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1 Úvod 

 

Když lidé zjistí , že studuji umělecké slévárenství, ptají se mě, proč jsem jako řezbář přešel od 

dřeva ke kovu. Dřevo mám rád a proto jsem ho zvolil jako materiál pro model mojí 

bakalářské práce. Už odmalička se mi líbily věci, které ztělesňovaly velkou sílu. V televizi to 

byli nadpřirození hrdinové, ve skutečnosti zase třeba auta se silným motorem, a když jsem 

přemýšlel nad tématem mojí bakalářské práce, rozhodl jsem se ztvárnit někoho, kdo měl 

nejspíš sílu největší, jelikož v  mytologii nesl celá nebesa- v případě mého modelu celou 

zeměkouli. Ano, je to obr Atlas, Titán, který se postavil proti bohům a ti ho tímto potrestali. 

 

V roce 2010 se z Kalifornie vrátil jeden vzdálený příbuzný a přivezl sošku Atlanta, kterou 

získal v tamější soutěži ve Fitness, kde skončil druhý. Soška mu v letadle praskla napůl, 

jelikož je sádrová. Když jsem ji už slepenou poprvé viděl, moc se mi líbila a tak jsem si řekl, 

že se pokusím něco podobného vyřezat ze dřeva….Během vyřezávání jsem pomalu přemýšlel 

nad tím, že by to mohl být model pro mou bakalářskou práci a o to víc jsem se snažil. Zjistil 

jsem, jak je těžké jakkoli ztvárnit lidskou anatomii a popravdě řečeno mě to i trochu 

zaskočilo. 

 

Autorem Atlanta z Kalifornie je Niels Andersen, o kterém se v mé práci dále zmíním, jelikož 

je to vynikající umělec, který je autorem mnoha fantastických děl a sportovních trofejí. 
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2.1. Úvod do mytologie 

 

Slovo mythologie použil jako první z Řeků filozof Platón (427- 347 př.n.l.). Mýtem nazýval 

vyprávění, obsahující pouze vymyšlené postavy. Pozdější myslitelé zastávali názor, že řecké 

mýty a legendy se vztahují k historickým událostem a že bohové byli původně lidé, kteří 

nějakým způsobem vynikli a po smrti se jim dostalo od vděčných lidí božských poct. 

V sedmém století před naším letopočtem pociťoval básník Hesiodos potřebu dát řecké 

mytologii určitý pořádek. Jeho velká báseň Původ bohů (Theogoniá) byla prvním pokusem o 

vytvoření rodokmenů, jež by sledovaly původ hrdinů až k prvotním bohům. O několik století 

později vypracoval Apollodoros vyčerpávající přehled celé mytické historie starého Řecka, od 

vzniku vesmíru a bohů až po trojskou válku a její následky. Rodokmeny uvedené v této knize 

tyto zdroje kombinují a podávají nejobvyklejší ztvárnění klasických mýtů. 

Vliv Řecka byl velmi důležitý i pro vznik římské mytologie. První řecké kolonie na Sicílii a 

italském poloostrově seznamovaly Římany s vyvinutější mytologií, než měli sami. Proces 

asimilace byl dokončen římským dobytím Řecka ve druhém století před naším letopočtem a 

dnes již prakticky nelze řecké a římské bohy odlišit. Jupiter je vlastně Zeus a Marta a Minervu 

lze identifikovat s řeckými bohy Areem a Athénou, když převzali řadu jejich vlastností a 

mýtů, jež se k nim váží. Spojení panteonů obou kultur napomáhala skutečnost, že Římné 

nikdy o svých bozích neuvažovali v lidských dimenzích. Považovali je spíše za zosobnění  

přírodních sil. Různorodost řeckých mýtů a legend a jejich lidská dimenze proto Římany 

uchvátily.  

Řím si zachoval svou mytologickou nezávislost pouze v jediném případě, a sice ve vyprávění 

příběhů svého zakladatele- hrdiny Aenea. Aby mohli Římané zdůrazňovat svůj starobylý 

původ, a přesto zůstali v bezpečné vzdálenosti od slávy starých Řeků, byl Aeneas líčen jako 

Trojan. Jeho útěk z Řeky pleněné Troje se stal výchozím bodem římské historie. [1] 
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2.2. Chaos 

 

V mytologii toto slovo popisovalo beztvárnou prázdnotu, ze které povstaly Noc, Den a Země. 

V genealogickém systému, vytvořeném podle starověkého Hesiodova vyprávění, patřili 

v první fázi vzniku bohů k dalším potomkům Chaosu Tartaros(Podsvětí), Eros (Touha) a Gaia 

(Země). Eros s Chaosem spolupracoval: zavedl reprodukční proces, pomocí kterého se zrodily 

živé bytosti jako ptáci a zvířata. Hesiodos uvádí některé podrobnosti ohledně povahy Chaosu. 

Římský básník Ovidius však Chaos popisuje jako neživou hmotu, konglomerát všech prvků 

bez odlišujících rysů, a uvádí, že první generaci identifikovatelných tvorů stvořila Touha. 

 

Obr.č.1 Beztvárná prázdnota Chaos 

Zdroj: kniha 100 postav klasické mytologie, str. 10 

 

Řada filozofů považovala Chaos za základ veškeré podstaty. Herakleitos se domníval, že 

prapůvodním prvkem je oheň, zatím co orfická škola dávala při vzniku vesmíru přednost 

nějakému typu tvořivé síly, reprezentované např. Erotem a Afrodítou. [2] 
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2.3. Atlas a Prométheus 

 

Prométheus, stvořitel lidstva, jehož někteří počítají mezi sedm Titánů, byl buď synem Titána 

Iapeta nebo Eurymedonta a nymfy Klymény. Jeho bratry byli Epimétheus, Menoitios a 

obrovitý Atlas. 

Atlas byl ze všech bratrů nejstarší a také největší. Znal veškeré hlubiny moře. Byl vládce 

království se srázným pobřežím , které bylo větší než Afrika a Asie dohromady. Jeho země 

Atlantis ležela za Heraklovými sloupy a řetěz ostrovů s ovocnými stromy ji odděloval od ještě 

vzdálenější pevniny, která nebyla spojena s naší. Atlantovi lidé obdělávali obrovskou planinu 

uprostřed země a zavlažovali ji pomocí kanálů, které byly naplňovány vodou z kopců, které 

planinu až na malou část od moře obklopovaly. Stavěli také paláce, lázně, závodiště, velké 

přístavy a chrámy. Nevnesli válku jen daleko na západ na vzdálenou pevninu, ale také na 

východ až do Egypta a Itálie. Egypťané říkají, že Atlas byl synem Poseidonovým a že patero 

Poseidonových dvojčat-synů přísahalo svému bratru spojenectví při krvi býka obětovaného na 

vrcholku sloupu. Z počátku prý byli nesmírně ctnostní a statečně nesli břemeno svých zlatých 

a stříbrných pokladů. Ale jednoho dne je hrabivost a krutost přemohly a s Diovým souhlasem 

je Athéňané úplně sami porazili a zničili jejich moc. Bohové zároveň seslali potopu, která 

během jednoho dne a noci zaplavila celou Atlantidu, až spousta bahna pohřbila přístav a 

chrámy a na moře  se nedalo vyplout. 

 

Obr.č.2 Tíha světa na ramenou 

Zdroj:100 postav klasické mytologie, str.79 

Atlas a Menoitios  unikli a připojili se potom ke Kronovi a k Titánům k jejich neúspěšné 

válce proti olympským bohům. Zeus zabil Menoitia, bleskem ho poslal do Tartaru, avšak 

ušetřil Atlanta, který byl odsouzen, aby na ramenou věčně nesl nebeskou klenbu. 
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Atlas byl otcem Plejád, Hyad a Hesperidek. Od té doby tedy podpíral nebesa až na jedinou 

výjimku, kdy ho dočasně vystřídal Hérakles. 

 

Protože byl Prométheus mnohem moudřejší než Atlas, viděl předem kam vzpoura proti 

Kronovi povede. Bojoval proto raději na Diově straně a přesvědčil Epiméthea, aby udělal 

totéž. 

Pozdější mytografové chápali Atlanta jako pouhé zosobnění pohoří Atlas v severozápadní 

Africe, jehož vrcholky vypadají jako by nesly nebesa. Ale Homér umisťoval sloupy, 

podepírající nebeskou klenbu, daleko do Atlantického oceánu a později tyto sloupy na 

Atlantovu počest pojmenoval Hérodotos. Atlas snad byl Titán druhého dne týdne, který 

oddělil vodstvo nebes od vodstva pozemského . Většina deště přichází do Řecka z Atlantiku, 

zvlášť stoupají- li na oblohu Atlantovy hvězdné dcery Hyady, což částečně vysvětluje , proč 

byl jeho domovem západ. Hérakles sňal oblohu z jeho šíje ve dvojím smyslu. 

 

 

Egyptskou legendu o Atlantidě, běžnou rovněž v lidových pohádkách podél břehu Atlantiku a 

Gibraltaru k Hebridám a mezi Joruby v západní  Africe  , nelze pominout jako čistou 

smyšlenku a zdá se, že pochází ze třetího tisíciletí př.n.l. Ale Platónova verze, kterou se podle 

jeho tvrzení dozvěděl Solón od svých přátel, libyjských kněží ze Saidy v Deltě, byla zjevně 

naroubována na pozdější tradici o tom, kterak byli minojští Kréťané se svým širokým vlivem 

v Egyptě a Itálii poraženi helénským spolkem v čele s Athénami a kterak možná následkem 

podmořského zemětřesení, klesl ohromný přístav, vybudovaný Keftii na ostrově Faros 

několik sáhů pod vodu- kde byl nedávno objeven potápěči. Tento přístav se skládal z vnitřní a 

vnější nádrže, které dohromady pokrývaly téměř  sto hektarů. Takové ztotožnění Faru 

s Atlantidou by vysvětlovalo, proč byl Atlas někdy popisován jako syn Noemův a učinili 

z něho předka spolku mořských národů- a někdy jako syn Poseidóna, patrona řeckých 

mořeplavců. Noe je Deuklión, a ačkoliv se v řeckém mýtu Iapetos objevuje jako Deukaliónův 

dědeček, neznamená to nic víc , než že dal jméno kanaánskému kmeni , který přinesl do 

Řecka legendu spíše o mezopotámské než o atlantidské potopě. [3] 
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Obr.č.3 Prométheus 

(Gustav Moreau, 1868) 

Zdroj: www.wikipedia.org 

2.4. Prométheus 

 

Prométheus byl Titán a také jeden ze tří Atlantových bratrů. Byl z nich nejchytřejší a také 

nejmazanější. 

 

Jednou řekl Zeus Prométheovi, že by lidé měli bohům přinášet oběti za to, že je nechávají žít. 

Další den Prométheus šel a zabil mohutného býka. Do jeho kůže zabalil všechno maso a 

odložil jej na jednu hromadu. Na druhou hromadu dal kosti, které přikryl tukem. Když přišel 

Zeus, řekl mu Prométheus, ať nejdříve vybere tu hromadu, kterou chce, aby jim lidé přinášeli. 

Zeus čekal zradu a tak rozhrnul tuk, který zakrýval kosti. Od 

té doby lidé uctívali bohy tukem a kostmi. 

 

Lidem tedy zůstalo maso, což Zeus špatně nesl a tak se 

rozhodl vzít lidem všechen oheň, aby jej museli jíst syrové. 

Prométheovi bylo zmrzlých lidí pojídající syrové maso líto a 

tak se rozhodl, že přelstí bohy a lidem oheň vrátí. Oheň tak 

z Olympu tajně vynesl v dutině hole. 

 

Když Zeus zjistil co Prométheus provedl, vymyslel pro něj 

strašlivý trest. Nechal Prométhea přikovat ke skále v pohoří 

Kavkaz a čekal kdy začne Prométheus prosit o milost. 

Jelikož Prométheus 

stále neprosil Dia o 

smilování, poslal na  

něj Zeus orla (supa) 

Ethona, který den co den Prométheovi vytrhával játra , 

která mu do dalšího dne opět dorostla. 

Po velmi dlouhém až nekonečném utrpení Prométhea 

osvobodil Héraklés, který si v úkrytu počkal na orla, 

kterého po té sestřelil šípem. Přetrhal Prométheovy 

řetězy, a ten se vrátil zpět na Olymp. [4] 

 

. 

 

Obr.č.4 Upoutaný Prométheus 

Zdroj: www.google.cz 
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2.5. Zeus 

 

Zeus byl nejvyšší bůh.Všechny, co se protivili jeho vůli ztrestal mocným hromobitím. Byl to 

pán bouře, blesků, hromu, sněhu a krupobití. Před osudem, který stihl jeho sourozence jej 

zachránila jeho matka Rheia. Ostatní pozřel jejich otec Kronos. Jako dítě ho dala matka tajně 

odvést na Krétu, kde se jeho výchovy ujaly nymfy. Když Zeus dospěl, donutil otce vydávit 

všechny jeho bratry a sestry. Sourozenci po té proti Kronovi a jeho příbuzným obrům 

povstali. Válka , která nastala, trvala deset let a nazývá se titanomachie. Kronovi potomci se 

nazývají olympskými bohy, protože sídlili na hoře Olympu, zatím co Titáni se usadili 

v pohoří Othrys. Během titanomachie požádal Zeus o pomoc Kyklopy ( kteří mu ukovali jeho 

hromobití) a tři storuké obry , které osvobodil z propasti Tartaru. Titáni byli poraženi 

obrovskou smrští blesků, hromů, zemětřesení a plamenů. Zeus odsoudil Krona i s Titány, 

kteří při něm stáli k věčným mukám v hlubině Tartaru, kde je střežili storucí obři. 

 

 

Obr.č.5 Zeus a Semelé 

Zdroj: 100 postav klasické mytologie str.24 

 

Boj s Tyfonem 

 

Po vítězství nad Titány musel Zeus čelit dalšímu nebezpečí- nestvůře zvané Tyfon, která měla 

hadí ocas, sto hlav s ohnivýma očima, tmavými jazyky a hlasy o síle hromu. Jakmile vylezl 

Tyfon ze své skrýše z jeskyně,  zaútočil na něj Zeus blesky. Tyfon byl překvapen, ale 
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nenechal se zastrašit a rozpoutala se obrovská bitva, ve které Tyfon popadl Dia a vytrhl mu 

z těla všechny šlachy. Zeus tak zůstal bezmocně ležet na zemi. Lstivý Hermes však zjistil, kde 

jsou šlachy ukryty a vrátil je Diovi zpět do jeho končetin. Uzdravený Zeus znovu zaútočil na 

nestvůru a nakonec ji porazil, tak že vytrhl z moře ostrov (dnešní Sicílii) a obludu ním 

rozdrtil. Tyfon byl nesmrtelný a tak vlastně nikdy nezemřel. Jeho ohnivý dech dodnes 

vystupuje ze sopky Etny. 

 

Když titánské boje konečně utichly, rozdělili si losem bratři Zeus, Poseidon a Hádes vládu 

nad světem. Zeus se stal pánem nebes, Poseidon pánem moří a Hádes pánem podsvětí. 

Pevninu tak považovali za společné neutrální území. 

Zeus se oženil s Hérou. Měl však mnoho milenek jak mezi bohyněmi tak mezi obyčejnými 

ženami. Zeus ke svým záletům často využíval podob různých zvířat. [5] 
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Obr.č.6  Skok přes býka    Zdroj: www.google.cz 

2.6. Minojská civilizace 

 

Minojská civilizace v době bronzové existovala na Krétě přibližně v letech 2700 až 1450 

př.n.l. Největšího rozkvětu jak v kultuře tak v hospodářství dosáhla v období mezi lety 2000 – 

1600 př.n.l. Zánik minojské civilizace způsobil příchod civilizace mykénské, kterou na Krétu 

přinesli z řecké pevniny Achájové. Minojská civilizace je pojmenována podle bájného krále 

Minoa. Vládci na tomto ostrově 

sídlili v palácích Knóssos, Malia, 

Faistos, Hagia Triada atd. Bylo zde 

vyvinuto písmo tzv. lineární písmo 

A, které nebylo nikdy rozluštěno. 

Minojci v době svého největšího 

rozkvětu vládli jak vojensky tak i  

                                              

hospodářsky v celém středomoří. 

Jejich paláce chránilo loďstvo a proto jejich města nebyla nijak opevněna. 

Rituálem minojských mužů a žen bylo přeskakování přes hřbet býka. V roce 1425 byl zničen 

palác v Knóssu. Později paláce v Malii a Faistu a nakonec palác Kató Zakros. 

 

Král Minos 

(syn Dia a Europy) 

 

Obr.č.7 Minos, krétský král (rytina od Gustava Dorého),  

Zdroj: 100 postav klasické mythologie str.99 

Zeus a Europa měli tři syny, které na Krétě adoptoval krétský král Asterios. Když nadešel čas 

jmenovat následníka trůnu, vypukla mezi bratry pře o královský trůn. Ta byla vyřešena poté, 
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Obr.č.8 Ikárův pád (Jakob Peter Gowy, 1796) 

Zdroj: 100 postav klasické mytologie str.101 

kdy Minos vzýval mořského boha Poseidona, aby mu dal božské znamení. Poseidon mu 

z moře poslal nádherného býka. Minos však zapomněl býka obětovat a Poseidon ho proklel a 

Minoova žena se do býka beznadějně zamilovala. S pomocí šikovného řemeslníka Daidala, 

žijícího ve vyhnanství v Knóssu na Krétě, mohla Pasifaé ukojit svou smyslnost tím způsobem, 

že se při kopulaci zchovala do modelu krávy, který Daidalos postavil speciálně k tomuto 

účelu jako návnadu pro býka. Tímto zvláštním spojením vznikl Minotaurus, nestvůra s býčí 

hlavou a lidským tělem. Minos se snažil skrýt hanbu své ženy a tak navštívil věštírnu,  

kde se mu dostalo rady aby v Knóssu postavil úkryt s bludištěm, kde by mohl s Minotaurem a 

se svou ženou tajně přebývat. Minos tak přikázal Daidalovi, aby vybudoval bludiště známé 

jako labyrint. 

Podle athénské legendy trval Minos na tom, že z Athén musí být každoročně posláno sedm 

chlapců a sedm dívek jako potrava pro Minotaura. Jednou byl pro tuto oběť vybrán i hrdina  

Theseus, kterému se podařilo Minotaura 

zabít a pomoci Minoovy dcery Ariadny 

také uniknout. Daidalos, který se na této 

intrice podílel, se snažil spolu se svým 

synem Ikarem uletět na umělých 

křídlech na Sicílii. Ikaros však při útěku 

zahynul, protože se mu roztekl vosk na 

křídlech a on se zřítil k zemi. Minos 

Daidala pronásledoval. Vynálezce však 

smrt svého syna pomstil. Krále doslova 

uvařil v horkém oleji, když si král ve 

městě Kamiku dopřával horkou lázeň.  

Skutečný král Minos proslul v dějinách 

svou mocnou flotilou, která z něj dělala  

              obávaného nepřítele. Příběhy, 

jež ho měly ponížit, vznikly během  

 

válek, které vedl proti svým nepřátelům, králu pevninského Řecka. Bylo o něm známo, že byl 

moudrým vládcem svých ostrovních poddaných. [6] 
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2.7. Mykénská civilizace 

 

Mykénská civilizace existovala na řecké pevnině přibližně v letech 1600 - 1000 př.n.l.  

Název dostala podle Mykén. V době svého největšího rozkvětu ovládla velkou část jižního 

Řecka, Iónské ostrovy a Krétu. Mykéňané po 

pádu Minojské kultury kolem roku 1450 př.n.l. 

začali obchodovat s celým Středomořím. 

Mykénské paláce byly na rozdíl od minojských 

silně opevněny. Základ hospodářství z počátku 

tvořilo zemědělství, ale po obsazení Kréty také 

obchod. Proto byla na Krétě vybudována hustá 

síť kvalitních silnic. 

Obyčejní lidé zde měli malé domečky 

z vysušených nepálených cihel. Střechy byly               

ploché a podlahu tvořila pouze udusaná hlína. 

Pro mykénské období je typickou stavbou megaron, což je malý obdélníkový chrám, který 

měl uprostřed ohniště a okolo sloupy. Půdorys malých domečků byl většinou obdélného 

tvaru. Větší obdélné domy půdorysem připomínaly megaron. Velký rozdíl mezi domem na 

řecké pevnině a domem na Krétě byl ten, že dům na pevnině byl vybaven krbem. 

V mykénském umění se zachovala celá řada vyobrazených božstev a kultovních scén. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.9 Megaron, Zdroj: www.google.cz 
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Král Agamemnon 

 

Byl to mykénský král, který vedl řeckou výpravu 

proti Troji. 

Když Agamemnonův bratr Menelaos zjistil, že jeho 

ženu Helenu unesl Trojan Paris, vypravil se 

k Agamemnonovi požádat ho o to, aby shromáždil 

vojsko k útoku na Troju. 

Agamemnon shromáždil v přístavu v Aulidě Boiotii obrovskou armádu, která se nalodila na 

1013 lodí. Na trase do Troje vznikla celá řada nedorozumění, ke kterým přispělo i velmi 

špatné počasí a cesta se tak protáhla o několik let. Když už se konečně lodě blížily k Troji, 

vyslal Agamemnon Menelaa a Odyssea napřed, aby požadovali navrácení Heleny. Když 

Trojané odmítli Helenu vydat vybudoval Agamemnon vojenský tábor na ostrůvku Tenedu 

nedaleko Troje. Na město útočili ve vlnách, ačkoli Achilles tuto strategii kritizoval. Když se 

Trojané stáhli za hradby města, vytáhli Řekové lodě na břeh a město oblehli. 

 

Po dobytí Troje 

Řečtí vojáci se dostali do Troje v dřevěném koni. Po dobytí město zcela zničili. 

Agamemnonovi připadla jako zvláštní prémie Primova dcera Kasandra. Při cestě zpět 

ztroskotalo ve velké bouři mnoho lodí. Agamemnon byl brutální muž, 

 který se před ničím nezastavil a vždy chtěl prosadit svou vůli. [8] 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.10 Mykénská maska (dlouho se o této 

masce předpokládalo, že znázorňuje 

Agamemnona, ale ve skutečnosti pochází 

z období před trojskou válkou) 
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2.8. Atlas 

 ( krční obratel ) 

 

Označení Atlas podle Titána Atlanta začali používat lékaři pro první obratel páteře , který 

nese lebku, což připomíná bájného obra, který svou šíjí podpíral za trest celá nebesa. Oproti 

ostatním obratlům tento obratel nemá tělo. Jeho místo je nahrazeno kostěným obloukem, 

který má ve středu dopředu vyčnívající hrbolek a na zadní ploše ve střední čáře plochou 

kloubní jamku, což je místo skloubení se zubem druhého obratle čepovce (Axise). Zadní 

oblouk se spojuje s předním a vytvářejí tak typický kruhovitý tvar tohoto obratle. Na horní 

ploše zadního oblouku se nachází mělký žlábek, kudy probíhá tepna. V místě spojení oblouků 

se nachází masivní boční kostěné struktury. Z nich vyčnívají příčné výběžky s otvorem. [9] 

 

 

 

Obr. č. 11 Obratle Atlas a Axis 

Zdroj: www.google.cz 

 

Zajímavá poznámka 

Atlas nám umožňuje provádět hlavou gesto (kývání) v případě, že s něčím souhlasíme. 

Axis nám umožňuje opačné gesto. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/
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2.9. Pohoří Atlas 

 

Podle řeckých mýtů pohoří Atlas vzniklo tak, že se obru Atlantovi nelíbilo, že se mladý 

Perseus rozhodl po náročné výpravě pro hlavu Medúzy, na chvíli spočnout na břehu 

severozápadní Afriky. Když Perseus nedbal Atlantova varování, aby odešel, rozhodl se Atlas, 

že ho zašlápne. V tom Perseus vytáhl z pytle hlavu Medúzy. Atlas udělal chybu a při 

pohlédnutí do jejích očí zkameněl a od té doby se v severo-západní Africe nachází pohoří 

Atlas, které se tyčí vysoko do nebes a vypadá jako by je neslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.12 Rozloha pohoří Atlas,  Zdroj www.google.cz 

 

Je to pohoří o délce 2400 kilometrů přes státy Maroko, Alžírsko a Tunisko. K Atlasu patří i 

pohoří Rif v severním Maroku, k němuž geologicky patří i Gibraltarská skála na Pyrenejském 

poloostrově. Na Atlas tedy navazuje andaluská  Sierra Nevada. 

Pohoří dalo také jméno Atlantskému oceánu. 

Nejvyšší vrchol tohoto pohoří se jmenuje  Džabal Tubkal ( Djebel Toubkal), jehož nadmořská 

výška je 4167 m.n.m. a nachází se na západě Maroka. Pohoří Atlas odděluje Středozemní a 

Atlantský oceán od pouště Sahara. 

 

Obr.č. 13 Džabal Tubkal (nejvyšší hora pohoří Atlas)   Zdroj: www.google.cz 

http://www.google.cz/
http://www.google.cz/
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2.10. Výroba uměleckých odlitků 

a) Výroba odlitku pomocí vytavitelného modelu 

                                  b) Formování modelu do rámu 

    c) Odlévání uměleckých předmětů do skořepin 

 

a) Výroba odlitku pomocí vytavitelného modelu 

 

Tento způsob používali již staří Egypťané  4000 let př.n.l. Umožňuje vyrobit formu i pro 

tvarově nejsložitější odlitek s dokonalou přesností a věrností povrchu. Forma je věrným 

otiskem modelu a je zpravidla jednodílná. U této metody se při vysoušení, model zničí. 

Novější způsob výroby forem používá sádrového modelu, na který lze vyrobit více odlitků. 

Nejdříve se vyrobí matečný sádrový model. Podle něho se zaformuje vícedílná sádrová 

matečná forma. Do matečné formy se upěchuje hliněné jádro s výztuhami a průduchy. Po 

rozebrání sádrové matečné formy se z jádra seřízne vrstva odpovídající budoucí síle stěny 

odlitku. Jádro se pak vysuší a založí zpět do matečné sádrové formy. Vzniklá dutina mezi 

matečnou formou a jádrem se zalije roztaveným voskem. Po rozebrání sádrové formy udělá 

autor díla poslední úpravy na voskovém modelu a připevní se na něj voskové modely vtokové 

soustavy, výfuků a nálitků. Výhoda této metody je ta, že forma z nepravých jader (tzv. klínků) 

nemusí být provedena příliš pečlivě, protože výsledný tvar odlitku je dán tvarem a kvalitou 

voskového modelu, který je sochařem doupraven. Tento způsob zvládli udělat i méně 

kvalifikovaní formíři. Tato metoda je vhodná pro menší a středně velké sochy. 

Při formování velkých plastik  se také nejdříve vyrobí matečný sádrový model a vícedílná 

matečná sádrová forma. Po rozebrání sádrové matečné formy a vytažení matečného modelu se 

matečná forma opět složí a na ni se nanáší pomocí štětce dvoumilimetrová až třímilimetrová 

vrstva tekutého vosku. 

  

Obr.č.14 

 Voskový model plastiky 

( jezdecká socha francouzského 

krále Ludvíka XIV. ze dvora 

Versaillského zámku). 
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b) Formování modelu do rámu 

Je- li model tvarově náročný, jak je tomu třeba v mém případě, je důležité si zvolit kudy 

povedeme dělící plochu a potom po určitou výšku zaformujeme model do šněrovačky, která 

nám umožní vytvořit spodní rám formy i s nepravými jádry (klínky), které nám umožní 

vyjmout model z formy i přestože má negativní úkosy. Po té se model i s klínky založí do 

spodního rámu a vytvoříme klínky pro horní část formy. Po té co je model zaformovaný se 

forma rozebere. Klínky sejmeme z modelu a 

založíme do horní části formy. Aby z ní klínky 

nevypadly uchytíme je pomocí dlouhých 

hřebíčků( pískováčků). Dále vyjmeme model i ze 

spodního rámu formy. Opatrně abychom 

nepoškodili klínky , které dáme zpět do spodní 

poloviny formy a také uchytíme hřebíčky. Horní 

část formy propícháme jehlicí,                  

                                           

 

Model vložíme na šněrovačku. U všech částí, které by nebylo možné vyjmout z formy 

musíme zaformovat na klínky. Potom přiložíme spodní rám a zaformujeme spodní část. 

Formu otočíme, odstraníme šněrovačku a vyrobíme klínky pro horní rám. Když je model 

zapěchován, formu rozebereme. Klínky nad dělící plochou vložíme na svá místa do horní 

části formy. Pro vytažení modelu a klínků ze spodní části formy použijeme opět šněrovačku. 

Model i klínky po odstranění spodního rámu zůstanou ležet na šněrovačce. Klínky opět 

vložíme na svá místa do spodní části formy. Všechny klínky ve formě musí být uchyceny 

hřebíčky, aby se při skládání formy nepoškodily nebo neposunuly. 

 

Výroba jádra 

Jádra uměleckých odlitků se vytváří přímo ve 

formě- bez jaderníků. Před pěchováním jádra 

se klínky vloží do formy, aniž by se 

upevňovaly, neboť se musí ještě jedenkrát 

rozebírat. Aby bylo jádro pevnější, zhotoví se 

pro něj výztuha, která je nejčastěji z hlavního  

Obr.č. 15 Formování nepravých   

                 jader (klínků) 

Obr.č.16 Výztuha jádra  

čímž vytvoříme výfuky. 
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nosníku jádra (trubka nebo ploché železo) na němž bývá přivařena příčka, aby nemohlo dojít 

k otočení jádra ve formě. K těmto výztuhám se připevní drátěná konstrukce tak, aby byla od 

povrchu jádra vzdálena cca 3cm. Tato konstrukce je bodově svařena tak aby při odstraňování 

jádra z dutiny bylo možné sváry lehce rozlomit a kovovou konstrukci jádra odstranit. 

Po upravení kostry se jádro mezi výztuhami opatrně upěchuje do formy. Vršek jádra bylo 

nutné upravit podle tvaru vršku formy, což se uskutečnilo přiložením formy na pískové 

pyramidky. Po té se jádro překlopilo do 

šněrovačky, spodek formy se sejmul a počalo se 

s postupným seřezáváním jádra o tloušťku stěny 

odlitku. K tomu účelu je vhodné postupovat 

proti klínkům, které se postupně odkládají a 

jádro pod nimi se seřezává tak, aby bylo stále 

vidět, jaká tloušťka byla ubrána. Když se 

spodek seříznul , vložilo se jádro opět do 

spodku formy a seřízl se vršek. Tím se dosáhlo 

stejnoměrné síly stěny celého budoucího odlitku. 

Jádro se grafitovalo  a vysušilo. 

 

Jak je patrné z rozboru , u některých typických ukázek výroby umělecké litiny je tato výroba 

náročná na cit, pečlivost a zručnost formíře a nelze ji prakticky nijak zmechanizovat na rozdíl 

od výroby běžných průmyslových odlitků. Přesto je nutné zamyslet se nad tím, že v ostatních 

odvětvích slévárenství, jde technologie výroby stále vpřed, zlepšují se způsoby formování, 

zavádějí se nové formovací materiály a modernizují se metody lití, zatímco do uměleckého 

lití zasahuje pokrok minimálně. 

 

c) Odlévání uměleckých předmětů do skořepin 

 

Popisovaný způsob výroby oživuje prastarou metodu vytavitelného modelu v tom smyslu, že 

umožňuje odlévat kovy s vyšší tavící teplotou a zhospodárňuje výrobu forem - skořepin. 

Technologie zasypávané skořepiny se skládá z těchto operací. 

1.výroba vytavitelného modelu, vtoku a licí sestavy 

2.Obalování modelové sestavy, provádí se namáčením modelu do kašovité směsi a posypáním 

jednotlivých vrstev křemenným pískem.  

     Obr.č. 17 Oškrabávání jádra 
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3.Vytavování modelové směsi ve vroucí vodě. 

4.Zasypání skořepin se před vypalováním provádí hrubým křemenným pískem nebo 

šamotovou drtí a případně ocelovými broky v opaluvzdorných nádobách. 

5.Odlévá se do žhavých skořepin bezprostředně po vypálení 

 

Novější technologie samonosné skořepiny umožňuje odlévat kov 

přímo do volné žhavé skořepiny bez zásypu. V tomto případě se 

opalují skořepiny na opaluvzdorných roštech a při lití se volně 

pokládají na nízké pískové lůžko. Při odlévání uměleckých 

předmětů jsou kladeny zvláštní požadavky na věrnost odlitku 

modelu, to znamená, že vytavitelný model se nesmí geometricky 

lišit od odlitku i v nejmenších detailech. Modelová směs musí mít 

tedy dobré reprodukční vlastnosti a odlévaný kov výbornou 

zabíhavost. Protože není v těchto případech požadována 

nárokována rozměrová přesnost, zanedbáváme smrštění modelu i 

kovu. Je potom možné odlévat za vyšších teplot, aby se  

 

dosáhlo lepší zabíhavosti a snáze se zvládl potřebný 

licí interval. Zvláště při sériové výrobě, kdy se odlévá 

více skořepin současně. Rovněž tak se nepřihlíží 

k tepelnému roztažení skořepin.To znamená k nárůstu 

formy následkem ohřevu na 900 – 1000 stupňů při 

vypalování kde se roztažení částečně s předešlým 

smrštěním kompenzuje. Klasické využití metody vytavitelného modelu v sochařství má 

příklady i v dnešní době. Jestliže se odlévá jediný unikátní odlitek, jehož voskový model 

zhotovil sám umělec a nepřeje si, aby byl dále kopírován. Potom je záležitost vlastní výroby 

tohoto odlitku jednodušší a to zvláště v případě, že je model tenkostěnný, případně, že má 

uvnitř nespalitelné na výztuhách zachycené jádro. Obalí se totiž přímo tento model a 

skořepina je potom vlastní keramickou licí formou. [10] 

 

 

 

 

Obr.č.18 Schématický 

řez formou po odlití 

skořepiny v zásypu 

Obr.č.19 Odlitky z nerezavějící oceli 
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2.11. Bezdotyková technologie kopírování pomocí moderního 3D skeneru 

 

Po smrti Friedricha Schillera se řezbář  Johann  Heinrich Dannecker rozhodl , že na jeho 

počest vytvoří jeho bustu velkých rozměrů. Svou práci dokončil v roce 1810 a je považována 

za jednu z nejlepších bust, která kdy byla v Německu vytvořena. Tato busta nebyla nikdy 

odlita z bronzu . Avšak ve Výmaru a Marbachu  bylo několik autentických sádrových kopií. 

 

 

 
Obr.č. 20 Sádrový model F. Schillera 

 

 

Po 200 letech od smrti F. Schillera se ve Výmaru rozhodli tuto bustu odlít z bronzu. 

Díky svým technickým možnostem a dlouholetým zkušenostem mohla firma ACTech využít 

metodu 3D kopírování (reverse engineering), která se používá pro výrobu prototypů odlitků 

dle historických předloh. 

 

 

 

Bez doteku 

 

Drahocenný originální model busty nemohl být použit pro výrobu formy klasickým 

způsobem, jelikož s tím nesouhlasili ani restaurátoři ani vedení výmarského muzea. 

Zkušenosti firmy ACTech z jiných projektů umožnily vytvoření 3D digitální kopie busty 

bezkontaktně optickým zařízením ATOS firmy GOM s.r.o. , které bustu naskenovalo. 
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Tento skener pracuje na principu snímání vrstev a později matematicky vyhodnocuje obraz, se 

kterým dále pracuje počítačový systém CAD. Toto vše bylo provedeno ve Výmaru a 

v průběhu čtyř hodin vznikl kompletní trojrozměrný soubor dat, který byl dále zpracován 

počítačem. 

 

Výroba formy 

Forma se nakonec skládala z dvaceti částí. Všechny velké díly formy byly zhotoveny 

metodou frézováním tvrzené hmoty pro odlévání. Ostatní části formy byly vytvořeny za 

pomoci laserového spékání slévárenského materiálu (pomocí Croning metody). 

 
 

Obr.č.23 Kompletní forma busty 

 

Obr.č. 21 Bezdotykový 3D skener 
Obr.č.22 Data získaná 3D skenerem 
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Úvahy nad jakostí budoucího odlitku 

 

Od roku 2003 využívá firma ACTech  pro odlévání zvláště důležitých předmětů program 

ProCast , který slouží k simulaci odlévání a tuhnutí roztaveného materiálu ve formě. Získané 

poznatky z těchto simulačních technik jsou potom uplatněny při skutečném lití v reálných 

podmínkách. 

 

Obr.č.24 Počítačová simulace pro tuhnutí odlitku Schillerovy busty. 

 

 

Rozměry formy byly 2400x 1400 x 800 mm. 

Firma ACTech vlastní 7 pecí do 300 kg a specializuje se na odlévání litiny, oceli a hliníku a 

proto byla forma převezena do saského podniku Freiberg, kde byla odlita z bronzu o složení 

G-CuSn5ZnPb. 

Vybíjení z formy bylo velice napínavé a nesledovali jej pouze pracovníci, ale také německá 

média. 
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Firma ACTech se nespecializuje na konečné 

doladění odlitků a proto byly konečné práce 

ponechány pro firmu Bildguss Gebr Ihle 

v Rabenau, kde byly společně s restaurátory 

dohodnuty důsledné dokončovací procesy na 

bustě F. Schillera. Odlitek ve finále vážil 150 kg a 

v roce 2005 byl předán a umístěn na veřejném 

místě ve Výmaru. Celková doba výroby byla cca 

340 hodin. 

               Obr.č.26 Cizelování busty                                        Obr.č.26 Finální podoba 

Obr.č.25 Vybíjení 

Schillerovy busty z 

formy 
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Metody ,,reverse engineering“ je stále více využíváno tam, kde chybí jakákoliv technická 

dokumentace.V případě tvarově komplikovaných odlitků jsou tyto metody nedocenitelné. 

Tento odlitek, který vychází ze sádrového modelu z roku 1810 je toho důkazem. [11] 
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  2.12. Ispirace 

Dílo, kterým jsem se nechal inspirovat je Atlas od amerického sochaře, který již udělal mnoho 

sportovních trofejí, především pro kulturistiku a silové sporty. Jeho jméno je Niels Andersen.                                                                   

 

Niels Andersen se narodil v Kopenhagenu v Dánsku v roce 1958. Niels 

se svou rodinou emigrovali v roce 1965 do spojených států. Byla to 

právě paní Woodardová, jeho učitelka ve školce, která si všimla jeho 

mimořádného uměleckého nadání. A tak poradila jeho rodičům, aby 

svůj talent i nadále rozvíjel. Když Niels dospíval, dal ho jeho otec na 

uměleckou školu, kde Niels získal základní umělecký certifikát 

v kreslení. Niels dříve doufal, že se z něj stane velký šampión 

v kulturistice, až do té doby než si poranil záda. Anatomie ho velmi 

fascinovala a tak ho napadlo, že se pokusí vyřezat perfektní postavu. A s výsledkem byl 

spokojený. V roce 1990 se Niels rozhodl prodat svou sochu jako trofej pro ocenění do 

kulturistické soutěže.  Odezva byla neuvěřitelná! 

V roce 1993 začal vyrábět sošky pro různé sporty malým i velkým prodejnám s trofejemi. 

                                                    

                  Obr.č.27 Herkules                                                       Obr.č.28 Atlas 

Jeho sochy jsou vyrobeny z odolné poly-pryskyřice, která je potažená kovem.  [12] 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.27 

Niels Andersen 
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3.1. Předchozí neúspěchy 

 

Pokus č.1 

 

Na mé cestě za zdravým odlitkem jsem se setkal s několika neúspěchy. Nejdříve se jednalo o 

odlívání do sádro-antukové formy metodou vytavitelného voskového modelu. 

Přestože byl dodržen patřičný postup, tak se na tomto prvním odlitku Atlanta objevilo několik 

děr, které byly způsobeny nejspíš tenkou stěnou voskového modelu a přestože, byla bronz 

nahřátá na 1270 °C, tak do těchto míst nezatekla. 

 

    

                          Obr. A                                                                   Obr.B 
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Pokus č.2 

Jelikož první metoda odlévání byla časově dosti náročná, rozhodl jsem se pro klasické 

formování do rámu. Kvůli komplikovanému tvaru mého modelu nebylo snadné s mými 

dosavadními formířskými schopnostmi tuto formu s jedenácti klínky (nepravými jádry) 

zhotovit, ale nakonec se to povedlo. Během formování jsem stále řešil otázku, z jakého 

materiálu a jak zhotovím jádro. Nakonec jsem se rozhodl pro stejnou metodu, kterou popisuji 

i u posledního, ale již úspěšného odlití. Jádro bylo tedy ze sádro-antukové směsi: 1 díl sádry, 

2 díly antuky a 1 díl vody. Tento pokus vypadal velmi slibně, ale jádro, bohužel, nebylo 

vyžíhané na takovou teplotu, aby jej opustila i chemicky vázaná voda. Bylo suché jen na 

dotek. Forma tak při odlévání začala bublat, vřít a prskat a výsledek byl ten, že Atlas vypadal 

hezky, ovšem jen z jedné strany, jak můžeme vidět na obrázcích. 

U třetího a pokusu už jsem se této chyby nedopustil a lití tak bylo konečně úspěšné. 

        

                       Obr. C                                                                       Obr.D 
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3.2. Vlastní práce 

 

Výroba modelu 

 

Pro výrobu dřevěného modelu jsem si vybral kus vyschlého lipového dřeva. K výrobě jsem 

potřeboval především dlátka a brusný papír. Při této práci jsem teprve poznal, jak náročné je 

vymodelovat lidské tělo, ať už se jedná o jakýkoliv materiál. Výroba modelu mi zabrala 

přibližně 150 hodin. Nejen vyřezávání, ale především otáčení, pozorování atd. Jde o typ 

práce, u které je důležité dát si občas pauzu, někdy i několik dnů, aby člověk viděl chyby a 

nedostatky. Partie, které mne nejvíce potrápily byly ruce. Když byl model hotový, nanesl 

jsem na něj dvě vrstvy syntetického laku. 

 

                                              
   

                               
      Obr.č.2 Hotový model před lakováním                                  Obr.č.3 Pohled ze zadu 

Obr.č.1  

Hrubé 

opracování 
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3.3. Výroba formy 

 

Jelikož je můj model tvarově dosti komplikovaný, bylo nutné nejdříve vytvořit šněrovačku, 

díky které jsem zhotovil klínky v místech, kde má model negativní úkosy. 

 

 

 

 
Obr.č.4 Výroba šněrovačky 

 

 

 
Obr.č.5 Šněrovačka 
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3.4. Klínky 

 

Výroba nepravých jader (klínků) z organobentonitové směsi pojené olejem. Celkem bylo 

zapotřebí 11 klínků. 

Na obrázku můžeme vidět klínky pro horní část formy. 

 

 
 

Obr.č.6 Klínky pro horní část formy 

 

 

 

Výroba jádra 

 

K výrobě jádra jsem použil lukoprenovou formu a to tím způsobem , že jsem ji vymazal 

hlínou o síle cca 7 mm. Obě poloviny formy jsem spojil a nalil do ní sádro-antukovou směs. 

Poměr: 2 díly antuky, 1 díl sádry a 1 díl vody. Jako výztuha proti rozpadnutí posloužil 

ocelový drát, který spolehlivě splnil svou funkci. Jádro jsme po předchozím neúspěchu dali 

po vyschnutí vyžíhat na 500 °C po dobu 6-ti hodin. 

 

                             
Obr.č.7 Vymazání lukoprenové formy hlínou     Obr.č.8 Odlití sádro-antukové směsi do formy 



 37 

3.5. Založení jádra do formy 

Jádro jsem položil na bronzové tyčinky, které byly zapíchnuty do obou častí formy, tak aby 

jádro držely uprostřed a kov ho mohl bez problémů ze všech stran obtéci. 

 

 

 
Obr.č.9 Zakládání jádra na bronzové tyčinky a následné skládání formy 

 

Odlévání 

 

Bronz s obsahem cínu 10% jsme nahřáli na teplotu 1270 °C. Pro lepší zabíhavost jsme po 

stáhnutí strusky přidali 25 gramů fosforečné mědi. Promíchali a odlili. 

 

 
Obr.č.10 Odlévání bronzu 
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3.6. Vybití z formy 

 

Formu jsem nechal vychladnout na pokojovou teplotu a druhý den jsem ji rozbil. Po očištění 

jsem úhlovou bruskou odřezal vtoky a výfuky a začal vybíjet jádro. 

 

 

 

 
Obr.č.11 Po vybití z formy 

 

 

 
Obr.č.12 Pohled zezadu 
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3.7. Broušení a leštění 

 

Při začisťovacích pracích jsem použil ocelový kartáč a vrtačku a malou ruční brusku. 

 

     
Obr.č. 13 Hrubé čištění                                      Obr.č.14 Jemné leštění 

    

 

                       
         

       Obr.č. 15 Hotový nalakovaný odlitek                             Obr.č.16 Pohled zezadu 
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Obr.č.17 

    Obr.č.18 Odlitek s modelem 
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Závěr 

Když jsem si jako téma své bakalářské práce zvolil ztvárnění mytologické postavy Titána 

Atlanta, myslel jsem si, že nejnáročnější bude zhotovení dřevěného modelu, jelikož je 

nesmírně obtížné modelovat lidské svaly. Ale jak můžete vidět na mých předchozích 

formířských neúspěších, tak cesta k finálnímu odlitku nebyla vůbec snadná. 

Navzdory mým dosavadním slévárenským praktickým schopnostem se mi nakonec, jak 

můžete vidět, podařilo zhotovit formu i s jádrem, díky kterému je můj bronzový odlitek dutý. 

I přes dnešní moderní technologie výroby forem obdivuji práci mistrů formířů, kteří dokáží 

zhotovit formy i pro sochy větších rozměrů a přitom docílit např. centimetrové síly stěny 

v celém odlitku. 
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