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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem lidské postavy v sochařství od pravěku až 

po antiku, ze které vychází snad všechny evropské umělecké slohy. Dále se práce zabývá 

velice ojedinělým nezařaditelným sochařem 19. a 20. století Augustinem Rodinem, jehož dílo 

mi bylo inspirací při tvorbě mé plastiky. V praktické části popisuji postup při tvorbě modelu, 

jak hliněného, tak sádrového trvalého. A nakonec i samotný postup prací při výrobě odlitku. 

Klíčová slova: sochařství, Auguste Rodin, plastika, ruka, litinový odlitek 

ABSTRACT 

This work is aimed to the development of human figure in sculpture from prehistory 

to antiquity, from which come nearly all European styles. Furthermore, it deals with very 

unique, unclassifiable sculptor Auguste Rodin, who lived in the 19th and 20th century. I was 

inspired by his work to create my sculpture. In practical part I describe how to create a model 

from ceramic clay, and after that permanent plaster model. And finally I describe 

the procedure itself works the production of casting. 
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1   ÚVOD 

Pro bakalářskou práci jsem si vybral plastiku ruky. Ruka je nejsložitější z hlediska 

anatomického i sochařského zpracování. Člověk jí užívá jako pracovní nástroj, jako 

prostředek k poznávání okolí a také k subjektivnímu vyjádření emocí. Ruce nám pomáhají 

vydělat peníze, které jsou pro dnešní život tolik nezbytné. Žádná část lidského těla nemá pro 

plnohodnotný život člověka tak zásadní význam jako ruka. 

V první části – historie a vývoj ztvárnění lidské postavy, se zabývám vývojem lidské 

postavy v sochařině od pravěku až po antiku. Sochařina se vyvíjí již od pravěku, kde si lidé 

ulehčovali a zjednodušovali tvary. Později v antice sochaři dosáhli dokonalosti modelace 

lidského těla, ze které vychází většina evropských slohů. Na antiku navazuji sochařem 

Augustinem Rodinem, jelikož z ní především čerpal. Pro mne bylo zase inspirací dílo 

Rodinovo. 

V druhé části popisuji tvorbu hliněného modelu a trvalého sádrového modelu, díky 

sádrovému odlitku bylo možno formovat do pískové formy. 

V poslední části popisuji výrobu odlitku, od přípravy jednorázové pískové formy, 

založení jádra až po cizelování. Texty jsou proloženy fotodokumentací pořízeny během 

celého pracovního postupu. 
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2   HISTORIE A VÝVOJ ZTVÁRNĚNÍ LIDSKÉHO TĚLA 

2.1   Pravěk 

Počátek dějin umění se datuje od dob, kdy člověk doby ledové začal napodobovat 

škrábance zvířete, které si brousilo drápy o stěny jeskyní. Vědomě tedy začal rýt prsty do 

hlíny nebo do hliněných stěn jeskyní. Rytiny jsou staré přibližně 30 000 let. Zpočátku se 

soustřeďovaly na zachycení obrysů postav, poté i svého okolí nebo zvířat. „Panák, který je 

zjednodušením přirozeného tvaru těla při pohybu, se v prehistorickém umění objevuje však 

teprve v době poledové, což dokazuje lovecká scéna ve španělské propasti Gasulla (kolem r. 

7500 př. Kr.). “[1] Dokazuje to také, zobrazení lodí a válečníků, které vzniklo ve Švédsku 

kolem roku 1000 př. Kr. 

Obr. 1 Lví člověk, 
mamutovina 

Obr. 2 Antropomorfní 
poloreliéf, slonovina 

Obr. 3 Hlava ženy, slonovina 

Obr. 1: http://donsmaps.com/lionlady.html (03. 04. 2012) 

Obr. 2: http://donsmaps.com/adorant.html (03. 04. 2012) 

Obr. 3: http://celinelb-etc.fr/Blog/?p=79 (03. 04. 2012) 

 Podobně se vyvíjelo sochařství. Asi vůbec nejstarším ztvárněním lidské postavy je 

soška „Lvího člověka z Hohenstein-Stadel“(obr. 1) stará více než 32 000 let. Figurka 

o velikosti 30 cm se liší od obvyklých nálezů sošek Venuší a figurek zvířat. Byla vyřezána 

z klu malého mamuta, což dokazuje rentgenový snímek. 



5 
 

Další nejstarší výtvor člověka byl „antropomorfní poloreliéf z Blaubeuren“ (obr. 2). 

První portrét v historii je zřejmě „hlava ženy z GrotteduPape z Brassempouy“(obr. 3). 

Druhým nejranějším portrétem člověka je „hlavička ženy z Dolních Věstoniíc“(obr. 4), která 

se vyznačuje individuálními rysy. Obličej se zpola naklání a zdá se být ochrnutý. 

Nejznámějšími sochařskými výtvory v pravěku jsou bezpochyby kultovní sošky tzv. Venuší 

z gravettienu. Člověk doby ledové u těchto sošek zdůrazňoval druhotné pohlavní znaky, jako 

jsou těžká ňadra a široké boky. Tyto postavy byly symbolem ženské plodnosti, tedy zázrakem 

ztělesňující zrození. Oblast, kde byly nalezeny tyto malé mateřské fetiše, se rozkládá 

od severní Itálie po Sibiř. V paleolitu vznikla řada různých Venuší. „Venuše z Willendorfu 

(obr. 5) je jednou z prvních skulptur z vápence, lze u ní obdivovat detailní zpracování až 

po vyboulení koleních čéšek. Charakteristické jsou skrovné paže nad poprsím a hlava pokrytá 

ornamentalizovaným účesem. “[2]„Venuše s rohem“ (obr. 6), která vznikla kolem roku 

21 000 př. Kr. (roh v pravé ruce plastiky je v paleolitickém umění výjimečným atributem a 

jakoby předznamenává pozdější vyobrazení bohyně hojnosti). Je to vápencový reliéf vykopán 

v Gravettien. Za vůbec první nález keramiky je považována „soška ženy“(obr. 7), nalezená 

v Dolních Věstonicích. Byla vytvořena z umělé směsi hlíny, popele a kostního prášku, která 

se nakonec vypálila. 

U některých sošek se zdá být ztvárnění těla nadčasové, například u „sošky 

ženy“ze slonoviny (obr. 8), která byla nalezena na Slovensku. Vyskytuje se u ní téměř 

nepatrné přesunutí rovnováhy na jednu stranu a lehké pootočení, které pravděpodobně vzniklo 

náhodou. Soška tak vypadá živěji. Na těchto nalezištích byly objeveny i velice abstraktní 

plastiky. „Figura“ (obr. 9), která má zvýrazněné pozadí, má na horním konci otvor. Byla tedy 

Obr. 4 Hlavička 
ženy, slonovina 

Obr. 5 Venuše 
z Willendorfu, vápenec 

Obr. 6 Venuše s rohem, 

vápenec 

Obr. 7 Soška 
ženy, pálená 

hlína 

Obr. 4, 5, 6, 7: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/kruh/web/pages/06-prehistorie.html (03. 04. 2012) 
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zcela určitě nošena na krku. „I když dochovaná díla představují pouze zlomek tehdejší 

produkce, dokazují, že pravěkému člověku nemůže být upřena hravá tvořivost. Tu lze 

pozorovat i na abstraktních ženských soškách, které se dochovaly v nesčetných podobách. 

Až do raného neolitu vznikají v Podunají takzvané idoly z pálené hlíny (obr. 10). Stylizované, 

stojící postavy navazující na paleolitické sošky Venuší. Tvoří spojnici k mramorovým idolům 

kykladské kultury (obr. 11) datované kolem roku 2000 př. Kr. “[2] 

Obr. 8 Soška ženy, 
slonovina 

Obr. 9 Figura, gagát Obr. 10 Ženský idol, 
pálená hlína 

Obr. 11 Idol 

z Amorgosu, 

mramor 

Obr. 08: http://nitra.sme.sk/c/5001990/mamutie-kosti-z-moravian-ludia-mleli-a-jedli-venusa-sa-zachovala.html 

(03. 04. 2012) 

Obr. 09: http://donsmaps.com/petersfels.html (03. 04. 2012) 

Obr. 10: https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/03neolit/031neolit.htm (03. 04. 2012) 

Obr. 11: http://www.oberlin.edu/images/artime4.html (03. 04. 2012) 

2.2   Egypt a Mezopotámie 

I když sochaři renesance nebo klasicismu vycházeli z řeckého kánonu, byli 

to Egypťané, kteří dokázali jako první vytesat z kamene kulatou sochu v životní velikosti. 

Vytvořili základy pro uměleckou tradici a ta se stala základním pilířem pro řecké sochařství. 

Egyptská historie sahá až do 4 tisíciletí př. Kr. Díky hieroglyfickému písmu, které v této 

civilizaci existovalo, se dovídáme mnohem více o egyptských výtvorech, které byly starší o 

1000 let, než například o idolech ze 14. století př. Kr. z Kykladu a Kypru, o kterých nevíme 

takřka nic. Spadají do prehistorického období. 
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Egypťané se omezili na několik málo poloh lidského těla a to sice především na stojící 

kráčející postavu (jednou nohou vykročenou vpřed, druhá noha však zůstává přilepena 

k imaginární zadní desce) a sedící postavu (tato poloha náležela jen králům a příslušníkům 

horní vrstvy), ale i sochu písaře (písař byl znázorňován v tureckém sedu při práci se sítinou a 

papyrem v ruce) a krychlovou sochu (kubické vnímání prostoru je nejpatrnější u těchto soch). 

Později začínají ztvárňovat modlící se nebo obětující se 

lidi. Při zpodobňování lidské postavy se uplatňují tři 

principy. Prvním principem je koncepční realismus, tzn., 

že se pracovalo podle šablon. Realismus se objevuje 

především u obličejů, těla jsou si všechna podobná. 

Druhým principem je frontální zobrazení, kdy jsou sochy 

určené pouze pro pohled z čelní strany. Posledním 

principem je hieratická perspektiva. Dalšími znaky, 

kterými se egyptské sochařství vyznačuje, je idealismus a 

abstrakce. I barevnost téměř vždy pomalovaných postav se 

řídila určitým kánonem. Muži byli obvykle natírání 

hnědou, ženy světle žlutou pleťovou barvou. Tyto zásady 

a znaky se dodržují po tisíciletí.„Egyptský umělec 

harmonicky spojuje v celek jednotlivé roviny pohledu, 

navzájem otočené o 90 stupňů, takže vzniká nejen 

věrohodný, ale i přesvědčivý nový obraz, který už nemůže 

být důkladnější a jenž podává optimální výpověď. “[1] 

Těchto zásad si můžeme povšimnout například u postav „dvorního úředníka 

z Memfidy a jeho ženy“(obr. 12) přibližně z roku 2400 př. Kr. Cítíme dynamiku pohybu 

vpřed na jedné straně, na straně druhé vnímáme sošný klid, kterého dosahuje umělec tím, že 

vykročenou levou nohu o něco prodlouží (anatomicky nesprávně) a udělá tak pohyb. Ovšem 

svislá osa od hlavy k pravé noze naznačuje klidovou pozici. 

Svět Egypťanů je pro nás poněkud cizí, avšak sfingy se lvím tělem jsou nám známé. 

Například slavná „sfinga“ (obr. 13) stojící v blízkosti od trojice velice známých pyramid u 

Gízy (Chufewova, Raachefova a Menkauérova, pocházející z doby faraóna Raachefa). Sfinga 

je vysoká 20 metrů, dlouhá 70 metrů a je vytesána z jednoho kusu skály. Není v Egyptě 

jediná, soch sfing je zde velmi mnoho. Vznikaly už od dob prvních dynastií až do zániku 

egyptské nezávislosti. Egypťané spodobňovali bohy často na zvířecí motivy. Třeba bůh 

Obr. 12 Dvorní úředník a jeho 
žena, dřevo [1] 
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mrtvých spodobňovaný jako šakal (nebo jako postava se šakalí hlavou), dále bůh hor jako 

sokol, bůh Vepvovet, otevírající cestu v podobě vlka, nebo bohyně Hathor, která je 

vyobrazována jako kráva se slunečním kotoučem mezi rohy. Jedním z nejvyšších bohů byl 

Ptah, otec bohů a lidí. Jeho jméno se stalo východiskem pro vznik řeckého pojmenování říše – 

Egypt. Dodnes obdivujeme schopnost kameníků a sochařů realisticky znázorňovat tato zvířata 

ztělesňující bohy. Z toho můžeme vidět, jak důležití byli tito bohové pro představy Egypťanů 

a především pro samotné faraony. 

Schopnosti egyptských sochařů jsou vskutku okouzlující. To platí zejména pro „sedící 

sochy prince Rahotepa a jeho manželky“ (obr. 14) pocházející z roku 2650 př. Kr., pro ještě 

starší sochu „sedící sochu písaře“ (obr. 15) z roku 2680 př. Kr. dále pro slavnou „bustu 

královny Nefertiti“ (obr. 16) z roku 1360 př. Kr., tato hlava tvořila model pro oficiální portrét, 

byla nalezena v dílně sochaře Thutmose v Amarně. To jak dokázali Egypťané zpracovat 

jednotlivé znaky a rysy, dokazuje „dřevěná hlava ženy“ (obr. 17) se zřetelnými negroidními 

rysy. Nemusíme se divit tomuto obrazu míšenky, uvědomíme-li si, že říše faraónů sahala až 

k Núbii. 

Tak jak tíhla egyptská architektura ke gigantičnosti (pyramidy, obrovské chrámy), tak 

i sochy mnohých faraónů byly charakteristické svou velikostí a božskostí. Ať už to jsou 

„obrovské sedící sochy“ (obr. 18) před vstupem do chrámu Abú Simbel, který nechal postavit 

kolem roku 1250 př. Kr. Ramesse II. nebo portrét Amenhotepa III. s manželkou, tzv. 

„Memnonovy kolosy“ (obr. 19), které byly vysoké 12 metrů. Jen prst na ruce měřil 1,4 m. 

Obr. 13 Sfinga v Gíze, pískovec 

http://www.ohistorii.estranky.cz/fotoalbum/staroveke-

civilizace/staroveky-egypt/sfinga.html (05. 04. 2012) 
Obr. 14 Princ Rahotep a jeho 

manželka, malovaný vápenec [1] 
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Obr. 15 Sedící písař, malovaný vápenec 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/Jdd2ndBNI6mv2289f3cK0g 

(05. 04. 2012) 

Obr. 16 Busta královny Nefertiiti, 
malovaný vápenec [1] 

Obr. 17 Dřevěná hlava, dřevo [1] Obr. 18 Sedící sochy, pískovec [1] 

„Téměř současně s kulturou starého Egypta vzniká v Mezopotámii, zemi mezi řekami 

Eufrat a Tigrid, řada kultur a říší, které známe pod jmény Akkad, Sumer, Babylon, a Aššur a 

s nimiž se částečně setkáváme i v textech Starého zákona. Když ve 35. kapitole knihy Genesis 

čteme, že Jákob přikázal svému domu a všem, kteří u něho byli: „Zbavte se cizích bohů, které 

máte mezi sebou!“ a když dále slyšíme, že praotec lidu izraelského zakopal tyto „bůžky“ pod 

posvátným stromem u Šekem, můžeme s jistotou tvrdit, že v případě těchto cizích bůžků jde o 

„hliněné figurky bohyň plodnosti“ (obr. 20). Tyto figurky, znázorňující ženu s dítětem, byly 

nalezeny v Uru v Mezopotámii. “[1] 
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Schematicky a sochařsky podobné byly nalezeny „sošky prosebníků“ (obr. 21) 

ve zříceninách chrámu boha Abu v Tell Asmaru, pocházející z raného sumerského období. 

Zajímavostí jsou jejich velké strnulé oči, v nichž se zračí vroucná zbožnost prosebníků. Vědci 

se domnívají, že větší figurka má znázorňovat boha Abu a menší figurka jeho průvodce. 

Zobrazení očí mezopotamské národy fascinovalo. To dokazuje další nález z Akkadu – „hlava 

muže“ (obr. 22), u kterého je oční bělmo vytvořené z kousků mušlí, oční důlky z asfaltu a 

duhovka je z lazuritu. Mezopotámští sochaři dokázali ve 2. tisíciletí realisticky a přirozeně 

znázornit zvířata i lidi. To dosvědčuje „postava býka s lidskou hlavou “ (obr. 23), zřejmě šlo 

o vyobrazení nějakého božstva, které zcela určitě vznikalo pod vlivem Egypta. 

Obr. 22 Hlava muže, 

alabastr [1] 

Obr. 23 Býk s mužskou hlavou [1] Obr. 24 Gudea, diorit [1] 

 

Obr. 19 Memnonovy kolosy, pískovec 

http://tripio.cz/afrika/egypt/zapadni-breh-

nilu/atrakce/memnonovy-kolosy  

(05. 04. 2012) Obr. 20 Hliněná 
figurka, pálená 

hlína [1] 

Obr. 21 Sošky prosebníků, 
přírodní sádra [1] 



11 
 

Typická socha umění Mezopotámie je „socha vládce 

Gudey“ (obr. 24), vytesaná s dioritu. Je ztvárněn sebevědomě, ale 

přesto pokorně a zbožně. Suknici má pokrytou klínovým písmem, 

které vyjadřuje jeho odevzdání se bohu. Sochu Gudey překonává 

bronzová „maska krále Sargona“ (obr. 25). Má osobní rysy krále, 

také technika zpracování bronzové sochy je vskutku 

obdivuhodná. 

2.3   Kréta 

„Dříve, než se budeme zabývat uměním antického Řecka, 

se musíme vrátit asi o 1000 let zpět a pojednat o minojském 

umění na Krétě…, které z Peloponésu pronikalo na ostrovy. “[1] Všechna tato kulturní centra 

vytvořila významný předstupeň řeckého umění a z toho později vyrůstá pozdější evropské 

sochařství. 

Kréta, ve starověku většinou hornatý zalesněný ostrov 

v jižním Egejském moři s četnými zálivy vhodnými pro vznik 

přístavů, stala se křižovatkou obchodních cest mezi orientem, 

Egyptem a Řeckem. Kréta tedy bohatla z obchodu se 

středomořskými oblastmi. Tato doba byla vysloveně obdobím 

míru. Díky tomu se mohla Kréta věnovat umění. Důkazem 

pokojného vývoje jsou sošky jako „Hadí bohyně z Knossu“ 

(obr. 26) – v Krétském náboženství byl kult Bohyně Matky spjat 

s kultem hada, který byl magickým zvířetem a falickým 

symbolem. Dále soška „bohyně plodnosti krmící dvě kozy“ 

(obr. 27), vyřezaná ze slonoviny.„Tehdejší doba nechápala bohy 

jako bytosti nahánějící hrůzu, nýbrž jako postavy přátelské a 

člověku nakloněné. Tento duch vyzařuje z hliněné „sošky 

bohyně z Knossu“ i z uměleckých řezeb ze slonoviny, zdobících 

trůn kyperského panovníka a dokládajících těsné obchodní styky 

Kypru s Egyptem a Féničany. “[1] 

Kolem roku 1700 př. Kr. bylo krétské umění zničeno a to 

sice výbuchem sopky na ostrově Thera a vpádem Mykéňanů na 

ostrov. 

Obr. 25 Maska krále 
Sargona, bronz [1] 

Obr. 26 Hadí bohyně 
z Knossu, 

polychromovaná terakota 
[1] 
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Obr. 27 Bohyně plodnosti, slonovina 

http://breakfornews.com/forum/ 

viewtopic.php?p=23654 (10. 04. 2012) 

Obr. 28 Další Hadí bohyně,  

fajáns [1] 

2.4   Řecké umění 

Řecké sochařství patří k nejvýznamnějším odkazům antické kultury. Čerpá z Egypta, 

Kréty a Mezopotámie. Mnoho soch se dochovalo díky římským sádrovým kopiím. „Kdo 

jednou navštívil sbírku odlitků, vzpomene si jistě na idealizované sochy bohů a hrdinů 

v nadživotní velikosti. Tyto sádrové repliky, uchovávané jako „klasická vzdělanost“, vznikly 

většinou z kopií zhotovovaných v Římě, kde byla řecká – již tehdy starožitná – díla 

považována za luxusní zboží. Sochy, které se zachovaly jen zřídka, zářily před více než 2000 

lety svítivými barvami, které byly nanášeny na bronz nebo mramor. “[2] 

Řekové uměním žili a měli pro něj cit. S podobným přístupem k umění se již nikde 

jinde v dějinách lidstva nesetkáváme. Důležitý je zde smysl pro krásu (z živého pozorování) a 

dokonalost. Ideálem se stává člověk a ne bůh. Náboženství neomezuje uměleckou činnost. 

Umění oslavuje lidské schopnosti. Řekové dávali věcem vlastnosti lidí, projevovalo se to 

zejména v náboženství - tzn. bohové mají dobré i špatné vlastnosti lidí, odlišovali se pouze 

svou nesmrtelností. Řekové se nebáli experimentovat s uměním, čímž si zajistili rychlý vývoj 

kultury.„Vzorem řeckého umění je člověk, pro řecké filozofy a umělce „měřítko všech věcí“. 

Tento zákon je řeckým přínosem k umění evropských národů. “[1] 

Řecké sochařské umění se rozděluje do čtyř vývojových fází: 
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2.4.1   Geometrické umění 

Začíná kolem roku 900 př. Kr. Z této doby nejsou dochovány žádné plastiky lidské 

postavy. 

2.4.2   Archaické umění 

Archaické umění se datuje kolem roku 700 př. Kr. Označuje se za svět reality, jelikož 

umělci se zabývali tvary těla a jeho stavby. Tyto sochy jsou vytvářeny podle předepsané 

formy. Příkladem je „reliéf Europy na býku“ (obr. 29) a bronzová „soška boha Apollona“ 

(obr. 30). 

Obr. 29 Reliéf Europy, metopa z chrámu  

v Selinuntu [1] 

Obr. 30 Soška boha Apollona, 
bronz [1] 

V tomto období vznikají dva hlavní typy soch, dnes nazývané Kúros a Kore (též 

Kora). Kúros bývá zachycen jako neoděný muž s vysunutou levou nohou, ruce podél těla mají 

dlaně sevřené v pěst. Kory bývají oděny do volných splývajících šatů s ostrými záhyby 

s jednou rukou pozvednutou. Ve stylu vlasů u obou typů se projevuje vliv egyptského umění. 

Byly z kamene a většinou polychromované. V  Delfách byly nalezeny mramorové sochy 

mladíků „Kleoba a Bitona“ (obr. 31 - podle pověsti se zapřáhli do vozu a svou matku, Héřinu 

kněžku odvezli do chrámu). Jsou příkladem pojetí skutečnosti. U dalších dvou Kurosů (Kuros 

z Teney obr. 32 a bronzový Kuros z Pirea obr. 33) lze zřetelně pozorovat, jak se umělec učil 

zachytit tělesné proporce těchto mladých mužů co nejpřirozeněji. „Na pestře pomalované 

mramorové Kóré (obr. 34), pocházející z athénské Akropole, můžeme v módním účesu s copy 

a přirozených záhybech tuniky pozorovat stejnou živost a blízkost přírodě, jakou jsme viděli 
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u bronzového Kuroa z Pirea. U obou soch nalezneme také lehce nahoru povytažené koutky 

úst, náběh k „archaickému úsměvu“. Umělec se takto pokoušel – ještě poněkud neobratně – 

vystupňovat zachycení. “[1] 

Obr. 31 Kleobis a Biton, 

mramor [1] 
Obr. 32 Kuros 

z Teney, 

mramor [1] 

Obr. 33 Kuros 

z Pirea, bronz [1] 

Obr. 34 Kore, 

polychromovaný 
mramor 

Obr. 34: http://www.davidgill.co.uk/attica/am_kore675.htm (10. 04. 2012) 

Další vývoj spěje ke klasickému umění. U soch se vytrácí úsměv z obličeje, anatomie 

začíná být propracovanější a sochy jsou více v pohybu. 

2.4.3   Klasické umění 

Tato epocha nastupuje kolem 

roku 500 př. Kr. Centrem kultury byly 

Atény. Hlavním materiálem se stává 

bronz. K počátkům patří socha 

„Delfského Vozataje“ (obr. 35), který 

byl nalezen v moři. Jeho oči 

zvýrazněné emailem a onyxem 

připomínají umění Mezopotámie. 

Objevují se první sochařské osobnosti. 

Klasické umění můžeme rozdělit do 

dvou fází. 

Obr. 35 Delfský Vozataj, 
bronz 

http://jaropet.rajce.idnes.cz/Delfy_ 

Recko_8.10.2007/ (10. 04. 2012) 

 

Obr. 36 Detail 

Delfského Vozataje 
[1] 
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2.4.3.1   I. Fáze klasického umění (raná) 

V této fázi sochaři představují již dokonale zvládnutou techniku zachycení lidského 

těla. Může nám připadat, že zobrazení tělesného pohybu už nelze dále stupňovat a přesto 

sochaři klasického období tohoto zázraku vystupňování a výrazu dosahují. „Příznačný 

pro přechod do archaického k raně klasickému období je objev kontrapostu, přesun váhy 

stojící postavy na jednu nohu, zatímco druhá je odlehčena. Tento odklon od konvencí 

archaické kurosovské postavy ilustruje „Kritiosův chlapec“ z athénské Akropole (obr. 36) 

datovaný okolo roku 480 př. n. l. Údy sochy vypadají uvolněně, kostra je již sotva 

postřehnutelná, hlava lehce pootočená, vykročenou nohu lze jasně identifikovat jako nohu 

volnou. “[2] Tento nový proporční kontrapost pro zobrazování mužského těla vytvořil 

Polykleitos z Argu, za jehož dokonalou ukázku byla již ve starověku pokládána jeho socha 

mladíka „Doryfora“ (obr. 37), který nese kopí. Základními znaky Polykleitova kánonu jsou: 

hlava tvoří 1/7 výšky postavy, důsledné využití kontrapostu - vztahu volné a opěrné nohy, 

kontrapostu odpovídá pohyb ramen, paží a nakloněná hlava. 

„Mistři jako Feidias, Myron, Polykleitos a Praxiteles propůjčují tělům svých soch 

přirozenou, vyváženou živost pohybu, která vychází z přesných znalostí anatomických funkcí 

končetin. Živost výrazu neslouží k pouhému vyjádření charakteru postav, ale povyšuje je 

na ideál. “[1] „V těle Myronova „Diskobola“ (obr. 38) se zračí svalové napětí, vypjatou 

tělesnou rovnováhu vyjadřuje i postava Polykleitova Doryfora (obr. 37), vrhače oštěpů. 

Obr. 36 Kritiosův chlapec, 
mramor 

http://ksbuelach.ch/fach/as/ 

material/kg_gr/plastik/pl07.htm 
(15. 04. 2012) 

Obr. 37 Doryforos, 

mramorová kopie bronzové 
sochy [1] 

Obr. 38 Diskobolos, římská 
mramorová kopie [1] 
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Půvabný pohyb plný síly znázorňuje Polykleitova socha mladého atleta „Diadumena“ 

(obr. 39), který si se zdviženými pažemi uvazuje pásku kolem čela. Na postavě „umírající 

dcery Niobiny“ (obr. 40), která si ještě pravou rukou pokouší vytáhnout si ze zad smrtící šíp, 

zatímco levou rukou cudně zachycuje padající roucho, vidíme pootevřená ústa, připravená 

k poslednímu smrtelnému výkřiku. Mistru Agorakritovi, pocházejícímu z Paru, se tak 

podařilo dokonale zachytit překvapení, bolest a smrt mladé ženy. “[1] 

Obr. 39 Diadumenos, římská 
mramorová kopie ztracené řecké 

bronzové sochy [1] 

Obr. 40 Umírající dcera Niobina, 
mramorová kopie [1] 

2.4.3.2   II. Fáze klasického umění (pozdní) 

Druhá fáze klasického umění se liší rostoucím realismem a 

idealismem. Zvyšuje se zájem o duševní stav – lidské emoce a 

vášeň. Na změnu měly vliv politické, společenské, ideologické 

události na konci 5. stol. př. Kr., to mělo za následek úpadek 

městských států. Díky nástupu sofistů se změnil pohled na božství. 

Bůh ztratil ideální rysy. Sochaři začínají ztvárňovat staré lidi, 

změnil se tedy ideál. Místo klasického atleta - nástup sochy typu 

jinocha (zjemnělý krásný hoch). Projevuje se též zájem o nahé 

ženské tělo, s nímž začal pracovat Práxitelés. 

„Mistrovskými díly tohoto období jsou „Afrodite Knidská“ 

(obr. 41), „Eros z Thespiai“ (obr. 42), „Apollon Sauroktonos“ 

Obr. 41 Afrodite 

Knidská, mramorová 
kopie [1] 
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(obr. 43), „Hermes z Olympie“ (obr. 44) a také Lysippův „Apoxyomenos“ (obr. 45), atlet, 

který si škrabkou odstraňuje z paže olej a písek. “[1] 

Obr. 42 Eros, 

mramorová kopie 
[1] 

Obr. 43 Apollon 

Sauroktonos, 

mramorová kopie [1] 

Obr. 44 Hermes, 

mramorová kopie 

Obr. 45 

Apoxyomenos, 

mramorová kopie 

Obr. 44: http://cruises.about.com/library/pictures/hebridean/blgreece26.htm (15. 04. 2012) 

Obr. 45: http://www.mlahanas.de/Greeks/Arts/ApoxyomenosPioClementinoInv1185c.html (15. 04. 2012) 

2.4.4   Helénistické umění 

 Historikové obvykle této době 

vymezují roky 334 – 30 př. Kr. Kvůli 

různorodosti děl a anonymitě, v níž dosud 

většina zůstávala, není možné přesně 

datovat helénistické umění.  

Prohlubuje se zájem o lidské tělo. 

Objevují se první sousoší na téma řecké 

mytologie. Jedním z charakteristických 

rysů helénistického umění je zájem 

o postavy dětí:„Chlapec vytahující si 

z nohy trn“ (obr. 46) představuje, jako 

další repliky námět inspirovaný 

každodenním životem, dalším 

příkladem  dětské postavy je „Hoch 

Obr. 46 Chlapec, 

mramor 

http://maka.webzdarma.cz/

statnice/du_du03 

(15. 04. 2012) 

Obr. 47 Hoch s husou, 

mramor 

http://82.114.195.35:90/Proje

ktModerniUmeni/Starověk/Pr
ojekt-%20Řecko/ 

(15. 04. 2012) 
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s husou“ (obr. 47), který se vyznačuje typickou jehlancovou formou.  

V blízkosti Alexandra Velikého pracoval sochař Lýsippos, který prý podle legendy 

vytvořil více než 1500 soch a pracoval tak moc, že zapomněl jíst a pít a umřel na vyčerpání. 

Pracoval převážně v bronzu a důsledně aplikoval znalosti anatomie. V Alexandrových 

portrétech položil Lýsippos základy portrétu s psychologickým výrazem.  

 „Dokladem schopnosti helénistického umění vystupňovat výraz takřka až do extrému 

jsou slavná „Niké Samotrácká“ (obr. 48). “[1] patřící k nejkrásnějším helénistickým sochám. 

Byla umístěna na přídi lodi. Dále sochy jako postava „v dřepu sedící Afrodity“ (obr. 49), 

dramaticky neklidné „reliéfy Diova oltáře v Pergamonu“ (obr. 50) a v neposlední řadě i 

sousoší „Laokoonta a jeho synů bojujících s hady“ (obr. 51), jehož autory jsou sochaři 

Obr. 48 Niké 
Samotrácká, mramor 

Obr. 49 Afrodite, 

mramorová kopie 
[1] 

Obr. 50 Reliéf Diova oltáře, mramor [1] 

 

Obr. 51 Laokoon a jeho synové, mramor Obr. 52 Afrodite, Erót a Pán, mramor 

Obr. 48: http://cestovani.lidovky.cz/aktuality.asp?c=A090729_173134_ln-cestovani_bat (19. 04. 2012) 

Obr. 51: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vatikánská_muzea (19. 04. 2012) 

Obr. 52: http://sculpturehellenisticinflk.blogspot.com/2007/10/dionysian-subjects-of-greek.html (19. 04. 2012) 
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Agesandros, Polydoros a Athenodoros. V sousoší „Afrodity, Eróta a Pána“ (obr. 52) se 

setkáváme s tématem, které bylo v 1. století př. Kr. ve značné oblibě. Kontrastuje zde krása a 

svěžest se zvířeckostí netvora.  

Umělci této doby usilovali o to, aby zachytili realitu v nejrůznějších projevech. 

Neváhali tedy zobrazovat i lidi různě postižené, jak ukazují dvě práce alexandrijské školy – 

„Hlava rohovníka“ (obr. 53) s obličejem oteklým od ran a soška z pálené hlíny, která 

zobrazuje nevzhlednou „trpaslici“ (obr. 54). 

A v neposlední řadě nás zaujme„Umírající Kelt“ (obr 55) nebo „Kelt zabíjející se 

nad svou mrtvou ženou“ (obr. 56), který vyjadřuje motiv poraženého nepřítele a jeho hrdinské 

utrpení. 

Obr. 53 Hlava rohovníka, 
bronz 

Obr. 54 Trpaslice, pálená 
hlína 

Obr. 56 Kelt zabíjející se nad 
svou mrtvou ženou, mramor 

Obr. 55 Umírající Kelt, mramor 

Obr. 53, 54: http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/12544/%C5%BEum%C3%A1rov%C3%A1_2010_bp. 

pdf?sequence=1 (25. 04. 2012) 

Obr. 55: http://engel.ic.cz/keltove_soubory/Page771.htm (25. 04. 2012) 

Obr. 56: http://athena.zcu.cz/kurzy/dum1/000/HTML/46/ (25. 04. 2012) 
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3   AUGUSTE RODIN 

Auguste Rodin, celým jménem François-Auguste-René Rodin, byl jeden z největších 

sochařů 19. Století. Je ústředním představitelem směru Beaux-arts. Za základ své umělecké 

činnosti pokládal přírodu. Z níž vycházel a zůstával jí věrný až do smrti. Lidské tělo pro něj 

bylo nejvhodnějším prostředkem, kterým je možné vyjádřit každý duševní stav. Rodinem 

začíná éra moderního sochařství. Rodin sám řekl: „Vracím se sám do nejvzdálenější antiky. 

Chtěl bych, aby přítomnost opět navazovala na minulost, aby vzpomínky opět ožily, chtěl 

bych je posoudit a konečně je spojit v jeden ucelený obraz. Lidé se řídí symboly. To je něco 

zcela odlišného od lži. “Také navazuje na italské Cinquecento, uměleckou epochu renesance. 

Především vychází z díla Michelangelova, jehož dílo dovede Rodin uchopit a předat 

budoucím generacím. Michel Seuphor o něm řekl: „Byl to on, kdo osvobodil otroky na 

náhrobku Julia II. z jejich strnulosti a dodal jim cosi chvějivého. “Rodinův sochařský styl 

odpovídá přínosu van Gogha, Gaugina a Cézanna pro malířství. Jeho hlavními tématy jsou 

pravda a velikost člověka. Rodin vnáší do sochařství něco zcela nového: svou schopnost 

přenést na plastiku napětí vášně a zmatení pocitů, jež odpovídalo jeho vnitřnímu světu. 

Auguste pocházel z konzervativní úřednické rodiny. Otec Jean-Baptiste byl policejním 

úředník. Rodiče nebyli bohatí, ale svému synovi se snažili poskytnout nejlepší vzdělání. Jako 

desetiletý začal brát hodiny kreslení, které mu šlo lépe než ostatní předměty. Až do svých 

jednadvaceti let vytvářel kresby a malby, na kterých studoval klasické držení těla, jak to 

vyjadřuje ve své „Studii mužského aktu zpředu“ (obr. 57). Od té doby pracuje Rodin jako 

modelář a účastní se výzdoby Haussmannovy Paříže. Jedenkrát vyprávěl: „Nejprve jsem 

před sebou viděl jen jednotlivé části jako paže, hlavy, nohy a pak jsem přistoupil k figuře jako 

celku. Rázem jsem pochopil ono vzájemné propojení… byl jsem ve stavu okouzlení… Poprvé 

jsem viděl hlínu, bylo mi, jako bych stoupal do nebes. “ 

 Zpočátku se musel věnovat svým uměleckým dílům jen po nocích, jelikož přes den, 

aby se uživil, pracoval jako štukatér. Například práce„Muž s přeraženým nosem“ (obr. 58), 

byla prvním portrétem, který Rodin vytvořil. Modelem mu stál Bibi, starý typický domácký 

čeledín s rysy připomínajícími řecké sochy. Busta byla z hlíny, přestože popraskala 

vyschnutím, přihlásil sochu v roce 1864 na Salon (pařížský veletrh), kde byla odmítnuta. 

Soudilo se o ní, že je příliš realistická. Rodin ji daruje svému příteli, který plastiku vystaví na 

Akademii umění a předstírá, že se jedná o velkolepé antické dílo, které objevil u jednoho 

vetešníka. Najednou dostává dílo uznání a obdivu. V ten moment přítel zvolal: „Tak vidíte, 
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muž, který toto vytvořil, jistý Rodin, nebyl Akademií již třikrát přijat a dílo, které všichni 

pokládáte za antické, bylo Salonem odmítnuto! “ Dnes je tato busta světoznámá. 

 Po roce 1870 umělec odešel do Itálie, kde se nadchnul pro díla Rafaelova, 

Michelangelova a pro Sixtinskou kapli. V roce 1916 doznává Rodin Bourdellovi: „Za své 

osvobození od akademismu vděčím Michelangelovi, u něhož jsem se pozorováním naučil 

znát pravidla diametrálně odlišná od těch, která mne učili dříve (v Ingresově škole), a to mne 

osvobodilo…On to byl, kdo mi podal svou mocnou ruku. Přes tento most jsem přešel 

z jednoho kruhu do druhého… “  

Obr. 59 Živý model 
[5] 

Obr. 60 Skica [5] Obr. 61 Sádrový 
model [5] 

Obr 62 Bronzový 
odlitek  

Obr. 62: http://vytvarkapostupicka.rajce.idnes.cz/Impresionismus/ (28. 04. 2012) 

Obr. 57 Studie mužského aktu 
zpředu [5] 

Obr. 58 Muž s přeraženým nosem, bronz [5] 
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A od této doby tvoří svá mistrovská díla, odmítá akademické pózy a své modely 

nechává volně se pohybovat po ateliéru. Toho je příkladem „Kovový věk“ (obr. 59 - 62), 

který způsobil na pařížském Salonu velký rozruch. Mnohé reakce zněly: Dílo je příliš 

dokonalé! Propuká skandál. Dílo je totiž tak realistické, že Rodina obviní z toho, že sochu 

nevymodeloval, ale rovnou odlil ze živého člověka. Na jeho stranu se však postavili mnozí 

umělci, mezi nimi i Carrier-Belleuse, kteří jej zbavili jakéhokoli podezření. Po této očistě se 

Rodin stává slavným. Ze zedníka a uměleckého řemeslníka se stává skutečným sochařem.  

3.1   Brána pekel 

V roce 1880 byl doporučen na Ministerstvu umění stejnými umělci, kteří se za něho 

přimluvili již dříve. Byl vybrán, aby vytvořil portál plánovaného Muzea dekorativního umění 

a to na námět Dantovy „Božské komedie“. Tato brána, která bude Rodina zaměstnávat téměř 

čtyřicet let a kterou nikdy nedokončí, se stane jeho hlavním bodem veškeré své tvorby. Rodin 

se pouští do práce, znovu a znovu čte „Božskou komedii“, vytváří stovky skic, studuje další 

díla tohoto druhu, jako jsou: dveře baptisteria ve Florencii a také takzvané „Brány do ráje“ 

od Ghibertiho. Muzeum však nebylo nikdy postaveno. 

„Jeho záměrem je vytvořit srozumitelné universum, fresku vášní a lidských pocitů. 

V rámci tohoto gigantického úkolu vytvoří Rodin zásobu forem, z níž bude neustále čerpat, 

aby dal pod svýma rukama vzniknout celé řadě skupin postav, z nichž každá má „svou 

individualitu“, každá z nich se může prokázat jako umělecké dílo, s autonomní existencí: 

„Myslitel“, „Tři stíny“ (obr. 67), „Padající“ (obr. 68), „Skrčená žena“ (obr. 69), „Kdysi byla 

krásnou Héaulmiére“ (obr. 70), „Fugit amor“ (obr. 71), „Klečící faunka“(obr. 72) a nesčetně 

další… “[5] 

Brána od Ghibertiho (obr. 63, 64) je uspořádaná, strukturovaná, zatímco Rodinova 

brána (obr. 65, 66) je obrazem nepořádku a chaosu. „Vytvořím mnoho malých figur,“ říká 

ironicky, „pak mi nebudou moci vytýkat, že bych je odlil podle živých modelů… “ 

„Roger Ballu, úředník pověřený sledováním toho, jak pokračuje veřejná zakázka, 

tentokrát prokáže velkou prozíravost. Jeho zpráva zní nadšeně: „Auguste Rodin má vize jako 

Michelangelo, opravdu přivádí k úžasu, nenechá diváka ani na okamžik v klidu…“ Tato 

„brána se prosadí jako zcela samostatné dílo, které bude možno hodnotit, protože zásady, 

na nichž je založena, míří proti běžným pravidlům. A právě tak se setká s uznáním, neboť ji 

ovládá energie a stylistická vůle, jež překračují samu realizaci. Stane se skutečně v nejlepším 

smyslu slova uměleckým dílem… Každé tělo je nevyhnutelně podřízeno vášní, která je 
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ovládá, každý sval sleduje duševní impuls. I v těch nejpodivuhodnějších vymyknutích a 

pokroucených formách jsou postavy logické, to znamená v souladu s osudem, kterým umělec 

poznamenal jejich revoltující, stručně znázorněné bytí. Rodin nám dává v této atmosféře 

prosycené jeho géniem pocítit tragickou hrůzu. “[5] 

Obr. 63 Brána od Ghibertiho 
Obr. 64 Detail Brány od Ghibertiho 

Obr. 65 Brána pekel od Rodina Obr. 66 Detail Rodinovy brány [5] 

Obr. 63, 64: http://antonkaiser.blog.sme.sk/c/194862/Florencia.html (28. 04. 2012) 

Obr. 65: http://athena.zcu.cz/kurzy/dum3/000/HTML/80/ (28. 04. 2012) 
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Obr. 67 Tři stíny [5] Obr. 68 Padající [5] Obr. 69 Skrčená žena [5] 

Obr. 70 Kdysi byla 

krásnou Héaulmiére [5] 

Obr. 71 Fugit amor [5] 

Obr. 72 Klečící 
faunka [5] 

 

3.1.1   Myslitel 

Jedna z nejznámějších Rodinových soch „Myslitel“ 

(obr 73) představuje básníka samého (Danteho). Původně se 

měla socha jmenovat básník, který sedí v zamyšlení nad svým 

dílem. Zároveň je to však samotné dílo. Původně bylo 

navrhováno jako završení brány.„Z hlediska vývoje 

sochařství je Myslitel připomínkou antického umění, jakým je 

„Torzo z Belvederu“ ve Vatikánském muzeu a také sochy 

sedícího Lorenza Medicejského nebo Michelangelova 

„Mojžíše“. Rodin se však od svých slavných předchůdců liší 

tím, jak tento akt myšlení vyjádřil v napětí každého svalu, 
Obr. 73 Myslitel [5] 
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čímž zviditelňuje výraz duševní práce. “[5] 

3.2   Měšťané z Calais [kale] 

Na toto dílo byla vypsána roku 1884 celonárodní veřejná soutěž na pomník 

připomínající tragickou událost z historie města. V soutěži Rodin zvítězil a tuto zakázku 

získal. Postavy modeloval nejprve nahé a až poté je oděl. 

Historický základ pro sousoší Měšťané z Calais: V roce 1346 oblehli Calais 

Angličané. Po jedenácti měsících hladu a strádání se rozhodlo šest měšťanů, že se nabídnou 

jako rukojmí a blokádu tak ukončí. Jejich oběť zachránila jak město, tak jeho obyvatele. 

Francouzský spisovatel Jean Froissard napsal báseň, ve které tuto událost připomíná. Vypráví 

se v ní o tom, jak Král Eduard III. v roce 1347 při obléhání Calais Angličany prohlásil, že prý 

je ochoten ušetřit obyvatelstvo pod podmínkou, že šest nejváženějších měšťanů k němu vydá 

bez pokrývky hlavy, naboso a s provazem kolem hrdla, aby mu vydali klíče od města a hradu 

ve svých rukou.  

Tato báseň podnítila představivost nejen calaiské městské rady, ale také slavného 

sochaře Augusta Rodina. Umělcovo sousoší popisuje historik Froissard takto: „Oblečeni 

v hávech splývajících v těžkých záhybech k zemi, přidejte si k jejich gestům psychické 

břemeno a nejisté držení těla, vypadají jako na půl cesty mezi životem a smrtí, mezi spánkem 

a bděním… Nemohou ovlivnit nevyhnutelné následky svého rozhodnutí, spojeni pouze svým 

společným počínáním, každý z nich hraje své vlastní drama, nerozhodný, pohroužený 

hluboko do sebe a nekonečně sklíčený. “ 

Na sousoší pracoval deset let a po celou dobu je vystaven silné kritice. Pomník byl 

odhalen 3. června 1895 v Calais (Obr. 74). Dílu byly vytýkaný nedostatky, že je 

demoralizující, příliš grandiózní a že postrádá eleganci. Navíc sousoší nechává posadit přímo 

na zem, a nikoli na monumentální podstavec. Největším triumfem jeho Měšťanů však je, že je 

jeden odlitek umístěn v parku u Parlamentu v Londýně. 

Rodin úspěšně překonal námitky členů výboru ohledně ztvárnění postav. Ale nebyl 

schopen je přesvědčit, aby pomník umístili před radnici a ten tak zapadl do každodenního 

života městské komunity. Výbor ho místo toho umístil na okraj veřejné zahrady a obehnal ho 

železnou mříží. Trvalo to až do roku 1925, než byly sochy přemístěny na Radniční náměstí. 
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Obr. 74 Měšťané z Calais 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin (28. 04. 2012) 

3.3   Myšlenka 

„Pro sochu „Myšlenka“ (obr. 75) z roku 1886 

použil Rodin pohnuté rysy obličeje Camille 

Claudelové, která byla jeho žačkou, pak jeho 

milenkou a velmi brzy také jeho pomocnicí. Jí je 

dvaadvacet a jemu šestačtyřicet let. Jejich vášnivý a 

často dramatickými výbuchy poznamenaný vztah 

trval patnáct let… Jejich vztah končí špatně a Camille 

tráví poslední léta svého života v psychiatrické 

léčebně. Na plastice je oděna do čepce mladé, 

provdané Bretonky, což jí samotné nebylo nikdy 

souzeno, zde je však čepec symbolem její 

neústupnosti. “[5] 

Obr. 75 Myšlenka [5] 
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3.4   Trpící hlava a Výkřik 

Trpící hlava (obr. 76) a Výkřik (obr. 77), tyto dvě plastiky jsou jako „Výkřik“ od Edvarda 

Muncha z roku 1893. Jeho úmyslem je vyjádřit pocit stísněnosti a životních obav. Umělec zde 

usiloval o zdůraznění gesta. Říká k tomu: „…Vždy jsem se pokoušel vyjadřovat vnitřní pocity 

pohybem svalů… Umění bez života neexistuje. “[5] 

Obr. 76 Trpící hlava [5] 

Obr. 77 Výkřik [5] 

3.5   Erotické náměty 

 Jedná-li se o zpracování ženské postavy, tak se Rodin vzdaluje od Michelangela a 

vychází spíše z Baudelaira. Sochy jsou velice hladké, hravé, jako by objevovaly své tělo a 

smyslné. Tento Rodinův styl je vyjádřen v dílech, jako jsou „Venušina toaleta“ (obr. 78), 

Obr. 78 Venušina 
toaleta [5] 

Obr. 79 Klečící 
[5] 

Obr. 80 Polibek [5] Obr. 81 Věčné jaro [5] 
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„Klečící“ (obr. 79). „Téma „milostné dvojice“ je pro Rodina nevyčerpatelné. Umožňuje mu 

dát volný průběh erotickým fantaziím, … “[5] Zde jsou příkladem „Polibek“ (obr. 80) a 

„Věčné jaro“ (obr. 81), které navazuje na Polibek. 

 3.6   Balzacův pomník 

V roce 1883 byla Rodinovi zadána zakázka, aby vytvořil 

pomník na počest romanopisce Honoré de Balzaca. Pojal ho 

formou moderní plastiky 20. století, zcela jistě předběhl svou 

dobu. Odmítá otrocké napodobování reality a zjednodušuje 

tvary. „Muži, kteří mu stáli modelem, byli tlustí a spoří, 

těžkopádných údů a krátkých paží. “ [6]Po nesčetných studiích 

(fotografie, rysy jeho tváře, studie aktů a skici) vybral nakonec 

Rodin verzi „Balzaca v pláštěnce“ (obr. 82). Názory lidí nebyly 

moc lichotivé: „Pytel uhlí… tučňák… beztvará larva… fetus…“ 

Svému objednavateli se také nelíbila. Rodin ji odkoupil a 

vystavil v Meudonu, aby si počkala na lepší časy. 

3.7   Heroická socha básníka Victora Huga 

Socha byla nejprve navržena jako akt (obr. 83), byla zkritizována. Působila prý příliš 

eroticky. Nakonec je to „plastika sedícího Huga“ (obr 84) jako osamocené figury, která je 

v roce 1909 slavnostně odhalena v zahradě Palais Royal. Po 18 letech po zadání zakázky. 

Obr. 83 Akt Huga [5] Obr. 84 Plastika sedícího Huga [5] 

Obr. 82 Balzacův pomník 
[5] 
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3.8   Téma ruce 

„Velká ruka s prosící postavou“ (obr. 85): „Byli to často specialisté z oboru chirurgie 

ruky, kteří byli udiveni přesností, s níž Rodin znázorňuje napětí svalů a šlach a zakřivení 

kloubů. “[5] Jako by upomínal na jeho studie křečovitých údů, které vytvořil pro Měšťany 

z Calais. Stejnou metodou vytvořil „Ruku Boha“, „Stvoření“ (obr. 86). Stejně tak i „Ruku 

Ďábla“ (obr. 87). Také i v těchto plastikách předběhl svou dobu, uplatňuje představivost a ne 

plastické formování. „Ruce jsou Rodinovou zvláštností. K nejkrásnějším patří ony ruce, které 

spojil v Katedrálu (obr. 88). “[5] 

Obr. 85 Velká ruka [5] Obr. 86 Stvoření [5] 

Obr. 88 Ruce [5] 

Obr. 87 Ruka Ďábla [5] 

3.9   Rodinův konec 

V červenci 1916 je raněn mrtvicí. V září věnuje a odkáže svá díla státu (tímto zmařil 

snahy všech žen, jež obletují starého muže, aby na něm vydělaly dědictvím). V roce 1917 se 

oženil s Rose Beuretovou, která po dvou týdnech po svatbě zemřela. Rodin umírá 17. 

listopadu 1917. Je pohřben vedle Rose Bereutové v Meudonu pod svou sochou Myslitele. 
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Na tvorbu modelu musela být vyrobena 

drátěná konstrukce, která tvořila jakési jádro 

hliněného modelu. Toto drátěné jádro model 

zpevňovalo, tím se zamezilo následným 

deformacím, způsobeným svou vlastní tíhou. 

Konstrukce byla složena z dřevěného podstavce, 

jenž byl navíc ještě připevněn dalšími dráty 

k hlavní desce, na které se dále modelovalo. 

Na část předloktí byl použit silnější drát, na dlaň a 

jednotlivé prsty byly použity jemnější dráty a 

k těm byly připevněny dřívka (vytvořila se tak síť 

drátů a dřívek, díky nimž bylo možno snadněji 

nanášela hlína). Navíc konstrukce musela být ohnuta do předem požadovaného tvaru, tzn. do 

přibližného tvaru, který odpovídal tvaru budoucího hliněného modelu. 

Obr. 89 Hliněný model Obr. 90 Hliněný model 

Teprve po zhotovení drátěné konstrukce bylo možno pokračovat ve vývoji hliněného 

modelu. K jeho zhotovení byla použita běžně dostupná modelářská šedá hlína. Na drátěnou 

konstrukci byly naneseny jednotlivé vrstvy, z těch se nejdříve dílo vymodelovalo na hrubo, za 

pomocí prstů. Poté se mohly modelovat jednotlivé detaily, ale už za pomocí dřevěných 

4   TVORBA MODELU 

4.1   Výroba hliněného modelu (netrvalý) 

Obr. 88 Hliněný model 
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špachtlí. Hliněný model byl neustále vlhčen vodou, jinak by došlo k popraskání a smrštění 

modelu a tím k jeho znehodnocení. Tento model (obr. 88 - 90) posloužil k odlití sádrového 

trvalého modelu. 

4.2   Výroba sádrové formy a sádrového modelu (trvalý) 

Aby hliněný model nevyschl a nepopraskal, byl odlit do sádry. Nejdříve byla vyrobena 

sádrová forma, a to tak, aby šla rozebrat na tři části. Proto musela být vyrobena dělící rovina 

(ta se musela vytýčit tak, aby se všechna hlína dala po rozebrání formy vyjmout a vymýt). 

Dělící rovina byla vyrobena z tenké plastové desky a podle potřeby se nastříhala na 

požadované tvary. Tyto nastříhané destičky se postupně zapichovaly za sebou v řadě (do tvaru 

souvislé dělící roviny) tak, aby vyčnívaly přibližně 3 cm z hlíny, viz obrázek 91. Na celý 

hliněný model byla naházena vrstva sádry, na tu byly naneseny kusy látky, asi 8x8 cm, které 

formu zpevnily (Obr. 92). Proces se opakoval ještě dvakrát, po celou dobu však bylo nutné 

udržovat dělící rovinu čistou (kvůli snadnému rozebírání). Po zaschnutí byla forma opatrně 

rozložena na tři díly (obr. 93). Hlína byla vybrána a forma byla vymyta pod proudem vody. 

Forma byla vytřena roztokem (voda a vodní sklo, v poměru 3:1), protože by mohlo dojít 

ke spojení formy s modelem. Do formy byly založeny dráty, které opět plnily funkci 

zpevňující. Dále byla forma složena dohromady a pevně zajištěna lepicí páskou, popřípadě 

otvory ve formě byly zaplněny hlínou (aby nedošlo k úniku sádry). 

Obr. 91 Výroba dělící roviny Obr. 92 Sádrová forma 
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Nyní byla forma vylita sádrou. Po zaschnutí byla forma opatrně, kousek po kousku rozebrána, 

rozbita. Vady způsobeny bublinami nebo při rozebírání formy byly doopraveny tmelem a 

přebroušeny (obr. 94). Aby se model lépe formoval, bylo nutné odřezat podstavec od ruky. Na 

závěr byl model opatřen nástřikem (obr. 95, 96), jednak aby sádra dále nepřijímala vlhkost a 

jednak kvůli lepšímu vyjmutí z formy. 

Obr. 93 Rozebírání formy Obr. 94 Sádrový model 

Obr. 95 Model opatřený nástřikem, už bez 

podstavce 

Obr. 96 Nastříkaný model podstavce 



33 
 

5   VÝROBA ODLITKU 

5.1   Příprava formy 

Formováno bylo do pískové formy. Tato varianta byla složitější na zručnost, a to 

především při výrobě nepravých jader tzv. klínku, jejich rozložení a opětovné složení zpět 

do formy. Tato metoda formování není náročná na čas, je ekonomicky výhodná (například 

metoda vytavitelného voskového modelu je náročná na čas – dlouhá doba schnutí 

sádroantukové formy atd.). Tato metoda se zdála být reálnější. 

Ve formě byly použity dva typy formovacích směsí. První tzv. modelová (formovací 

směs - OBB-SAND), ta se pěchuje přímo na model a přichází do styku s tekutým kovem. A 

druhá tzv. výplňová ta vyplňuje zbývající objem formy. Na výplňovou formovací směs byla 

použita bentonitová směs na syrovo s obsahem vody do 5%. Vzhledem k ceně směsi OBB-

SAND se používá do zbytku formy výplňová bentonitová směs, která je snadno dostupná a 

levná. Forma se skládala ze dvou hlavních a jednoho falešného rámu. Tento falešný rám 

posloužil jako tzv. šněrovačka (pomocná forma). 

Samotný postup při formování byl následující. Model byl zaprášen lykopodiem, který 

zlepšuje vyjímatelnost modelu. Za prvé byla vyrobena šněrovačka (obr. 97 -  horní, pomocná 

a zároveň falešná část formy), díky níž se mohla vytvořit požadovaná dělící rovina. Na tuto 

vytvořenou šněrovačku a model byla formována nepravá jádra tzv. klínky. Klínků bylo 

vytvořeno celkem 13 (obr. 98). Byly zformovány tak, aby se daly rozebrat a poté uložit zpět, 

už bez modelu a do formy. Na šněrovačku s modelem a s klínky byla zapěchována první, 

pravá, dolní část formy (obr. 99, 100). Tímto byla zhotovena první část formy. Nyní byla cela 

forma (šněrovačka a dolní část formy) otočena a odstraněna šněrovačka. Tak vznikla dolní 

polovina formy. Na dolní část formy s klínky a modelem byla zapěchována horní část formy 

s modelem vtokového kůlu a na samém vrchu formy byla vymodelována licí jamka. 

Po vytvoření vtokové soustavy byla celá forma opět otočena, opatrně rozebrána, ovšem model 

s klínky nyní zůstal v horní části formy (po otočení tedy v dolní části s vtokovou soustavou). 

Klínky byly přeskládány do dolní části formy (po otočení tedy do horní části bez vtokové 

soustavy) a teprve pak, mohl být vyjmut model (obr. 101, 102). Pro odplynění formy byly 

propíchnuty výfuky v nejvyšších bodech formy. 
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Obr. 97 Šněrovačka Obr. 98 Nepravé jádra 

Obr. 99 Formování dolní části formy Obr. 100 Formování dolní části 

Obr. 101 Rozebírání formy 

Obr. 102 Vlevo dolní část formy, vpravo horní část 
s vtokovou soustavou 
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5.2   Výroba jádra 

U tohoto odlitku bylo pravé jádro samozřejmostí. Odlitek byl zkoušen odlit plný bez 

jádra. V tomto případě měl povrch odlitku vady způsobeny tím, že odlitek neměl 

rovnoměrnou tloušťku stěn. Navíc v horní části předloktí se vytvořila staženina. U odlitku 

s jádrem se tyto vady eliminovaly. Byla také snížena hmotnost odlitku, přibližně o 7 kg. 

Jádro bylo vytvořeno ze samotvrdnoucí směsi s kapalným tvrdidlem. Směs se skládala 

z křemenného písku, vodního skla s modulem 2,44 a tvrdidla (estery: triacetin 50% a diacetin 

50%). Navážka jádrové směsi byla: 100 hmotných dílů křemenného písku, 3 hmotné díly 

vodního skla a 0,3 hmotných dílů esterů. Mísení probíhalo ručně v kýblu. První se smísil 

písek s vodním sklem. Po promíchání bylo přidáno tvrdidlo a opět následovalo důkladné 

promísení. 

Tato směs byla nasypána do jaderníku (tvar válce, který odpovídal přibližné velikosti 

budoucího jádra). Po zatuhnutí směsi v jaderníku byl jaderník rozebrán na dvě části a jádro 

vyjmuto. Nyní bylo celé jádro oškrabáno pomocí špachtlí do tvaru velikostně o něco menší 

než sádrový model (zhruba o 1 cm objemově menší). Po oškrabání bylo jádro natřeno 

lihovým nátěrem, který zabraňuje penetraci kovu. Nátěr byl nanášen štětcem ve dvou 

vrstvách, každá vrstva byla zapálena (obyčejně se nechá líh vyprchat, ovšem zapálením jsme 

proces urychlili). 

5.3   Založení jádra do formy 

Do formy bylo jádro založeno pomocí obyčejných ocelových hřebíků, které se 

zapichovaly do spodní části formy. Hřebíky byly zapichovány tak, aby jádro pevně sedělo, 

aby se nehnulo. Z formy vyčnívaly cca 10 mm, tento rozměr určil budoucí sílu stěny. Aby se 

zamezilo vyplutí jádra, bylo nutné zapíchnout hřebíky i do horní části formy. Délka 

vyčnívajících hřebíků se změřila pomocí plastelíny. Ta se položila na uložené jádro ve spodní 

části formy. Forma byla složena, došlo tak ke zmáčknutí plastelíny a tak byla změřena 

potřebná délka (popřípadě bylo jádro dodatečně oškrabáno, jestliže byla délka krátká). Forma 

byla nakonec složena a přepravena na tavící pole. Zde se musela ještě zatížit závažím proti 

vztlaku. 
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5.4   Příprava formy pro podstavec 

Podstavec byl formován podobně jako ruka. Formovací směs viz kapitola 5.1. Model 

podstavce byl zaformován do spodní části (obr. 103). Do horní části formy byla vytvořena 

vtoková soustava a také nepravé jádro (obr. 103). 

5.5   Tavba a lití 

Na odlitek byl použit materiál – litina (šedá neboli s lupínkovým grafitem). „Šedá 

litina – slitina železa s uhlíkem, křemíkem, manganem, fosforem a sírou; mohou v ní však být 

obsaženy též v malém množství chrom, měď atd. Uhlíku je v šedé litině zpravidla přes 1,70%, 

většinou ve tvaru lupínkového grafitu, který dodává lomu světle šedou až tmavě šedou 

barvu. “[11] 

Tavba probíhala v elektrické indukční peci. Na odlitek bylo třeba natavit přibližně 10 

kg kovu. Po natavení byla litina naočkována v kelímku. „Očkování je obecně technologická 

operace, při které se do tekutého kovu vnáší malé množství vhodně zvolené substance 

(očkovadla), a tím se zvýší množství krystalizačních zárodků určité fáze. Grafitizační 

očkování litiny s lupínkovým grafitem umožňuje zvýšit počet krystalizačních zárodků 

grafitu. “[13] Po naočkovaní litiny bylo dílo odlito (obr. 104, 105). 

 

 

Obr. 103 Vlevo spodní část formy, vpravo horní část 
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Obr. 104 Odlévání Obr. 105 Odlévání 

Obr. 106 Hrubý odlitek 

Obr. 107 Hrubý odlitek 

5.6   Cizelování 

Když forma vychladla, byla vybita a odlitek 

vyjmut. Odlitek byl otryskán v tryskací kabině. Tak byl 

odlitek zbaven nečistot a zbytku formovací směsi. Poté 

byly odřezány výfuky, vtoková soustava, popřípadě 

zatekliny. Jádro bylo vytlučeno a vydlabáno z odlitku. 

Závěrem se odlitek cizeloval – vady byly zavařeny 

obloukovou svářečkou a vybroušeny, povrch byl broušen 

malou přímou bruskou i úhlovou bruskou s lamelovým 

kotoučem. Po vybroušení byl odlitek černěn v kovářské 

výhni. Aby se docílilo lepší plastičnosti a vzhledu, byly 

dle rozvahy vyleštěny některé plochy odlitku. 

  
Obr. 108 Broušení odlitku 
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6   ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vyhledat a zpracovat co nejvíce informací a poznatků o vývoji 

lidské postavy v umění od pravěku až po antiku. Řekové položili modelaci lidské postavy 

základ, ze kterého čerpají umělci po celá staletí až do dnes. 

Dále jsem prostudoval velice zajímavého sochaře Augustina Rodina. Je mrzuté, že 

jeho dílo bylo ve své době odmítáno. Zkrátka předběhl svou dobu. Dal plastice jiné rozměry – 

moderní, hlavně svým přístupem k povrchu sochy a užitím ploch k efektu světla a stínu. Tuto 

metodu nazýval marcottage (vrstvení). „Ve svých sochách rozložil trojrozměrnou formu do 

tance odrazů a barev majících stejný výsledný dojem jako impresionistické obrazy. “[3] 

Odmítal otrocké kopírování tradičních akademických postojů a dával přednost práci s 

amatérskými modely, pouličními kejklíři, akrobaty, siláky a tanečníky. Jeho dílo dalo světu 

mnoho, položil především základy moderní plastice. 

V praktické části jsem nabyl nových zkušenosti při tvorbě odlitku. Především pří 

výrobě nepravých jader, které jsem musel tvořit s maximální trpělivosti a myslím tím 

především při jejich rozložení a opětovného složení zpět do formy. Nebylo tedy vůbec 

jednoduché zhotovit tuto pískovou formu pro odlitek. Tato metoda formování byla však 

ekonomická a celkově i rychlá na výrobu. Odlitek byl nejprve odlit plný bez jádra, avšak 

v tomto případě měl povrch odlitku vady způsobeny tím, že odlitek neměl rovnoměrnou 

tloušťku stěn. Navíc v horní části předloktí se vytvořila staženina. U odlitku s jádrem se tyto 

vady eliminovaly. Byla také snížena hmotnost odlitku, přibližně o 7 kg. Nakonec jsem si 

mohl vyzkoušet i samotné lití roztaveného kovu do formy, což mě velice potěšilo. 
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