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ABSTRAKT 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na oceňování sportovců. Je rozdělena na 

teoretickou část se zaměřením především na fotbalová ocenění. Dále na praktickou část, 

jejímţ cílem je fotbalová bronzová trofej. Je zde popsána výroba odlitku od jeho návrhu, přes 

sádrový model, aţ po konečné úpravy bronzové trofeje. 

 Klíčová slova: fotbalová trofej, slévárenství, bronzový odlitek, sádrový model 

 

ABSTRACT 

 This bachelor's work is focused on the measurement of athletes. It is dividend into a 

theoretical part, focusing primarily on the football awards. Next to the practical part, which 

aims to football bronze trophy. It describes the casting production from design, through the 

plaster model, after finishing the bronze trophy. 

 Keywords: football trophy, casting, bronze casting, plaster model 
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1. ÚVOD 

 Pro bakalářskou práci jsem si vybral fotbalový putovní pohár, protoţe mám ke sportu 

kladný vztah a fotbal aktivně i soutěţně hraji od pěti let. 

 Tato bakalářská práce je rozdělena do tří základních částí.  

První část – oceňování sportovců v historii se skládá ze dvou dílů. V prvním popisuji 

oceňování světových i našich sportovců v různých odvětvích sportu. Vzhledem k jejich 

velkému mnoţství jsem se zaměřil na ocenění nejznámější, nejcennější a na ceny za 

nejzajímavější sportovní výkony. V druhém dílu se potom soustředím na mezinárodní a česká 

ocenění ve fotbale. Těmto oceněním věnuji více prostoru, jelikoţ fotbal je nejoblíbenější 

světová hra a hlavně, protoţe moje bakalářská práce je fotbalové ocenění. 

V druhé části popisuji výrobu hliněného modelu a trvalého sádrového modelu. 

Třetí část je zaměřena na vlastní výrobu odlitku, ve které přiblíţím výrobu jádra a 

formy. Popisuji vlastní odlití, závěrečné a povrchové úpravy.  
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2.1. OCEŇOVÁNÍ SPORTOVCŮ V RŮZNÝCH ODVĚTVÍCH SPORTU 

2.1.1. POČÁTKY SPORTU 

 Soutěţení, podněcování závodivosti, snaha vyniknout a zvítězit jsou staré jako lidstvo 

samo. Uţ před 8 – 6 000 lety př. n. l. se lidé zdokonalovali v tělesných schopnostech a 

zručnostech. Cvičili s vrhacími nástroji. Odměnou bylo zajištění obživy a přežití. 

V letech 6 000 – 3 300 před n. l. začíná být lidská činnost organizovaná v rámci 

rituálů, her a cvičení. Lidé jezdí na zvířatech, koná se tělesná vojenská příprava, později 

začínají bojové hry a cvičení se zbraněmi. Sport se vlastně vyvinul z potřeby výcviku armád, 

která vyústila v různé hry a soutěţe – zápas, lukostřelba, jízda na koni. Nejstarším sportem je 

pravděpodobně zápas. Svědčí o tom dochované památky v Mezopotámii jiţ z třetího aţ 

druhého tisíciletí před naším letopočtem. K velice oblíbeným aktivitám patřily i pěstní 

souboje. Nejstarší doklad o něm pochází z doby okolo 27. či 26. století. Dokládá to bronzová 

soška z vykopávek v chrámu sumerské bohyně Ninty v Chafadţí (jiţně od Babylonu). Jsou zde 

zobrazeni dva zápasníci v podřepu, kteří se drţí za pás.[1, str.13] 

V roce 2 698 př. n. l. vznikla v Číně léčebná a zdravotní gymnastika kung – fu, bylo to 

cvičení pro zdraví. Před 12 stoletími př. n. l. je na jedné z klínopisných tabulek zachycen 

průběh jarních slavností, je na ní vyobrazen panovník, kdyţ přijíţdí do své rezidence. Při této 

příleţitosti byl uspořádán závod v běhu, jehoţ vítěz získal za odměnu právo držet za otěže 

koně králova vozu. Závody v běhu jsou pak doloţeny v nápisech z 8. stol. př. n. l. 

Rozvíjí se různá sportovní odvětví. 

V roce 776 př. n. l. se konají první olympijské hry a potom kaţdé čtyři roky. Ty vůbec 

první hry se uskutečnily v prastarém kultovním okrsku v Olympii. Olympia se nachází v tzv. 

Élidě na řekách Alfeiu a Kladeiu na západním pobřeţí Peloponésu.[1, str.43] Soutěţilo se zde 

v gymnastice, zápasu, běhu, skoku do dálky, vrhu oštěpem a hodu diskem. Vítěz získal 

olivový věnec a titul olympionika, byla to nejvyšší pocta, jakou mohl smrtelník tehdy 

dosáhnout. Olympijský vítěz přinášel čest a slávu své vlasti. Byl zdrojem hrdosti a obdivu 

svých spoluobčanů, středem jejich pozornosti a úcty, uznával se za hrdinu v celořeckém 

měřítku.[2, str.179] Věnec byl upleten z větviček šedé olivy. V době konání olympijských her 

uznávaly a respektovaly všechny řecké státy stav míru. Olympijské hry tak byly zárukou toho, 

ţe na řecké území nesměl vstoupit ţádný voják se zbraní ani ozbrojený jednotlivec. 

O průběhu let 468 – 400 př. n. l. se mluví jako o zlatém věku olympijských her. 

Přibylo mnoho disciplín. Postupně dochází k úpadku. Roku 393 n.l. se konají na dlouhou 

dobu poslední olympijské hry. Od roku 1896 jsou hry obnoveny. 

V druhé polovině 19. stol. dochází k velkému rozvoji ve všech odvětvích sportu. 
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2.1.2. OLYMPIJSKÉ MEDAILE 

 Medaile je zvláštní druh plastiky, která se předává jako vyznamenání za sportovní 

výkon. Obvykle k ocenění prvních tří míst. Za dosaţení prvního místa bývá udělována zlatá 

medaile, za druhé místo stříbrná a za třetí bronzová. V minulosti měly medaile kruhový tvar, 

dnes známe medaile různých tvarů, kov bývá často kombinován se vzácnými kameny a 

sklem. 

První novodobé olympijské hry byly v roce 1896. Chtěl bych zde zmínit úspěchy 

českých sportovců. V roce 1952 v Helsinkách získal tři zlaté medaile Emil Zátopek v běhu. 

Na OH v roce 1964 v Tokiu a v roce 1968 v Mexiko City získala gymnastka Věra Čáslavská 

celkem sedm zlatých medailí. Oštěpař Jan Ţelezný obdrţel zlaté medaile na třech OH 1992, 

1996 a 2000. Největší úspěch na zimních OH dosáhlo hokejové národní muţstvo v roce 1998 

v Naganu vítězstvím v turnaji. 

 

                    Medaile z letních olympijských her v Pekingu 2008 [3] 

 Medaile jsou sloţené ze dvou částí. Vzácné kovy jsou doplněny drahým kamenem 

nefritem ve třech barvách. Bronzová medaile obsahuje černý nefrit, stříbrná má zelený a zlatá 

nejcennější bílý. Nefritový kruh je zasazen do přední části medaile. Líc medaile zdobí symbol 

olympiády, olympijské kruhy. Rub medaile je zdoben typickým řeckým olympijským 

motivem Areny Sparta a bohyní vítězství Niké. Průměr medaile je 70 mm a tloušťka 6 mm. 

 

 

Medaile ze zimních olympijských her ve Vencouveru 2010 [4] 
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 Medaile vznikly ručním vysekáváním z velkého plátu, díky čemuţ získaly výslednou 

zvlněnou podobu. Díky ručnímu zpracování nejsou medaile stejné a kaţdá je originál. Šířka 

medailí je 100 mm a váha se pohybuje v rozmezí 500 – 576 gramů. Medaile jsou doposud 

nejtěţšími v historii. 

 

2.1.3. TENIS 

 Ke zrození tenisu došlo někdy kolem roku 1858, kdy na dvoře královny Viktorie 

označili trávník major Gem a Wingfield a dali mu název tenisový dvorec. Univerzální 

pravidla stanovil Marylebonský kriketový klub roku 1875. Největší prestiţ mají kaţdý rok 

čtyři grandslamové turnaje, na kterých se scházejí nejlepší hráči světa. Nejvýznamnější 

soutěţí národních tenisových druţstev je muţský Davis Cup a Fed Cup u ţen ( vítěz získává 

trofej – salátovou mísu). 

 Mísa Venus Rosewater je trofej pro vítěze Wimbledonu. Mezinárodní mistrovství 

Anglie (Wimbledon) je nejstarším a zřejmě nejprestiţnějším tenisovým turnajem na světě. 

Koná se kaţdý rok v červnu nebo červenci jako třetí grandslamový turnaj sezóny. Odehrává 

se na travnatých kurtech All England Clubu na londýnském předměstí Wimbledon. První 

ročník se odehrál uţ v roce 1877. Ţeny na něm hrají od roku 1884.[5, str.145] 

 

 

 

Pohár pro vítěze muţské dvouhry a mísa Venus Rosewater pro vítězky ţenské dvouhry [6] 

 Mísa Venus Rosewater je trofejí pro vítězku ţenské dvouhry ve Wimbledonu. Mísa 

byla vyrobena v roce 1864 z ryzího stříbra, které bylo galvanicky pokovováno ryzím zlatem. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wimbledon_trophies.jpg
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Mísa má přesně 476 mm v průměru a zůstává trvale uloţena v londýnském muzeu. Vítězkám 

je originální mísa předána pouze symbolicky po skončení zápasu a poté vrácena do muzea. 

Vítězka si odnese zmenšenou kopii trofeje. Zdobení mísy nijak nesouvisí se sportem, jelikoţ 

trofej je replikou cínové jídelní nádoby ze 16. století. Reliéfy představují výjevy z řecké 

mytologie. 

 Pohár pro vítěze muţské dvouhry se uděluje od roku 1887. Pohár je vyroben 

z pozlaceného stříbra, je 457 mm vysoký a průměr má 190 mm. Stejně jako ţenská trofej je 

muţský pohár uloţen v muzeu. Od roku 1949 vítězové dostávají zmenšenou repliku poháru. 

 

 

2.1.4. LEDNÍ HOKEJ 

 O vznik moderní formy hokeje, jak ho známe v současné podobě, se zaslouţili v roce 

1856 angličtí vojáci, kteří se přemístili do Kanady, učili se bruslit a hru zvanou shinney 

přenesli na led. V roce 1878 kanadští studenti vypracovali první pravidla. Nejslavnější 

hokejová trofej je Stanley Cup. Hokejová trofej je udělovaná kaţdoročně vítěznému týmu 

play-off NHL. Tuto trofej daroval v roce 1893 generální guvernér lord Frederic Arthur 

Stanley jako vyzývací pohár nejlepšímu amatérskému muţstvu Kanady. Prvním drţitelem se 

stal Montreal A.A.A. Původní cena poháru byla 10 guineí, tehdy 50 dolarů. Čas však z něj 

udělal svátost, o kterou bojují nejlepší profesionální celky Kanady a Spojených států 

amerických. Získat Stanley Cup je víc, neţ být nejlepším na světě.[7, str.4] 

 

 

                                                               Stanley Cup [8] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:StanleyCup.jpg
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Původní trofej, která byla udělována do roku 1963 je vyrobena ze stříbra. Výška je 

18,5 cm a průměr 29 cm. Nyní je pohár k vidění v Hokejové síni slávy. Současný Stanley Cup 

je vyroben ze slitiny stříbra a niklu. Výšku má 89,54 cm a váţí 15,5 kg. Pohár si můţe vítězný 

tým ponechat po celý rok, neţ trofej získá někdo jiný. Další zvláštností je, ţe jména hráčů a 

trenérů jsou na pohár vyrývána. 

  

2.1.5. AMERICKÝ FOTBAL 

 Americký fotbal se zrodil jako variace na klasický fotbal v roce 1867. V roce 1920 

vznikla profesionální liga, American Professional Football Association, která se o dva roky 

později přejmenovala na National Football League (NFL). Konkurenční liga, American 

Football League, se stala soupeřem NFL v roce 1960. Mistrovství těchto dvou soutěţí se pak 

spojila do slavného Super Bowl, který je dnes suverénně nejsledovanější sportovní událostí 

v USA.[5, str.23] První Super Bowl se uskutečnil 15. ledna 1967. Super Bowl je finálovým 

zápasem, kterým vrcholí play-off NFL. 

 

 

                                Trofej Vince Lombardiho pro vítěze Super Bowlu [9] 

 Trofej pro vítěze Super Buwlu (finále NFL) se uděluje od roku 1967. Trofej je 

vyrobená ze stříbra,  vysoká je 56 cm a váţí 3,2 kg. Pohár tvoří míč ve skutečné velikosti 

stojící na trojhranném podstavci.Trofej je předávána na hřišti ihned po skončení zápasu. 

Vítězný tým si trofej nechává a stává se jeho majetkem. Proto se kaţdý rok vyrábí nová trofej. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Superbowl_Trophy_Crop.jpg
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2.1.6. MOTOSPORT 

 Jako zástupce motorového sportu jsem si vybral plochodráţní závod zvaný Zlatá 

přilba. Poprvé se jel v Pardubicích v roce 1929. Nejčastěji startovaly motocykly značky 

JAWA. 

 

 

                                                                Zlatá přilba [10] 

 Trofej Zlatá přilba je jednou z nejcennějších trofejí motocyklových závodů. Na její 

výrobě se za celou historii závodu podílely převáţně dvě firmy a to firma Čeňka Lejhance a 

šperkařská škola v Turnově. Kaţdá přilba je originál, přestoţe jsou si všechny velmi podobné. 

Většina přileb je vyrobena z tombaku (slitina mědi a zinku). Povrch je galvanicky pozlacen a 

je na něm umístěno šest českých granátů, jako vzpomínka za zesnulé závodníky. 

 

2.1.7. BASKETBAL 

 Otcem basketbalu byl v roce 1881 mladý profesor tělocviku James Naismith, který 

také v roce 1892 sepsal první pravidla basketbalu. Nejznámější ligovou soutěţí je NBA. NBA 

(National Basketball Association) je plně profesionální nejvyšší basketbalová liga v Severní 

Americe, povaţovaná za nejprestiţnější basketbalovou soutěţ na světě. Byla zaloţena v New 

Yorku dne 6. června 1946 jako Basketball Association of America (BAA), současný název nese 

od roku 1949.[5, str.40] 

http://www.tyden.cz/obrazek/zlata-4708f6839aa83.jpg
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                                                    Trofej Larryho O´Briena [11] 

 Trofej byla vytvořena v roce 1977 ze 6,5 kg mincovního stříbra. Je pokryta ruměncem 

se 24karátovým zlatem. Výška trofeje, která představuje basketbalový míč jak směřuje do 

síťky, je 61 cm. Samotný míč má necelých 23 cm v průměru. Tým, který trofej získá, si ji 

můţe ponechat. Trofej je kaţdý rok vyrobena nová, je oceněna na 13 500 dolarů. 
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2.2. OCEŇOVÁNÍ SPORTOVCŮ VE FOTBALE 

2.2.1. POČÁTKY FOTBALU 

 Jiţ před naším letopočtem se po celém světě (Egypt, Čína, Jiţní Amerika) hrály hry, 

které v sobě měly fotbalové prvky. Svědčí o tom například nález v hrobce v Beni-Hassanu 

v Sakaře i jinde, kde byly nalezeny obrazy znázorňující různé míčové hry starých Egypťanů 

uţ z 6. stol. př. n. l. Dalším příkladem je figura hrající míčovou hru velmi podobnou fotbalu 

zobrazena na mramorovém sloupu v Athénách z roku 600 př. n. l.  

 V Číně ve 4. a 3. stol. př. n. l. se hře podobné fotbalu říkalo tsu-chu. Kopalo se do 

koule ze zvířecí kůţe naplněné vlasy a peřím. Hra tsu-chu se pravděpodobně hrála při 

oslavách císařových narozenin. Kdo prohrál, byl popraven.[12, str.9] 

 Z Řecka převzali míčové hry Římané. Římským legiím slouţila tato hra jako kondiční 

cvičení. Díky taţením Římských legií se hry s míčem objevily v Anglii, Francii i na Kavkaze. 

 Zpráva z roku 217 n. l. z Anglie hovoří o oslavách vítězství nad Římskými legiemi 

hrou s míčem. První zaznamenané klání mezi Anglií a Skotskem se datuje do 9. století. V 

kronice Dějiny Londýna se píše o fotbale v ulicích v roce 1175. Existují zachovalé písemné 

stíţnosti proti hraní fotbalu před katedrálou v Exeteru z roku 1287 a z roku 1314 stíţnost 

obyvatel Londýna, aby se s divokými míčovými hrami skončilo (král Edward II. ţádosti 

vyhověl). Fotbal nenacházel pochopení ani na anglických univerzitách. Přišel zákaz v roce 

1555 v Oxfordu a roku 1571 v Cambridgi. 

 Na přelomu 16. a 17. století proţívá fotbal v Anglii, Itálii i jinde rozmach. Největší 

oţivení nastalo v 19. století v Anglii. V roce 1839 navštívila fotbalové utkání ve škole 

v Rugby i anglická královna. V roce 1845 byla sepsána na této škole pravidla fotbalu pod 

názvem Zákony fotbalu. Nejznámější z prvních pravidel pak vytvořil v roce 1862 J.C.Thring, 

tenkrát uţ uppinghamský rektor. Jsou to vůbec nejstarší dochovalá pravidla fotbalu.[13, 

str.11] Za nejstarší klub na světě je povaţován Sheffield FC, ustanovený 24. října 1857. 

Prvním klubem, který se věnoval pouze fotbalu, byl Forest Football Club, zaloţený o dva 

roky později ve Snaresbrocku v Epping Forest. Následoval roku 1862 Crystal Palace z jiţního 

Londýna (se současným klubem téhoţ názvu nemá nic společného) a Notts County 

z Nottinghamu, v roce 1863 Barnes z jihozápadního Londýna, Civil Service Londýn a Stoke 

City. 
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2.2.2. FA CUP 

 Všechny národy, které hrají fotbal, mají domácí vyřazovací soutěţe. Nejstarší a 

nejprestiţnější je anglický pohár. 

 Myšlenka pohárové soutěţe se zrodila 20. 7. 1871 v Londýně. Byl předloţen návrh 

tehdejším čestným sekretářem FA (The Football Association) Charlesem Williamem 

Alcockem zaloţit putovní pohár. 

Anglický pohár- původní trofej byl nepříliš velký, ale přesné rozměry nejsou známy, 

neboť se nedoţil příliš vysokého věku. Jeho prvním drţitelem se v roce 1872 stalo muţstvo 

Wanderers. V příštím roce pohár obhájilo a získalo ho pak ještě třikrát v letech 1876 aţ 1878. 

Osudný pro trofej byl rok 1895. Po čtyřleté nadvládě Blackburnu Rovers se z jejího získání 

radovali fotbalisté Aston Villy. Vystavili ji do výkladu jednoho birminghamského krámku a 

odtud byla jedné noci ukradena. Říkalo se, ţe ji odcizili závistiví fanouškové místního rivala 

Birminghamu City. 

 

 

Druhá trofej FA Cupu [14] 

Druhá trofej byla udělována v letech 1896 – 1910. Trofej je vyrobena z mincovního 

stříbra a její výška je 50 cm. V roce 2005 trofej odkoupil David Gold za téměř 500 000 liber a 

daroval ji Národnímu Fotbalovému Muzeu v Prestonu, kde je vystavena veřejnosti. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:1896_FA_Cup.jpg
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Současná trofej [15] 

Současná trofej, vyrobená ze stříbra, je největší ze třech trofejí udělovaných vítězi FA 

Cupu. Měří téměř 85 centimetrů. Trofej byla vyrobena v roce 1911 a předána vítězi. Z důvodu 

vysoké finanční a historické hodnoty trofeje se od roku 1992 předává vítězům přesná replika 

trofeje. 

 

2.2.3. MISTROVSTVÍ SVĚTA – ZLATÁ NIKÉ 

 Vícero muţstev se povaţovalo za nejlepší na světě dávno předtím, neţ se v roce 1930 

konalo 1. mistrovství světa. První „mistrovství světa“ se v roce 1901 rozhodl uspořádat Sir 

Thomas Lipton. Nechal zhotovit trofej Sir Thomas Lipton Football Challenge Trophy. Byla to 

stříbrná soška fotbalisty na podstavci. 

 Na začátku 20. století se fotbal zabydlel uţ v tolika zemích, ţe bylo na čase zaloţit 

organizaci, která by se ujala sjednocení fotbalových pravidel, organizování mezinárodních 

kontaktů a uspořádání mistrovství světa. K ustavení Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) došlo 21. května 1904 v Paříţi. První prezident FIFA byl Robert Guérin. 

Pro ideu mistrovství světa bylo důleţité, ţe 1. 3. 1921 stanul v čele FIFA, jako její 

předseda, francouz Jules Rimet – paříţský advokát. Převzal fotbal s přetrhanými vztahy vinou 

1. světové války. Kongres FIFA 28. 5. 1928 v Amsterdamu rozhodl, ţe mistrovství světa se 

uskuteční v roce 1930.  

První mistrovství světa v roce 1930 se konalo v Uruguayi. Finále se hrálo 30. 7. 1930 

před 93 000 diváků na stadionu Centenario v Montevideu. Uruguay porazila Argentinu 4:2 a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FA_Cup.jpg
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stala se prvním mistrem světa. Světový šampionát se koná kaţdé čtyři roky, s výjímkou let 

1942 a 1946 kvůli 2. světové válce. 

Největší úspěch Československého týmu byl na 2. mistrovství světa v roce 1934 

v Itálii. Československo obsadilo 2. místo, ve finále podlehlo Itálii. Dalším úspěchem bylo 2. 

místo na 7. mistrovství světa v Chile, kde Československo podlehlo ve finále Brazílii 3:1.  

 

 

Rimetův pohár [16] 

Rimetův pohár byl předchůdce dnešní trofeje. Trofej vznikla v roce 1928 a v roce 

1930 byla předána vítězi prvního mistrovství světa. Pohár navrhl francouzský sochař Abel 

Lafleur a po válce, v roce 1946, byl pojmenován podle zakladatele mistrovství světa – 

Julesovi Rimetovi. Trofej byla původně nazývána Zlatá Niké (podle řecké bohyně vítězství). 

Byla vyrobena z pozlaceného mincovního stříbra, byla vysoká 35 centimetrů a váţila 3,8 

kilogramu. Stála na modrém podstavci z lazuritu, kde byla umístěna zlatá plaketa se jmény 

mistrů světa od roku 1930 – 1970 a názvem poháru. 

K poháru se váţe bohatá historie. Během druhé světové války byl ukrýván pod postelí 

v krabici od bot u jednoho člena italské fotbalové asociace. V roce 1966 byla trofej ukradena 

z právě probíhajícího šampionátu v Anglii. Trofej nelezl malý pes zahrabanou v kusu novin 

pod stromem. V roce 1970 vyhrála mistrovství světa Brazílie. Bylo to potřetí v historii a za 

odměnu obdrţeli Rimetův pohár do osobního vlastnictví. Na dalším mistrovství byla předána 

nová trofej. Rimetův pohár se definitivně ztratil v roce 1983, trofej byla odcizena v Riu de 

Janeiru a uţ nebyla nalezena. 
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Současný pohár – Zlatá Niké [17] 

Trofej je udělována od roku 1974. Návrh Zlaté Niké vytvořil italský umělec Silvio 

Gazzaniga, soška představuje sportovce drţícího zeměkouli. Trofej je vyrobená 

z osmnáctikarátového zlata, je 36,8 centimetru vysoká a váţí přes šest kilogramů. Na spodní 

straně jsou vyryta jména všech vítězů od roku 1974. Pohár je povaţován za nejcennější 

sportovní trofej. Jeho cena se odhaduje na 5 – 10 miliónů korun. 

 

2.2.4. MISTROVSTVÍ EVROPY – POHÁR HENRI DELAUNAYE 

 Předchůdcem mistrovství Evropy, jak je známe dnes, bylo ME amatérů v roce 1911, 

kdy vyhrály Čechy. Po 1. světové válce se hrál Mezinárodní pohár od roku 1927. Říkalo se 

mu různě, třeba Švehlův pohár, protoţe ho věnoval ministerský předseda Československé 

republiky Antonín Švehla. Autorem putovní trofeje byl významný český sochař profesor Josef 

Drahoňovský.[13, str.237] Švehlův pohár po nedohraném 4. Mezinárodním poháru v roce 

1938 zůstal Itálii. Novou trofej však Benito Mussolini soutěţi nikdy nevěnoval. Po 2. světové 

válce navázala soutěţ 5. Mezinárodním pohárem v roce 1948. Pohár jí věnoval dr. Josef Gerö, 

předseda rakouského fotbalového svazu. Úspěchem Československého týmu byla výhra 6. 

Mezinárodního poháru z let 1955 – 1959.  

Skutečná evropská soutěţ v nejširším rozsahu se ale mohla hrát teprve poté, kdy 

vznikla evropská fotbalová unie UEFA. Stalo se tak 15. června 1954 v Basileji. Generálním 

sekretářem se stal Francouz Henri Delaunay. A právě tohle jméno je velice důleţité pro 

budoucnost nově vzniklé soutěţe. Tento muţ nejvehementněji hájil myšlenku mistrovství 

Evropy, a to uţ před druhou světovou válkou. Jméno Henri Delaunaye najdeme vyryté na 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:FIFA_World_Cup.jpg
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putovní trofeji pro nejlepší evropský tým. Mistrovství Evropy je nejprestiţnější evropská 

soutěţ národních týmů a bojuje se o ně kaţdé čtyři roky a finále se hraje dva roky před 

mistrovstvím světa. 

V letech 1960 – 1964 nesl evropský šampionát název Pohár evropských národů. Od 

roku 1968 se šampionát jmenuje Mistrovství Evropy. Byl sehrán v Itálii, která šampionát 

vyhrála.  

Československo získalo pohár na 3. Mistrovství Evropy v roce 1976 v Jugoslávii, kdy 

porazilo SRN po penaltách. V roce 1996 hostila mistrovství Evropy Anglie, kde Česká 

republika prohrála ve finále s Německem 2:1 po prodlouţení. Na 10. mistrovství Evropy 

v roce 2004 v Portugalsku obsadila Česká republika 3. místo. 

 

 

Pohár Henry Delaunaye [18] 

Trofej je udělována od roku 1960. Je vyrobena z mincovního stříbra, váţí 8 kilogramů 

a je 60 centimetrů vysoká. Jména vítězných zemí jsou vyryta na zadní straně poháru. Na 

přední straně je znak UEFA a název turnaje. 

 

2.2.5. OLYMPIJSKÉ HRY 

 O olympijskou medaili se bojuje od I. OH v roce 1896 v Athénách. Československo 

získalo stříbrnou medaili na hrách XVIII. Olympiády v roce 1964 v Tokiu. Dalším velkým 

úspěchem byla zlatá medaile na XXII. Olympiádě v roce 1980 v Moskvě. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eurocup_Trophy.JPG
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2.2.6. KONTINENTÁLNÍ POHÁRY 

COPA AMÉRICA (mistrovství Jiţní Ameriky). Od roku 1910 – nejstarší kontinentální pohár 

na světě. 

POHÁR AFRICKÝCH NÁRODŮ. Od roku 1957. 

ASIJSKÝ POHÁR. Od roku 1956. Předchůdcem poháru byly Asijské hry (1951). 

ZLATÝ POHÁR CONCACAF. Od roku 1961. Mistrovství Severní, Střední Ameriky a 

Karibiku. 

POHÁR NÁRODŮ OCEÁNIE. Od roku 1973. 

 

 

Pohár pro vítěze Copa América [19] 

 Trofej je udělována od roku 1916, byla zakoupena americkým fotbalovým svazem 

CONMEBOL za 150 000 korun. Pohár je ze stříbra s dřevěným podstavcem, na kterém jsou 

umístěny štítky se jmény vítězů. 

 

2.2.7. POHÁROVÉ SOUTĚŽE KLUBŮ 

STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR. 1927 – 1939 

POHÁR MISTRŮ EVROPSKÝCH ZEMÍ. 1956 – 1992 

LIGA MISTRŮ. Od roku 1993, nástupce poháru evropských zemí. 

POHÁR VÍTĚZŮ POHÁRŮ. 1960 – 1999 

POHÁR UEFA (VELETRŢNÍ POHÁR). Od roku 1956 

COPA LIBERTADORES. Jihoamerický pohár 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Copa_Am%C3%A9rica2.jpg
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Dalšími poháry jsou Světový pohár (vítěz ligy mistrů+vítěz copa libertadores), Superpohár 

(vítěz ligy mistrů+vítěz poháru UEFA), Asijská liga mistrů, Africká liga mistrů, … 

 

Pohár UEFA [20] 

 Trofej byla vyrobena v roce 1972 ze stříbra. Je to jedna z nejtěţších trofejí, váţí 15 

kilogramů, je 65 centimetrů vysoká, 33 centimetrů široká a 23 centimetrů hluboká. Stříbrný 

pohár je umístěn na mramorovém podstavci, nad kterým je reliéf skupiny fotbalistů strkajících 

se o míč. 

 

Pohár pro vítěze Ligy mistrů [21] 

 Tato stříbrná trofej je nejprestiţnější ocenění fotbalového klubu udělovaná od sezóny 

1955/1956. Trofej, někdy nazývána velký ušatý pohár, váţí 8,5 kilogramů, je 73,5 centimetru 

vysoký a na šířku měří 46,5 centimetrů. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:UEFA_Cup_the_Trophy.jpg
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2.2.8 OCEŇENÍ JEDNOTLIVCŮ 

ZLATÝ MÍČ. Ocenění pro nejlepšího hráče za uplynulý rok 

ZLATÁ KOPAČKA EVROPY. Ocenění pro nejlepšího střelce. 

 

Zlatý míč [22] 

 Ocenění jednotlivce, které uděluje francouzský sportovní magazín France Football od 

roku 1956. Do roku 1995 se toto ocenění předávalo pouze Evropanům. Od roku 1995 všem 

hráčům působících v Evropě. Zlatý míč získali z čechů v roce 1962 Josef Masopust a Pavel 

Nedvěd v roce 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ballond'or1998zidane.jpg
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3.1. VÝROBA HLINĚNÉHO MODELU 

 K výrobě modelu byla pouţita běţně dostupná modelářská hlína. Nejprve bylo třeba 

vyrobit kostru modelu. Kostra se můţe vyrobit ze dřeva nebo silnějšího drátu, aby se 

zabránilo deformaci pod tíhou materiálu nebo ulomení některé z menších částí. Pro výrobu 

mého modelu byl pouţit dřevěný skelet, který byl omotaný drátem pro lepší uchycení hlíny. 

Na kostru modelu se nanáší ve vrstvách kusy hlíny, které se musí pořádně zhutnit, aby bylo 

zabráněno vzduchovým mezerám. Modeluje se pomocí dřevěných špachtliček, dřívek a cidlin 

určených k modelářské práci. K modelaci fotbalového míče bylo zapotřebí obkročáku, který 

slouţí k měření vnějších rozměrů. Jednotlivé pěti a šestiúhelníky byly vymodelovány podle 

předlohy, protoţe jejich rozmístění má určitá pravidla a zákonitosti. 

 

                   

            Obr.1 Výroba hliněného modelu              Obr.2 Hliněný model 

 

3.2. VÝROBA TRVALÉHO SÁDROVÉHO MODELU 

 Po modelaci z hlíny bylo nutné se rozhodnout, z jakého materiálu bude trvalý model. 

Rozhodl jsem se pro sádru. Nejprve bylo třeba vyrobit formu, pro kterou byla zvolena taktéţ  

sádra. Na hliněném modelu byla vyznačena dělící rovina, do které byly zapíchány plastové 

čtverečky. Čtverečky vyčnívaly z hlíny cca 2 cm. Protoţe se jednalo o tvarově jednoduchý 

model, forma měla dvě části. Na hlínu byly rukou naneseny celkem dvě vrstvy sádry. Na tyto 

dvě vrstvy byly přidány kusy látky (cca 5x5 cm) pro zpevnění formy. Během nahazování 

sádry a nanášení látky bylo potřeba udrţovat dělící rovinu stále čistou pro následné snadné 
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rozebrání. Po zatvrdnutí sádry byla forma rozebrána. Z formy byly vyjmuty zbylé části hlíny a 

forma byla vymyta pod proudem vody. Forma byla vymazána roztokem vody a vodního skla 

v poměru 3:1, aby nedošlo ke spojení sádrového odlitku a sádrové formy. Po sloţení formy 

byla dělící rovina zamazána menší vrstvou  hlíny, aby nedošlo k vytečení sádry při odlévání. 

Forma byla spojena a zajištěna drátem. Po odlití a zatuhnutí sádry byla forma rozebrána. 

Nejprve byly odstraněny kusy látky a poté ostrým noţem další vrstvy formy ze sádrového 

odlitku. Byl získán trvalý sádrový model. Drobné vady (bubliny, vrypy vzniklé rozebíráním 

formy) byly zatmeleny sádrokartonářským tmelem, který se po zaschnutí dobře opracovával. 

Po vyschnutí sádrového odlitku byl model přebroušen a opatřen nátěrem (univerzální lak ve 

spreji) pro jeho ochranu a snadnost vyjmutí z formy při formování. 

 

          

         Obr.3 Dělící rovina                                         Obr.4 Sádrová forma 

      

  Obr.5 Vydlabání zbylé hlíny                               Obr.6 Rozloţená forma 
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        Obr.7 Rozebírání formy                                   Obr.8 Nalakovaný model 

 

4.1. VÝROBA JÁDRA 

 Aby bylo moţné odlít dutý odlitek, bylo potřeba vytvořit pravé jádro. Jádro nám 

vytváří dutinu v odlitku, sniţuje jeho hmotnost a vytváří rovnoměrnou tloušťku stěny, která 

má vliv na povrch odlitku. Jádro bylo vyrobeno ze samotvrdnoucí směsi s kapalným 

tvrdidlem. Sloţení směsi: nový křemenný písek (ostřivo), vodní sklo s modulem 2,44 (pojivo) 

a estery – diacetin 50% a triacetin 50% (tvrdidlo). K hlavním přednostem samotvrdnoucích 

směsí s kapalnými tvrdidly patří vysoký stupeň mobilizace pojivových vlastností vodního skla 

při dosaţení vysokých pevností, coţ umoţňuje podstatné sníţení obsahu pojiva ve směsi (cca o 

50%). Směsi pak obsahují 2-3% vodního skla (m=2,0 – 2,5), čímţ je přednostně řešena i 

otázka zlepšené rozpadavosti forem a jader i regenerovatelnost po odlití.[23, str.146] Jádrová 

směs: 100 hm. d. křemenný písek, 3 hm. d. vodní sklo a 0,3 hm. d. tvrdidlo. Míchání 

probíhalo v lopatkovém mísiči. Nejprve bylo přidáno vodní sklo a po důkladném promíchání 

tvrdidlo. Směs byla opět promíchána.  

 Forma na jádro (jaderník) byla vytvořena zaformováním modelu do výplňové 

formovací směsi. Po rozloţení formy na dvě části a vyjmutí modelu, bylo moţno napěchovat 

jádrovou směs do těchto vzniklých dutin. Jádro tedy bylo sloţeno ze dvou částí, které byly 

slepeny k sobě. Do kaţdé části byl vloţen ocelový drát, který slouţil jako výstuha pro zvýšení 

pevnosti. K vytvrzení jádrové směsi došlo za dvě hodiny. Po tomto čase byla jádra vyjmuta ze 

směsi. Plocha, kterou byly části jader slepeny, byla oškrabána, aby části dosedly přesně        
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na sebe. Do místa, kde byla jádra lepena, byl vyškrabán zářez pro ocelovou kulatinu. Kulatina 

vyčnívala 5 cm ze soklu. Slouţila jako výstuha jádra a zároveň jako známka pro uloţení jádra. 

Po slepení dvou částí vodním sklem vzniklo celistvé jádro, které mělo stejné rozměry jako 

model. Celé jádro bylo oškrabáno o cca 10 mm. Budoucí síla stěny odlitku bude stejná jako 

mnoţství oškrabaného materiálu. Po oškrabání bylo jádro natřeno lihovým nátěrem, který 

zabraňuje penetraci kovu. Nátěr byl nanášen štětcem ve dvou vrstvách, kaţdá vrstva byla 

zapálena. 

 

        

      Obr.9 Lepení jádra                                        Obr.10 Hotové jádro 

 

4.2. FORMOVÁNÍ 

 Vzhledem k tvarové nenáročnosti modelu bylo rozhodnuto vytvořit pískovou formu. 

Jako modelová směs (při pěchování se touto směsí obkládá model, tato směs přichází do styku 

s tekutým kovem) byl pouţit písek OBB-SAND (organobentonitová směs). Výplňová směs 

(výplň zbývajícího objemu formovacího rámu) byla tvořena bentonitovou směsí. Bylo vyuţito 

formování na syrovo (obsah vody do 5%). 

 Postup samotného formování byl následující. Nejprve byl zaprášen model dělícím 

práškem (lykopodiem), aby ho bylo snadné vyjmout z formy. Určila se dělící rovina modelu. 

Při samotném formování byla nejprve vytvořena falešná část formy tzv. šněrovačka (spodní 

rám). Pak byla upěchována formovací směs na model a šněrovačku (horní rám). Tím byla 

zhotovena první část formy. Poté byla celá forma otočena, odstraněna šněrovačka (nyní horní 
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rám) a očištěn model. Kde vznikly negativní úkosy, byla vytvořena nepravá jádra tzv. klínky. 

Tři klínky byly kolem míče a čtvrtý pod soklem. Po vytvoření klínků byla zapěchována druhá 

část formy s modelem vtokového kůlu v blízkosti soklu. Po rozebrání formy byl vytaţen 

model poháru a kůlu. Byly vytvořeny zářezy, kterými tekl kov z kůlu k samotnému odlitku. 

Pro odplynění formy byly propíchnuty výfuky v nejvyšších místech formy. 

       

  Obr.11 Šňěrovačka                                               Obr.12 Nepravá jádra – klínky 

 

       

  Obr.13 Horní část formy                                      Obr.14 Rozebírání formy 

4.3. ZALOŽENÍ JÁDRA 

 Jádro bylo zaloţeno pomocí ocelové kulatiny, která vyčnívala ze soklu a bronzových 

tyčinek (průměr 4 – 5 mm), které byly zapíchnuty do spodní části formy. Tyčinky vyčnívaly 

cca. 10 mm (budoucí síla stěny odlitku). Tyčinky byly ze stejného materiálu jako odlitek  - 

cínový bronz CuSn10. Tyčinka byla po odlití součástí odlitku. Aby bylo zabráněno vyplutí 

jádra, bylo nutné tyčinky zapíchat i do horní části formy. Délka, kterou měly tyčinky vyčnívat 

z formy, byla určena pomocí plastelíny. Plastelína byla poloţena na jádro a forma sloţena. 

Došlo k zmačknutí plastelíny a byla změřena délka. Vzhledem k velikosti modelu měla forma 

cca 120 kg. 
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  Obr.15 Zaloţení jádra                                          Obr.16 Horní část formy s bronz. tyčinkami 

4.4. TAVBA A LITÍ 

 Na fotbalový pohár byl zvolen cínový bronz ČSN 42 3119 CuSn10 (90% měď a 10% 

cín). Před samotným litím bylo nutné formu zatíţit dostatečným mnoţstvím závaţí. 

 Tavba probíhala v elektrické odporové peci. Na pohár bylo nutno natavit zhruba 16 kg 

bronzu. Po natavení bronzu na 1270°C byla z hladiny kovu odstraněna struska. Na hladinu 

byla nasypána fosforečná měď pro lepší zabíhavost. Po promíchání se mohlo přejít 

k samotnému lití. 

4.5. VYBITÍ ODLITKU A ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY 

 Po vychladnutí formy došlo k vybití odlitku. Odlitek byl v tryskači otryskán 

ostrohranným pískem. Tryskáním byl povrch odlitku zbaven zbylé formovací směsi. Po 

odřezání vtokové soustavy, výfuků a dalších přebytečných částí bylo vytlučeno jádro 

z odlitku. Další operací byla úprava povrchu pomocí malé přímé brusky a různých pilníků. 

 Drobné nerovnosti povrchu byly zatmeleny bronzovým tmelem. Tmel byl namíchán 

z bronzového prášku a pryskyřice v poměru 2:1. Při pokojové teplotě došlo k vytvrzení během 

1 hodiny. 

        

  Obr.17 Vybití odlitku                                           Obr.18 Vybití jádra 
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  Obr.19 Tmelení odlitku                                       Obr.20 Broušení odlitku 

 

4.6. POVRCHOVÁ ÚPRAVA – PATINOVÁNÍ 

 Obroušený a vyleštěný odlitek byl ponořen do nádoby s kyselinou sírovou, sulfidem 

draselným a vodou. Poměr roztoku byl – 0,2 ml 10% kyseliny sírové na 1 litr vody. Čím déle 

byl odlitek ponořen v roztoku, tím byl jeho odstín tmavší. Hnědý odstín na fotbalovém poháru 

byl dosaţen po 15 minutách. Po vytáhnutí z roztoku byl odlitek opláchnut pod proudem vody. 

 

             

       Obr.21 Patinování                                              Obr.22 Konečná úprava 
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5. ZÁVĚR 

 Výsledkem této bakalářské práce je výčet oceňování sportovců od historie aţ do 

současnosti. Jedná se o oceňování v různých odvětvích sportu a zvláště ve fotbale. 

 Hmatatelným výsledkem je zhotovený putovní fotbalový pohár a popis jeho 

zhotovení. Celková hmotnost odlitku je 12,8kg a výška 38cm. Tento pohár lze pouţít jako 

putovní trofej pro vítěze fotbalového turnaje.  
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