický 

efekt.[5] 
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obr. 7 - Gismonda   obr. 8- Medea    

   

   

obr. 6 – Job     obr. 9 – Job  
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2.4.4 Návrhy pro la Belle Époque 

S koncem 19. století se Mucha soustředil na rozvinutí svého návrhářského talentu. 

Jeho práce pokrývala velmi široké pole – předměty pro každodenní použití, klenoty, nábytek, 

malé a velké plastiky. Vytvořil návrhy pro interiéry pavilonu v Bosně a Hercegovině a 

klenoty pro expozici Georgese Fouqueta a také bustu dívky pro Houbigantovu expozici. [5] 

 Mucha jako návrhář byl oslovován a žádán o návrhy klenotů, příborů, nádobí, 

čalounění apod. Přisel s nápadem „příručky pro umělecké řemeslníky“, která obsahovala 

nezbytné předlohy ve stylu Art Noveau. Publikaci DocumentsDécoratifs (obr. 10, 11) vydala 

v roce 1902 LibrarieCentrale des Beaux – Arts v Paříži. V publikaci je popsán postup stylizací 

od realistické studie přírody až po výsledný předmět v kovu, kůži, skle nebo krajce. Kniha 

byla prodávána školám a knihovnám po celé Evropě. [5] 

 

 

obr. 10 – návrh pro  DocumentsDécoratifs  obr. 11 – návrh pro DocumentsDécoratifs 
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2.4.5 Muchovy plastiky 

Mucha navrhl plastiku (obr. 12) pro expozici slavného výrobce parfémů Houbigant, 

která byla vystavěna na Světové výstavě v roce 1900.  

Stylizace hlavy vychází od renesančních umělců. Technika a povrchová úprava, která 

dociluje efektní hry barev a světla, jsou typickým znakem pro dobové umělecké řemeslo 

secese. Kvůli Houbigatovým květinovým vůním, Mucha ozdobil plastiku dívčiny hlavy 

liliemi. Na Světové výstavě byla busta instalována uprostřed expozice, nad věncem kosatců, 

růží a fialek. Tím kombinace krásy a koruny z klenotů a květin vykouzlila dokonalou poctu 

slavnému výrobci parfémů. [5] 

Akt na skále (obr. 13) vytvořil Mucha před Světovou výstavou v roce 1900. Soška 

ženy je vytvořena z bronzu a je vysoká 27 cm. K výrobě plastiky pomohli Muchovi dva 

přátelé a to August Seysses a August Rodin, jehož vliv je patrný v uvolněné póze ženy, která 

pohlíží v obdivu na svůj odraz ve vodě pod skálou, kde je usazena. [5] 

 

obr. 12 – plastika parfému    obr. 13 – Akt na skále 



18 
 

2.4.6 Mucha a Fouquet 

 

obr. 14 – interiér Fouqueta klenotnictví 

Georges Foquet byl synem slavného pařížského klenotníka Alphonse Fouqueta 

pozdního 19. století. Georges se rozhodl udělat si vlastní jméno a objevit pro klenotnické 

umění nové výraziva. Svůj nový styl chtěl prezentovat na Světové výstavě a požádal Muchu o 

pomoc. Důvod proč Fouquet oslovil Muchu, byl pro jeho opulentní a výrazné šperky, které se 

objevovaly na Muchových plakátech. Na Muchovy návrhy šperků byl vyvolán velký úspěch a 

zájem také u kritiků. Z reálných klenotů se dochovalo velmi málo kusů. Ty, které se 

nedochovaly, jsou zvěčněny na fotografiích (obr. 15, 16).  

Po přestěhování klenotnictví do nových prostor se Fouquet opět obrátil na Muchu 

s prosbou na návrh interiéru. Jeho spolupráce vyústila až v extravagantní využití stylu Art 

Nouveau a to zpracováním interiéru Fouquetova klenotnictví (obr. 14).  

Muchovým záměrem byla jakási celková atmosféra obchodu, než samotná funkčnost. 

Inspiraci nalezl ve světě přírody – větve, květy, motýli, drahokamy, korály a ryby. Největší 

pýchou byly plastiky pávů.  

Roku 1901 byl obchod přijat s nadšením. Do roku 1923 byl interiér zachován, poté se 

díky modernizaci doby změnil. Interiér nebyl zničen, byl demontován a uskladněn. Opětovná 

rekonstrukce obchodu byla dokončena v roce 1989. Tento obchod se dá považovat jako jeden 

z nejkrásnějších příkladů výtvarného návrhářství ve stylu Art Nouveau. [5] 
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obr. 15 – dekorativní řetěz s přívěsky   obr. 16 – brož s přívěskem 

2.4.7 Návrat do Čech – české plakáty 

Poté, co se Mucha roku 1910 vrátil do vlasti natrvalo, začal se soustředně vyrovnávat 

s touhou obracet se svým uměním k rodnému lidu a vyjadřovat jeho potřeby a ideály. 

Postupně tak vznikl nový soubor plakátů, který se odlišoval od plakátů pařížských. 

 Námětově se setkáváme hlavně se dvěma oblastmi – s folklórem, zdůrazňujícím 

barevnou krásu moravských lidových krojů a něžný slovanský typ dívek, dále také s tématem 

tělocvičných slavností a sletů spolku Sokol. [5] 

 

Princezna Hyacinta (obr. 17) 

Plakát, vytištěný v Praze, který propaguje baletní pantomimu Princezna Hyacinta od 

Ladislava Nováka a Oskara Nedbala. Pohádka o kováři, který sní, že se jeho dcera stala 

princeznou a unesl ji černokněžník. Motiv hyacinty se prolíná celým obrazem, od výšivky 
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na šatech, až po nádherné šperky. Dekorativní prvky dále obsahují srdce, kovářské náčiní a 

čarodějnické nástroje. [5] 

 

Obr. 17 – Princezna Hyacinta 

Bankovky 

Československá republika vznikla 28. Října 1918. Tomáš G. Masaryk byl zvolen jejím 

prvním prezidentem 14. Listopadu. Mucha si přál pomoci při rozvoji nového státu, a proto 

s radostí přijal nabídku na návrh bankovek (obr. 18, 19) a poštovní známky.   

První bankovka vyšla v roce 1919 a mnoho dalších následovalo v pozdějších letech. 

Kromě známek a bankovek navrhl ještě národní znak pro policejní uniformy a vše bez 

honoráře. Mucha chtěl hlavně pomoci nově se rodícímu státu. [5] 

    

obr. 18 – bankovka deset korun   obr. 19- bankovka padesát korun 
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2.4.8 Malby 

Mucha je znám především jako grafik a kreslíř. Už jeho studia na mnichovské 

Akademii výtvarných umění ho vybavilo i jako malíře. Malířství, především volné portrétní 

studii se zabýval okrajově. Větší alegorické obrazy namaloval tehdy ještě temperami. 

 Teprve až na počátku 20. Století s nalezením velkého tématu obrazového cyklu 

z pravěku a dějin Slovanstva se Mucha obrátil k velkoformátové olejomalbě.  

Použití těchto možností se stalo náplní obrazového cyklu Slovanská epopej. 

 

obr. 20 – Polibek Francie Čechám 

Polibek Francie Čechám (obr. 20) 

„V tomto symbolickém zobrazení je utrpení národa českého pod rakousko-uherskou 

nadvládou znázorněno v postavě ženy, zahalené v drapérii s pražským lvem a přivázané na 

kříži, který stojí v planoucí pustině. Duch revoluční Francie ve frygické čapce utěšuje ženu 

polibkem a zároveň ji osvobozuje z jejich pout. Český národ ve svém boji o nezávislost čerpal 

inspiraci z porevoluční Francie.  

Když Československo získalo nezávislost v roce 1918, prezident T. G. Masaryk 

napsal: „Sympatie k Francii, ideje Francouzské revoluce byly nám v době takzvaného 

obrození mocnou kulturní a politickou oporou.““ [5] 
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2.4.9 Fotografie 

Muchovy fotografie lze rozdělit do tří skupin: fotografie modelů pro výtvarná díla, 

fotografie ze studijních pobytů v zahraničí a fotografie rodiny a přátel. Muchova soukromá 

sbírka fotografického materiálu zahrnuje negativy, skleněné i celuloidové, a řadu vynikajících 

fotografií. 

 Mucha začal fotografovat v Mnichově na zapůjčenou kameru. Fotografoval za 

přirozeného světla bez dodatečného umělého osvětlení. Fotografie vyvolával sám 

v improvizované temné komoře.  

 Modely pózující v Muchově ateliéru (obr. 21). 

 

obr. 21 – modely pózující v Muchově ateliéru 
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2.4.10 Kresby a pastely 

Vystavovaný soubor se pokoušel alespoň ve zkratce naznačit tvůrčí zázemí, které měla 

Muchova tvorba právě v kresbě. Týká se to nejenom precizních tužkových kreseb, ale i 

navrhování skic. Tyto kresby dokládají vnitřní obsahovou jednotu Muchova díla, založenou 

na jeho filozofických ideálech, jejíž časový původ a obsahové zobrazení zůstávají stále do 

značné míry hádankou. 

Stavba gotické katedrály sv. Víta v Praze byla počatá v roce 1344 a dokončena až ve 

20. století. Muchovo okno financovala česká banka Slavia. Raná studie vitráže (obr. 22) je 

jedna z mnoha. Konečná verze (obr. 23), zobrazuje sv. Václava jako dítě se svoji babičkou, 

sv. Ludmilou v ústředním panelu, který je obklopen dalšími 36 panely, kde jsou zobrazeny 

scény ze života Cyrila a Metoděje. Do vitráže Mucha zakomponoval i Slavii, jako pohanskou 

bohyni Slovanů. Formální studie světců zajímavě kontrastuje s výslednou vitráží, která je 

ohňostrojem barev, světla a pohybu. [5] 

    

obr. 22 – návrh okna vitráže ve sv. Vítu   obr. 23 – okno v katedrále sv. Víta 
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2.4.11 Slovanská epopej 

Mucha vytvořil dvacet monumentálních pláten Slovanské epopeje s úmyslem zobrazit 

počátky Slovanů, úspěchy, kterých dosáhli a cíle, ke kterým směřovali. Plátna byla původně 

pojata jako nástěnné malby pro nikdy nerealizovaný Dům slovanských národů. Ohromila 

svým formátem, pojetím a stylem. [5] 

Seznam obrazů: 

„Slované v pravlasti; Slavnost Svantovítova; Zavedení slovanské liturgie (obr. 24); 

Hájení Szigetu proti Turkům Mikulášem Zrinským; Bratrská škola v Ivančicích; Zrušení 

nevolnictví na Rusi; Milíč z Kroměříže; Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské; Schůzka 

na Křížkách; Petr Chelčický; Jan Ámos Komenský; Svaz slovanských dynastů; Po bitvě na 

Vítkově; Jiří z Poděbrad a z Kunštátu; Bitva grunwaldská; Mont Athos; Štěpán Dušan; Car 

Simeon; Přísaha Omladiny pod slovanskou lípou; Apoteóza z dějin Slovanstva.“ [8] 

 

 

obr. 24 - Zavedení slovanské liturgie 
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2.5 Brože ala Mucha ze soukromé sbírky Madeleine Albrightové 

Brož je šperk, který je upínána oděv, jeho funkce je především estetická, nikoliv 

praktická. Umístění brože záleží především na jednotlivci a jeho vkusu, např. na klopu saka, 

na přední díl halenky či na záda. Brože byly a jsou vytvářeny z různých materiálů jako kov, 

textil, sklo, plastová hmota aj. Ani ve zdobení se meze nekladou. Brože lze ozdobit drahými 

kameny, polodrahokamy, sklíčky, emailem a mnohými dalšími ozdobami. 

Aniž by M. Albrightová chtěla, stala se sběratelkou šperků. Brože a špendlíky se staly 

součástí jejího diplomatického stylu. Nejprve si brože sama kupovala, později je začala 

dostávat darem. Každá brož v její sbírce má svůj příběh. 

Secesní brože ze soukromé sbírky M. Albrightové byly zhotoveny podle návrhů 

Alfonse Muchy. 

Brož ve stylu české secese (obr. 25) je zhotovena ze sterlingového stříbra s 

granátovým muglem. 

Brož podle kreseb Alfonse Muchy (obr. 26) je zhotovena ze sterlingového stříbra, 

korálů a křišťálů. [9] 

 

 

obr. 25 – brož ve stylu české secese   obr. 26 – brož podle návrhu A. Muchy 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0perk
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3. PRAKTICKÁ ČÁST - SECESNÍ BROŽ STYLIZOVANÁ PODLE 

ALFONSE MUCHY 

3.1 Přesné lití – metoda vytavitelného modelu – průmyslová aplikace 

Metoda vytavitelného modelu – vosku, patří do skupiny přesného lití. U této metody je 

možno vyrábět tvarově velmi složité odlitky s dobrou hladkostí povrchu. Na vytavitelný 

model je možno použít jakýkoliv materiál. 

 

obr. 27 – schéma postupu 

Základem u metody vytavitelného modelu je zhotovení voskového modelu. Voskový 

model je zhotoven vstřikováním rozehřátého vosku do matečné formy. Po vychladnutí 

modelu, popřípadě jeho dodatečných úpravách jsou části modelů napojeny na vtokový kůl a 

tím vytvořena vtoková sestava – stromeček. 

Stromeček je následovně namáčen do keramické břečky a zasypán ostřivem. Vzniklá 

vrstva se nechá usušit a proces se opakuje. Většinou je prováděno 5-15 vrstev. Vznikne tzv. 

skořepina. Důležité je, aby model vydržel veškerou manipulaci a technologické operace. Po 

vysušení skořepiny je vosk odstraněn převážně za pomocí předehřáté páry v autoklávu. Po 

odstranění vosku se forma suší a žíhá. V závěru dojde ke konečné kontrole, očištění a po 

zahřátí formy je připravena pro odlití. 

Vtoková soustava a odlitek je zbaven ulpělé keramické směsi. Z takto upravené sestavy se 

oddělí (odřežou) odlitky a ty se poté omílají v bubnech nebo se tryskají.  
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Po očištění jsou odlitky podrobeny kontrolám. Byly kontrolovány koncové rozměry (3D 

měření), vnitřní (rentgen) a vnější (vizuální) vady.(obr. 27) [10] 

3.2 Návrh brože 

 

 

obr. 28 – kresebný návrh 
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 Při navrhování brože jsem se nechala inspirovat plakáty od Alfonse Muchy avytvořila 

několik verzí kresebných návrhů. Nakonec jsem zvolila návrh se zvonky a lístky (obr. 28). 

Volba materiálu odlitku 

 Prvotní plán byl takový, že brože budou z bronzu, následně byla myšlenka rozšířena i 

o litinu. Bronz byl použit jen do sádrových forem. Na odlitky se použil cínový bronz, který je 

nejčastěji používán u uměleckých odlitků – konkrétně slitina bronzu s 10.ti% cínu (CuSn10). 

Volba materiálu modelu 

Hrnčířská hlína vzhledem k rychlosti modelace nebyla dobrá volba, rychle osychala a 

častým vlhčením vodou se detaily brože degradovaly. 

 Modurit nebyl moc vyzkoušen, ale nejspíš by dříve uschnul, než by se brož dostala 

finálního stavu. 

 Možnost do budoucna je hmota Super Sculpey, která se využívá často v modelářství. 

Hmota po kontaktu se vzduchem nevyschne a ani se po určitém čase na vzduchu nezmění její 

plastické vlastnosti. Pro zafixování tvaru je potřeba hmotu vypálit v troubě na 130°C. 

K modelaci jsem zvolila plastelínu (obr. 29), která měla nejpřijatelnější vlastnosti – 

především tu, že jsem se k rozpracovanému modelu mohla vždy vrátit a pokračovat v jeho 

modelaci, aniž bych např. musela plastelínu vlhčit. Kresebný návrh byl přenesen na 

plastelínovou placku a byla zvolena určitá velikost brože. Plastelína byla dostatečně plastická 

pro modelaci brože a detailů. Jediná nevýhoda plastelíny byla, že se model začal při vyšší 

teplotě roztékat. 

  

 

obr. 29 – plastelínový model    obr. 30 – lícní část silikonové formy 
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3.3 Výroba sádrového kopyta a silikonové formy 

Plastový rám posloužil jako kostra k výrobě sádrových kopyt a silikonové formy. Do 

kelímku (viz obr. 29), byly upevněny gumové zátky, které sloužily jako otvory pro vtok a 

výfuky.  Kelímek byl zalit sádrou a na zátky položen plastelínový model. 

 Po vyschnutí sádry byla nanesena silikonová vrstva, která vytvoří první část silikonové 

formy.  

Byl použit silikon Elastosil M 4641A/Ba katalyzátor. Silikon byl ručně v kelímku 

namíchán v poměru 1:10. Aby silikon z modelu nestékal, byla do směsi zamíchána kapka 

ztužovadla. Směs byla důkladně promíchána, aby se minimalizovalo co největší množství 

vzduchových bublin. Namíchaný silikon byl nanášen v tenkých vrstvách na plastelínový 

model a tvrdnul 24 hodin.(obr. 30) 

 Na vytvrzený silikon byla nalita sádra a nechala se zaschnout. Po vysušení sádry byly 

obě kopyta se silikonovou lícní části vyjmuty z plastového rámu.(obr. 31) Avšak v mém 

případě se silikon přichytil na vrchní sádrové kopyto, proto byla výztuha zničena (obr. 32) a 

byla potřeba vytvořit rubovou silikonovou část formy. 

 

obr. 31 – zkompletovaná sádrová výztuha  obr. 32 – rozebraná poškozená výztuha 

 Silikon byl nanesen na rubovou část plastelínového modelu a vrchní silikonovou část. 

Do plastelínového modelu byly připevněny gumové zátky, které sloužily jako vtok a výfuky. 

Silikon tvrdl opět 24 hodin.  

 Na vytvrzený silikon byla nanesena sádra a po zatuhnutí byla sádrová výztuha se 

silikonovou formou vyjmuta z plastového rámu.(viz obr. 31) 

 Bylo by vhodné si před nanesením rubové silikonové části separovat silikonovým 

olejem lícní část. Silikon měl vlastnosti takové, že se lícní a rubní část nádherně spojila   
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v jednu. Dělící rovina měla být vytvořena rozřezáním silikonové formy, nejlépe 

nerovnoměrně, aby se vytvořily zámky. V mém případě jsem odstřihla okraj silikonové formy 

a snažila jsem se dostat do viditelné dělící roviny.  

 Silikonová forma byla úspěšně rozebrána pod vodou (obr. 33). 

 

obr. 33 – rozebíraní silikonové formy   obr. 34 – silikonová forma  

3.4 Voskový model 

 Silikonová forma (obr. 34) musela na sebe přesně doléhat a zapadnout i do sádrových 

kopyt. Pro lepší zpevnění této formy bylo dobré ji oblepit lepicí páskou.  

 Na plynovém hořáku byl roztaven vosk – nesmí bublat. Vosk je vlit vtokem do 

silikonové formy (obr. 35). Po chvíli byla forma opět dolita voskem, jelikož při chladnutí 

vosku probíhá smršťování a ve vtoku vzniká staženina, kterou je třeba dolít voskem.  

Ačkoliv byl červený zubařský vosk měkčí a dobrý na roztavení a následné opracování, při 

tuhnutí tvoří velké staženiny. Hnědý technický vosk je křehčí, déle se taví, ale při tuhnutí se 

nevytváří tak velké staženiny.  

Optimální bylo, si vytvořit poměrově vhodnou voskovou směs ze zubařského a 

technického vosku zhruba 70%:30%. 

Po ztuhnutí voskového modelu, jde model krásně ze silikonové formy vyloupnout. 

Model byl opracován, byly odstraněny zbytky dělících rovin a zvýrazněny detaily pomocí 

modelářských nástrojů (obr. 36). 



31 
 

 

obr. 35 – odlévání vosku    obr. 36 – nezačištěný model 

 Z technického vosku byly připraveny elementy vtokové soustavy a následně byly 

přilepeny k modelu. 

3.5 Pryskyřičný model 

 Do silikonové formy byla odlita pryskyřice, ze které vznikl pryskyřicový model. 

Model tuhl 24 hodin, po vyjmutí ze silikonové formy byl opracován pilníky. Dále byl použit 

pro zaformování do pískové formy a následně do formy odlita litina. Odlitek měl povrchovou 

vadu – zadrobeniny.  
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4. PŘÍPRAVA FORMY 

 Na voskovou brož a vtokovou soustavu bylo vhodné si vytvořit sádrovou vrstvu(obr. 

37, 38), ze zlatnické sádry, která má lepší vlastnosti, než sádra klasická bílá. Zlatnická sádra 

SatinCast 20 od firmy KerrLab je jemná a dokáže věrně zanechat veškeré jemné detaily. Bylo 

nutné ji namíchat v přesném poměru 100:38 (sádra:voda). Sádra byla umíchána ručně, směs 

měla bublinky, avšak po nanesení na voskový model bublinky zmizely. Doporučuje se míchat 

tuto směs ve vakuu, např. pomocí přístroje Indu Mix.  

 Na voskové stromečky bylo naneseno několik vrstev. V průměru až 5 vrstev. Je třeba, 

aby každá vrstva důkladně proschla. 

 

obr. 37 – sádrová vrstva    obr. 38 – sádrová vrstva 

 Jelikož by se sádra po sušení a žíhání rozpadla, bylo nutné zaformovat voskové 

modely do kovových rámů. Kovové rámy splňují svoji funkčnost a udrží tvar formy. Na 

sádrovou výplňovou formu byla použita směs antuky a šedé sádry, v poměru 1:1. Byla 

vytvořena sypká směs z antuky a sádry a následně smíchána s vodou. Mokrá směs byla dobře 

promíchána a nalita do forem. Do sádrové výplňové hmoty byl ponořen voskový model, 

obalený v sádrové vrstvě ze zlatnické sádry, je důležité, aby byl model zakotven zhruba 

uprostřed. 

 Ještě, než samotná směs z antuky a sádry uschne, bylo vhodné si vytvořit licí jamku, 

kvůli lepšímu lití. 

4.1 Sušení a žíhání; předehřátí formy a odlévání 

Sušení je proces, při kterém bylo nutno odstranit volnou a vázanou vodu. Nejprve byly 

formy vysoušeny na vzduchu okolo 24hodin. Následně byly formy vloženy do sušičky, 

otočené vtokem dolů, aby vosk mohl vytéci na kovový tác. Formy byly sušeny v různých 
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cyklech. Konkrétněji první dvě hodiny na 120°C, další dvě hodiny na 135°C, další dvě hodiny 

na 150°C, poslední čtyři hodiny sušení jsou prováděny na 220°C(obr. 39). 

 Po vysušení musejí být formy vyžíhány při vyšší teplotě, aby byly vypáleny zbytky 

vosku. U vyžíhaných forem se zvyšuje její pevnost a prodyšnost. 

 Žíhací pec byla nastavena na teplotu 600°C s tím, že po dobu dvou hodin bude teplota 

konstantně narůstat.  

 

obr. 39 – formy v sušičce 

 Sádrová forma byla předehřáta, aby teplotní rozdíly kovu a formy byly menší a také, 

aby kov zatekl do všech částí formy. Sádrové formy byly zahřáty na cca 400°C. Nahřáté 

formy byly umístěny na licí pole a připraveny k odlití. 

 Cínový bronz byl roztaven v elektrické odporové peci na požadovanou teplotu 1250°C 

a byl vlit do připravených předehřátých forem(obr. 40)Teplá forma byla vhozena do vody, 

kvůli tepelnému šoku, kde se sádra odvaří a zůstane jen odlitek. Avšak po úplném zatuhnutí 

kovu, jde odlitek také očistit pomocí vody a kartáče (obr. 41). 

 

obr. 40 – odlité formy     obr. 41 - očištěný odlitek od sádry 
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4.2 Otryskání odlitků a dokončovací úpravy 

 Odlitky byly otryskány pod stlačeným vzduchem za pomocí křemenného písku od 

ulpělých nečistot, např. zbytkové sádry. Povrch byl připraven k dalším úpravám, např. 

broušení, patinování. 

 Vtoky a výfuky byly odřezány ruční pilkou a následně byla rubová část brože 

vybroušena na brusce. 

 Pomocí ruční mikrobrusky byly na lícní části vybroušeny detaily listů, obličeje, 

okvětních lístků a také nedokonalosti (obr. 42, 43). Broušením byla odstraněna většina pórů 

na obličeji. Díky vybroušení listů vznikl zajímavý plastický efekt. Bronzový odlitek byl 

připraven k patinování. 

 

obr. 42 – zvýraznění detailů modelu    obr. 43 zvýraznění detailů modelu 

 Patinování je povrchová úprava, při které se na povrchu odlitků vytvoří vrstva oxidů. 

Odlitek namočený v patinovací lázni tmavne a může až zčernat, záleží především na době 

namáčení.  

Do vody byla přidána 10%  kyselina sírová (H2SO4),v poměru 1000ml vody ku 20 ml 

kyseliny sírové a přisypán sulfid draselný (K2S). Roztok musel být řádně promíchán, protože 

účinné látky se usazovaly na dně. Roztok měl specifické aroma. Do připravené lázně byly 

položeny odlitky. Čím déle odlitek zůstane v lázni, tím tmavší bude jeho celkový vzhled. 

Bronzová brož zůstala v lázni 10 minut (obr. 44) a následně opět 10 minut, výsledkem byla 

černá patina se světlejší obličejovou částí (obr. 45). 

Po lázni byly odlitky opláchnuty a vykartáčovány. Určitá místa, jako konce listů, 

okraje zvonečků, obličej a jemné pramínky vlasů byly vyleštěny brusným papírem o hrubosti 

2000. Takovým opracováním z brože vystoupily jednotlivé detaily. 
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obr. 44 - patina po 10 minutách    obr. 45 – patina po 20 minutách celkem 

4.3 Instalace brožového můstku 

 Bronzové brožové můstky byly nedostatkovým zbožím. Zakoupen byl hliníkový 

(postříbřený) brožový můstek s povrchovou úpravou – pozinkování. Při následné patinaci ve 

stejném roztoku jako brož se na povrch brožového můstku nevysrážela žádná vrstva oxidů. 

Na bronzovou brož byl přilepen brožový můstek dvousložkovým epoxidovým lepidlem Patex 

Repair Epoxy Universal, který byl vhodný i na lepení kovů.  

4.4 Finální kompozice 

 Bronzová brož byla nainstalována na polštářku na jehlanovém podstavci, který byl 

z kartonu a pokryt podšívkovým materiálem. Polštářek byl z ramenních vycpávek a pošit 

látkou z oblekového materiálu.(obr. 46, 47) 

 

obr. 46  
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obr. 47 

5. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo převést teoretické poznatky o metodě přesného lití za pomocí 

vytavitelného modelu do praxe. Nechala jsem se inspirovat výstavou Alfonse Muchy, která 

probíhala v Galerii výtvarného umění v Ostravě na jaře v roku 2011. Na výstavě mě nejvíce 

zaujaly Muchovy plakáty, ze kterých jsem čerpala inspiraci při svém návrhu brože. 

 Nápad byl slibný, ovšem praxe byla jiná. Modelace samotného profilu ženského 

obličeje, ale i celé brože byla pro mě velmi náročná, protože jsem reliéf modelovala podruhé 

v životě. Nakonec s radami spolužáků jsem dokončila plastelínový model. Docela mě 

překvapilo, že na pohled jednoduchá věc bude tolik obtížná. 

 Zhotovila jsem pět sádrových forem, z toho jedna forma obsahovala dva modely, které 

byly spojeny do stromečku. Brože byly odlity z cínového bronzu a jedna brož z litiny. 

U bronzových odlitků nebyla zatečena některá místa – vlasy. U jiných bronzových odlitků 

nebyly vidět detaily. Litinový odlitek nebyl ani dotečený a ani nebyly vidět detaily. 

Vytvořila jsem i pryskyřicový model, který jsem zaformovala do pískové formy, výsledný 

litinový odlitek měl povrchové vady – zadrobeniny. 
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