
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

                                                                                                                        



 
 

Abstrakt 

 Tato bakalářská práce pojednává o zobrazování zvířat v historii lidstva od prehistorie 

až po umění Keltů a Germánů. Teoretická část je také zaměřena na symboliku a význam 

zobrazování různých zvířecích druhů, z nichž největší pozornost je věnována slonu. Rovněž 

se tato část zabývá zvířecí symbolikou bohů. Praktická část je zaměřena na popis návrhu a 

realizaci zvířecí plastiky. Obsahuje i technický postup při výrobě formy a následného 

zaformování.  

 

Klíčová slova 

 Zobrazování zvířat, slon, zvířecí plastika, technický postup 

 

Abstract 

 This thesis deals with the imaging of animals in human history, from prehistory to the 

art of the Celts and Germans. The theoretical part is focused on the symbolism and 

importance of displaying of various animal species from which the most attention is devoted 

to an elephant. Also, this section deals with animal symbols of the gods. The practical part is 

focused on the design and implementation of animal sculptures. The description of technical 

procedures in the production of molds and subsequent mold making are also included in the 

thesis. 
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1 Úvod 

 Už v době ledové si lidé zkrášlovali své jeskyně malbami na stěny nebo malými 

ženskými soškami, které však pro ně samotné měly hlubší význam. Nástěnné malby 

vyprávěly příběhy, které prožili. Ženské plastiky, které jsou dnes nazývané ,,Venuše“, 

symbolizovaly ženskou plodnost a zajišťovaly tak přežití lidstva.  

V dnešní moderní době mnoho lidí sbírá různé předměty, které mají funkci zkrášlit 

jejich obydlí. Sbírané předměty mohou být např. ze dřeva, plastu, skla, keramiky, kovu atp..  

 

 

2 Cíl práce 

 Cílem mé práce bylo navrhnout plastiku slona a následně ji zrealizovat. Nejdříve 

v hliněném modelu a následně ji odlít. V teoretické části jsem začala zobrazováním zvířat 

v dějinách lidstva a pokračovala o zvířeti, které jsem si vybrala, že jej vymodeluji.  

 Psala jsem o slonech samotných, o jejich symbolice a ovšem, kde byli sloni 

zobrazováni.  
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3 Teoretická část  

 

3.1 Zobrazování zvířat v dějinách lidstva 

3.1.1 Prehistorie 

 

Jsou známy dokonalé kresby zvířat, které vycházejí z pozorování přírody. Vznikaly ve 

velkém počtu na stěnách jeskyní v oblasti Dordogne a ve španělské Altamiře. V těchto 

jeskyních vidíme, že prehistorický člověk netvořil jen kreslené obrazy, ale také tvořil z hlíny 

plastické obrazy. 

 Člověk doby ledové dokázal spojit prvky malby, kresby a sochařství a jeho obrazy 

zvířat jsou naprosto věrné. 

 Kreslířské umění se vyvíjelo velmi pomalu a obdobně se vyvíjelo i sochařské umění. 

Kolem roku 21000 př. Kr. vznikly v paleolitu Venuše z Willendorfu a Venuše s rohem. Tyto 

Venuše představují postavy žen, jejichž tvary (prsa a boky)  jsou přehnaně zvýrazněny, ale 

přesto kopírují přírodu. Oproti tomu ženská postava z Naxu  hliněné figurky z Kypru, byly 

abstraktní. 

 Nejstarší výtvarná díla leží v jižním Německu, ve třech jeskyních Vogelherd, 

Hohenstein-Stadel a Geissenklösterle. Od 30. let 20. století jsou v těchto jeskyních nacházeny 

věrně vypodobněné slonovinové figurky, které jsou například vyráběny z mamutoviny. Ve 

Vogelherdu byla objevena figurka ,,Divoký kůň“ (obr. 1), který byl dlouhý pouhých 5cm, 

ukazuje hřebce v imponujícím postavení. Koně obdobně jako mamuti (obr. 2) patřili k lidské 

kořisti. Zachovala se lví hlava (obr. 3), která byla vyrobena ze slonoviny, zřejmě byla součástí 

celé plastiky. Lev stejně jako medvěd patřili k přirozeným nepřátelům, ohrožujícím člověka. 

 

 
         Obr. 1 Divoký kůň  [1]               Obr.2 Soška mamuta [1]         Obr. 3 Lví hlava [1] 
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 Zvířata symbolizovala nadpřirozené síly. Důkazem toho je i lví člověk (obr. 4), který 

je starý více než 32 000 let. Tato figurka je vysoká skoro 30cm a patří spolu s antropomorfním 

poloreliéfem (obr. 5) z Blaubeuren k jedním z nejstarších známých ztvárnění člověka. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr.4 Lví člověk [1]                      Obr. 5 Antropomorfní [1] 
            

 

 

V pozdější době se objevují i schematizované figurky zvířat. ,,Silueta lva chystajícího 

se ke skoku (obr. 6) dokládá střídání naturalistického a abstraktního zobrazování v průběhu 

tisíciletých pravěkých dějin. Pozdější hlava tura (obr. 7) ze sobího paroží je naproti tomu 

vypracována detailně až po kučeravou kožešinu. Předpokládá se, že hlava tvořila součást 

vrhače oštěpů, který byl stejně jako ostatní lovecké náčiní zdoben zvířecími motivy.“ 

 ([1] str. 12)  

 
Obr. 6 Plastika lva.Silueta [1]                                  Obr. 7 Hlava tura [1] 
        

 

3.1.2 Egypt a Mezopotámie 

 

,,Svět mýtů starých Egypťanů i výtvarná díla egyptského umění nám připadají cizí – 

sfingy se lvím tělem a lidskou hlavou, které ztělesňují nejen nebeského boha, ale i božského 

faraona; bůh mrtvých Anup v podobě šakala (nebo jako postava se šakalí hlavou); bůh Hor 

v podobě sokola; bůh Vepvovet, ,,otevírající cestu“, v podobě vlka; nebo bohyně Hathor, která 

je zobrazována jako kráva se slunečním kotoučem mezi rohy. Přesto však nás fascinuje 

schopnost kameníků a sochařů realisticky znázorňovat tato zvířata ztělesňující bohy.“ 
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([2] str. 15). Důkazem, že bohové v podobě zvířat byli pro Egypťany důležití stejně 

jako pro faraóny, jejichž blahobyt byl zárukou blahobytu celého národa, je obraz bohyně 

Hathor v podobě krávy z hrobky v Dér el-Bahrí. 

 Další zobrazení zvířete pochází z doby kolem 2700 př. Kr.. Bronzová socha býka  

(obr. 8), jeho oči jsou vytvořeny stejnou technikou jako u hlavy muže z Akkadu, kdy oční 

důlky sochy vyplňuje asfalt, oční bělmo je tvořeno kousky mušlí a duhovka je z plátku 

lazuritu. Oči pak působí skutečně. Socha býka symbolizuje plodnost a jeho pojetí je velmi 

realistické.  

 Sochaři už ve 2. tisíciletí dokázali realisticky a přirozeně znázorňovat zvířata i lidi,  

dosvědčuje tomu nejen zachované pečetě, ale i postava býka s lidskou hlavou (obr.9). 

 

                             

Obr. 8 Hlava býka [2]                                        Obr. 9 Býk s mužskou hlavou [2] 

 

3.1.3 Bohové v podobě zvířat 

 

3.1.3.1 Anup 

 Anup je bůh mrtvých s přídomky ,,pán svaté země“ (tj. nekropole) a ,, ten z dílny 

bohů“ (v níž se provádělo mumifikování). Obvykle se objevuje s hlavou šelmy psovité 

(šakala). V noci hlídá mumie před zlými mocnostmi. Obraz ležícího černého psa je 

zpodobnění boha držícího stráž na dveřích četných skalních hrobů. Kněz v masce šakala 

zastupuje Anupa při balzamování mrtvých. 

 

3.1.3.2 Hathor 

 Jméno této bohyně znamená ,,Horův dům“, tomu odpovídá i jeho písemný znak, který 

ukazuje Horova sokola v domě. Ve starších dobách byla nebeská bohyně považována za 

matku slunečního boha Hora, na její místo byla později dosazena Eset. Na základě představy 

nebe jako obrovské krávy, jak se tradovalo v deltě, získala i Hathor svou podobu 
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krávy. ,,Plastika z 18. Století (nyní v Egyptském muzeu v Káhiře) ukazuje, jak Hathor 

v podobě krávy ochraňuje krále. Většinou však bývá bohyně zobrazována jako žena nesoucí 

na hlavě kravské rohy a sluneční kotouč. Podle starého mýtu prý Hathor na svých rozích 

pozvedla sluneční dítě na nebesa. Nakonec byla nositelka slunce ztotožňována se sluncem tak, 

že byla interpretována jako oko slunečního boha.  

 Už v době Staré říše byla Dendera hlavním kultovním místem Hathory. Jejím 

kultovním symbolem je sloup s kulovou hlavicí, z něho shlížejí dvě kravské hlavy, v Dendeře 

dvě ženské hlavy s kravíma ušima. Bohyně byla považována ,,ženskou duši se dvěma 

tvářemi“. V Thébách byla Hathor v podobě krávy uctívána jako bohyně zemřelých. Přáním 

umírajících bylo ,,přejít do Hathořiny družiny“, která do sebe pojímá i zacházející slunce a 

chrání je před mocnostmi temnoty. Jedním z nejčastějších atributů bohyně je chřestící nástroj 

sistrum. Hathor je rovněž bohyní tance, hudby a lásky.“ ([3] str. 74) 

 

3.1.3.3 Hor 

 Původně byl Hor nejspíš nebeským bohem zobrazovaným jako sokol s rozpjatými 

křídly, slunce a měsíc představovaly jeho oči. Od počátku předdynastické doby byl nebeský 

sokol ztotožňován s králem. ,,Vládce byl pro svůj lid jevovou formou Hora. Královo jméno 

bylo v rámečku serech vryto do stylizovaného průčelí královského paláce, na kterém sokol 

trůnil (Horovo jméno).“ ( [3] str.78) Nebe i slunce bylo považováno za sokola, vznikla proto 

rovnice: král = slunce = nebe, a ta byla konečně vyjádřena v královském symbolu okřídleného 

slunce. 

 

3.1.3.4 Vepuauet 

Bůh Asjútu zobrazován v podobě stojící černé psovité šelmy (vlk). Jeho jméno Vepuauet 

znamená ,,Ten, který otevírá cesty“ a má vítěznou minulost z bojů. Jeho atributy kyj a luk, 

odpovídají jeho válečnickému charakteru. 

 

3.1.4 Kréta, Kypr a Mykény 

 

V raných kulturách oblasti Středozemního moře je býk, symbol mužské plodnosti, 

velmi uctíván, proto je zobrazován například na modelu kyperské svatyně, která je zdobena 

hlavou býka, před níž postava prosebníka vlévá úlitbu do amfory (obr. 10). 

 Na Krétě se zachovala spousta překrásně vypracovaných bronzových býčích hlav, 

většina s pozlacenými rohy. Býk byl pro obyvatele ostrova životu nebezpečné zvíře, ale přesto 
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sním měřili své síly. Mladí a obratní Kréťané demonstrovali převahu člověka nad silným 

zvířetem. Demonstrovali to například tím, že proskakovali býkovi mezi jeho hrozivými rohy a 

přistávali na jeho hřbetě. Soška minojského skokana ze slonoviny i jeho malířské zobrazení 

ukazuje na jakousi formu kultu. Figurky akrobatů se objevují i na rituálních hliněných 

nádobách na pití ve tvaru býčí hlavy, které se nazývají rhyton. 

 Minojští zlatníci byli velmi schopní a nadaní, nasvědčuje tomu zlatý přívěšek 

 (obr. 11), který znázorňuje dvě včely sající z plástve.  

 ,,Pohled na světoznámou Lví bránu v Mykénách (obr. 12) – lvi stojící po stranách 

sloupu jsou přes 3 metry vysocí – nám dosvědčuje, že začíná nové, válečné období. Motiv 

pochází sice z Kréty, je však vystupňován do monumentality a tvoří součást mohutného 

opevnění, jevu, který mírumilovná Kréta neznala.“ ( [2] str.31). 

                              

Obr. 10 Model svatyně  [2]          Obr. 11 Přívěšek se včelami [2]         Obr. 12 Lví brána  [2]         

      
 

3.1.5 Řecké umění 

 

V průběhu 1500 let se řecké umění dokázalo vyrovnat sousedním kulturám, které ho 

předstihovaly a svým rozmachem proniklo až k hranicím tehdy známého světa a přineslo 

ostatním kulturám obohacení. Řekové měli pro umění talent a byli jím nadšeni. S podobným 

přístupem k umění se v dějinách lidstva už nikde nesetkáme. 

V řeckém umění je člověk vzorem, pro řecké filozofy a umělce ,,měřítko všech věcí“. 

Kolem roku 900 př. Kr. začíná zde geometrické umění, které se projevuje hlavně v 

silně abstrahující malbě váz. ,,Z oblasti sochařského umění sem spadá bronzová figurka klisny 

kojící své hříbě. Za silně zjednodušeným tvarem však cítíme, že umělec vycházel z přesného 

pozorování přírody. Soška je příkladem zvláštní síly výrazu. „([2] str. 34). Kolem roku 700 př. 

Kr. začíná následující fáze archaického umění, které velký německý historik umění a 

archeolog Ernst Buschor nazývá ,,svět reality“, neboť umělci tohoto období poznávali a 

zobrazovali tektoniku světa a jeho tvarů. Metopa s reliéfem Europy na býku (obě postavy jsou 

vytvořeny podle předepsané formy) je příkladem tohoto pojetí skutečnosti, stejně jako 
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bronzová votivní soška boha Apollona a jako v Delfách nalezené mramorové sochy mladíků 

Kleoba a Bitona.  

 

3.1.6 Umění Etrusků a Římanů 

 

Umění Etrusků tvoří spojnici mezi uměním řeckým a římským. Etruské umění se 

vyvíjelo od 8. stol. př. Kr. pod vlivem vzorů řeckých a orientálních, nacházíme v něm 

především znaky řeckého umění archaického období, které přežívají i v pozdější době. Ve 

všech druzích umění dokázali Etruskové vytvořit i řadu nových a osobitých prvků, které od 

nich převzali Římané. 

V práci s kovem a bronzem byli etruští umělečtí řemeslníci nepřekonatelní. Například 

výroba bronzových nádob zdobených plastikami, reliéfy a rytinami, bronzových zrcadel, 

šperků dekorovaných filigránem a granulací. Užité umění Etrusků se vyváželo, najdeme je 

například na našem území v keltských hradištích.  

O tom, že pozorovali přírodu, svědčí postavy dvou chlapců sedících na labutích, které 

tvořilo držadlo nádoby.  Slavná Kapitolská vlčice (obr. 13) je dalším důkazem, že etruští 

umělci měli schopnost přesně pozorovat přírodu. V renesanci byla Kapitolská vlčice doplněna 

o sedící dětské postavy Romula a Rema (legendární zakladatelé Říma). 

Velice expresivní je ztvárnění chiméry. Chiméra je nestvůra složená z těl lva, divoké 

kozy a draka (obr. 14).  

 

                                    

          Obr. 13 Kapitolská vlčice [4]              Obr. 14 Chiméra [5] 

 

 Římské umění navázalo na etruské a řecké užité umění. V sochařství Římané nebyli 

tolik zdatní jako Řekové, přesto jim nelze upřít zásluhu na tom,  že převzalo řecké umění a 

kulturu a předalo je následující generaci.  

 Typicky římské jsou obětní scény, které zobrazují Marka Aurelia při oběti před 

chrámem Jupitera Kapitolského. Marcus Aurelius byl císař a nejvyšší velekněz. Díky tomuto 
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císaři se z antiky dochovala bronzová jezdecká socha. Tato jezdecká socha se stala vzorem 

pro jezdecké sochy renesance a baroka. 

 

3.1.7 Umění Keltů a Germánů 

 

V karolínském a románském umění se setkáváme s uměleckými formami, které 

pocházejí od Keltů a Germánů. První etnickou složkou ve střední Evropě na našem území, 

kterou můžeme spolehlivě pojmenovat jsou Keltové. ,,Půjdeme-li po stopách těchto kultur, 

dostaneme se až do 14. stol. př. Kr. Z této doby pochází sluneční vůz z Trundholmu (obr. 15). 

Je to bronzová soška koně, který táhne zlatým plechem potažený sluneční kotouč.“ ([2] str. 77) 

 Kotel z Gundestrupu, který byl sestaven keltskými sochaři a kováři z rozmanitých 

stříbrných destiček, má na vnitřní straně reliéfy jízdních i pěších bojovníků. (obr. 16)  

 

  Obr. 15 Sluneční vůz z Trundholmu [6]                      Obr. 16 Kotel z Gundestrupu [7] 

 

K charakteristickým motivům těchto kultur, patří spirály a pletencové motivy. Mezi 

nejkrásnější pletencové ornamenty patří řezby z proslulé lodi z Ossebergu. 

 

3.2 Slon 

 

 Slon je největším a zároveň nejtěžším suchozemským savcem. Slůňata váží kolem 

100kg a to hned po narození. V dospělosti sloni váží několik tun. Dožívají se velmi vysokého 

věku kolem sedmdesáti let. Nejcharakterističtějším znakem slona je jeho chobot, kterým 

dokáže, bez většího úsilí, zvednout předmět o tíze jedné tuny. Choboty slonům slouží 

k přijímání potravy i k ochlazování těla. Dalším charakteristickým prvkem slona se staly kly. 

V minulosti byli sloni loveni právě kvůli jejich klům.  

 V Číně žil podruh indického slona, nazýván jako slon čínský, žil ve střední a jižní 

Číně, ale před 14. stoletím před Kr. byl zcela vyhuben. Indického slona zoologové považují za 
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slona, který má blíže k původním mamutům. Dnes známe slony indické a africké. Rozpoznat 

je, je snadné už od pohledu. Africký slon je vyšší než indický slon a má zároveň větší uši. Liší 

se i svými choboty.  

 

      3.2.1 Slon indický (obr. 17,18) 

 

 Slon Indický má menší boltce, klenutý reliéf hřbetu a hladkou kůži. Vrchol lebky je 

nejvyšším bodem těla. Na hlavě jsou nápadné dva čelní hrbolky. Kly jsou vyvinuty jen u 

samců, u samic jsou zakrnělé nebo zcela chybí. Na konci chobotu je vyvinut jeden hmatový 

prstík. 

 Váha samců dosahuje 5-6 tun, váha samic až 4,5 tuny. 

 Před 2000 lety byli sloni Indičtí rozšířeni od Číny až k Iráku. Pokles populace 

způsobilo především ničení lesů. Velikost volně žijící populace je odhadována na 40 000 

jedinců, v péči člověka je dnes chováno asi 10 000 slonů (pracovní sloni, sloni 

v zoologických zahradách a cirkusech). 

                                   

    Obr. 17 Slon indický [8]       Obr. 18 Slon indický z profilu [9] 

 

 

3.2.2 Slon africký (Obr. 19, 20) 

 

 Slon Africký má nápadně velké ušní boltce na hlavě s ubíhajícím čelem. Vyznačuje se 

sedlovitým reliéfem hřbetu a vrásčitou kůží. Kly jsou vyvinuty u obou pohlaví, u samců jsou 

podstatně větší a těžší. Špička chobotu má dva prstíkové výrůstky. 

 Váha samců dosahuje až 7 tun, váha samic až 4,5 tuny. 

 Maximální výška těla je u samců 4 m, u samic 2,80 m. 
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 Původně obýval slon Africký téměř celou Afriku. Exploze lidské populace s velkou 

potřebou půdy omezila výskyt slona Afrického především na rezervace. Největší část sloní 

populace v Africe dnes žije v Zimbabwe, Botswaně a Jihoafrické republice. Na poklesu 

populace se podílel i legální lov a obchod se slonovinou. 

 

                                   

 Obr. 19 Slon africký z profilu [10]   Obr. 20 Slon africký [11] 

  

Sloni žijí v menších skupinách, která má přísnou hierarchii a migrují po stále stejných 

trasách. O slonech se říká, že mají skvělou paměť, protože si pamatují i po spoustu letech, kde 

mohou najít vodu nebo potravu.  

 

3.3 Bílá zvířata, albíni 

 

 Bílá zvířata s vrozeným nedostatkem kožního barviva (melaninu) jsou také nazývány 

jako albíni. K albínům nemůžeme přiřazovat všechny zvířata, která jsou bílá. Například 

zvířata, žijící na severu jsou zbarvena do bíla, jejích kůže sice obsahuje melanin, ale 

nezbarvuje jejich kůži z důvodu krytí v severské přírodě. Bílá zvířata od albínů můžete 

rozpoznat podle zbarvení jejich čumáků, očí i kůže. Bílá zvířata mají tmavé čumáky i oči na 

rozdíl od albínů, kteří mají světlé narůžovělé čumáky a oči taktéž světlé barvy, některá zvířata 

mají oči červené.  

Mezi nejoblíbenější bílé zvířata patří tygři.  

Bílá srst, je citlivá na sluneční paprsky a mají velice citlivé oči. Tělesná konstituce 

bývá velmi křehká. Oční duhovky mají oranžovorůžovou barvu, někdy barva očí bývá až 

nafialovělá. 
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 V přírodě mají zvířata trpící albinismem jen malou šanci na přežití. Bílá barva se 

v terénu špatně maskuje, proto jsou snadným cílem a pro jejich slabší tělesnou konstituci jsou 

velice křehcí a choulostiví. 

 Bílí sloni jsou už odedávna uctíváni. Ve většině asijských zemí, znamená bílý slon 

štěstí, mír a prosperitu.  

  

3.4 Slon a jeho význam 

 

 V Orientě má slon kosmický symbol; je považován za pilíř vesmíru pro svou sílu, tvar 

nohou a šlépějí, ušní boltce připomínají spirálu. Postavy, které sedí na hřbetu slona, se 

podílejí na  kosmickém životním fluidu, z něhož se také podle  mýtů zrodil praslon. ,,Tento 

význam má například Íránská porcelánová socha bílého slona ze 17. stol., jehož malovaná 

pokrývka hřbetu nese mj. i výjev napadení laně lvem, slunečním a vždy vítězícím božstvem 

(Ašókovy sloupy); bílý slon je považován za vtělení božstva.“([12] str. 334) 

 Se slonem se pojí bohové moudrosti (hinduistický bůh modrosti Ganeša  je 

vyobrazován se sloní hlavou, staroindického boha Indry byl bílý slon jeho jízdním zvířetem) a 

symbolika slona bývá spojována se světskými panovníky. Z Indie se význam slona rozšířil do 

Číny, kde měl význam moudrosti, prozíravosti a míru, slon se stal posvátným zvířetem 

buddhismu (bílý slon). Motiv slona se v podobných významech rozšířil i do Evropy, kde 

zatím nejstarší zobrazení slonů jsou známa z etruských talířů (pol. 3. Stol. př. Kr.). 

V antickém starověku byl slon symbol věčnosti, důvodem byl jeho vysoký věk, kterého se 

sloni dožívají. V tomto významu je zobrazen na makedonských mincovních reliéfech 

společně s nápisem aeternitas (věčnost), na římských hliněných lampičkách. V křesťanství 

považovali slona za nepřítele hada, slon byl symbolem zdrženlivosti, čistoty a 

důvěřivosti. ,,Na význam věčnosti, pevnosti, stálosti a čistoty navazuje také význam sloního 

klu zabíjejícího hada a obecně význam slonoviny; k věži ze slonoviny (slonové kosti) je 

přirovnávána P. Marie, jejíž neposkvrněné početí vítězí nad hadem, symbolizujícím 

v křesťanském moralistním chápání světa temné přírodní síly, jimž člověk snadno podléhá a 

od nichž se má osvobodit.“ ([12] str. 335)  

 Slon se zobrazoval na románských hlavicích (Aulnay), portálech, svícnech, freskách, 

v miniaturách, slon byl i zvířetem nesoucím trůn (biskupský trůn z Canossy, kol. 1080). 
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 Slon byl velmi důležitým motivem manýrismu a baroka ( Bernini), často se k němu 

obracel zájem i jako k exotickému zvířeti (Rembrandt), postupně se však motiv v Evropě 

ztrácel na významu. 

 ,,Stříbrného slona s černou pokrývkou, na níž sedí mužík ve špičaté čepici a 

drží v pravici pohár a v levici kopí, to vše na červeném štítě měl ve znaku moravský rod 

Ledenických z Lednic. Je to údajně jediný znak v českých zemích, na němž se objevuje slon.“ 

 ([13] str. 221-222) 

 

3.5 Využití slona ve Feng šuej 

 

 V Číně patří slon k jednomu z nejstarších zvířecích symbolů. Symbol moudrosti, 

velkých znalostí, síly, moci, štěstí a dlouhověkosti. Díky těmto symbolům se dostal i do 

tradice Feng šuej.  

 Slona je možné umístit do výšky na poličku, tak aby jeho chobot směroval ven, nebo 

jej můžeme umístit ke vstupním dveřím, ale nikdy by neměl chobotem směřovat přímo na ně. 

Takto slon svou silou chrání cely domov a přináší štěstí. Věří se, že slon s chobotem nahoru 

vítá nové příležitosti a štěstí, kdežto slon s chobotem dolů symbolizuje dlouhověkost. Pokud 

se slon umístí do západní části obývacího pokoje, bude přinášet štěstí celé rodině. 

 Protože sloni jsou milující stvoření, je možné je umístit do ložnice vedle postele, jako 

symbol plodnosti a lásky. 

 Když chce člověk zlepšit své intelektuální schopnosti a ochránit tak svou práci a mít 

v ní štěstí, měl by slona umístit na svůj pracovní stůl. 

 

    3. 6 Ganéša (obr 21,22 )- bůh se sloní hlavou 

 

 Ganéše je spojené ze dvou slov GANA a ISHA, kde Gana můžeme přeložit 

jako ,,veškeré bytí, které má jméno a formu“ a Isha přeloženo jako ,,Pán“, nebo ,,Mistr“. 

Jméno Ganéša bylo dáno druhému synovi Šivy, neboť on se stal pánem veškerého světa. 

 Ganéša nazýván také jako Ganapati, je nesmírně populárním bohem v Indii. ,,Je 

vzýván za účelem odstraňování překážek, hlavně na počátku všech důležitých věcí a činů, jako 

je třeba cestování, stavba domu, psaní knihy nebo jen dopisu, ale také pro obdržení 

paranormálních sil a schopnosti rozlišování. Je rovněž bohem vzdělání, poznání a moudrosti, 

literatury a také krásných umění. Veškeré duchovní rituály v hinduistické tradici začínají 

15 



 
 

právě vzýváním boha Ganéši. V tantrické tradici se pak Ganéša považuje za ochránce a vůdce 

milostných vztahů, které se snaží vést k duchovnímu směřování. Je na něj pohlíženo jako 

na ztělesnění tantrických mysterií.“([14]) 

 Podoba Ganéši bývá nejčastěji zobrazována jako malá zavalitá postava s velkým 

kulatým břichem, čtyřma rukama a sloní hlavou s jedním klem. Nejčastěji ve svých rukách 

drží sekyrku, oprátku a někdy také lasturu. Čtvrtou rukou dělá gesto, kterým dává najevo boží 

náklonnost nebo v ní drží ladhu nebo lotos. Ganéši bývá doprovázen krysou nebo jede na ní, 

krysa je vlastně démon ješitnosti a neomalenosti, jehož Ganéše dříve porazil a poté ho přijal 

jako svůj povoz. 

 Legendy o sloní hlavě, kterou Ganeši má existuje řada různých příběhů z různých dob. 

Všechny však obsahují fakt, že narození Ganéši je výtvorem božské síly, buď to Šivy, nebo 

Šakti. Stvořen byl pro ochranu paláce Božské Matky. 

 Chobot je nástroj, kterým Ganéša odstraňuje překážky z aspirantovy cesty. 

K jedinému klu se váže několik legend jednou z nich je že druhý kel byl zlomen, když Genéša 

zabil démona pýchy. ,,Jiná legenda praví, že kel byl zlomen proto, aby jím mohla být napsána 

Mahábhárata. Ganéšův kel je symbolem Jednoty.“ ([14])  

     

          Obr. 21 Ganéša [14]             Obr. 22 Ganéša [15] 

 

 

3.7   Indra (obr 23, 24) – božský vládce duchovní sféry božských bytostí 

 

 Indra je podle védských časů znám jako král všech bohů. Byl vládcem Dévů, bohem 

války, bohem blesku a bouře, byl největší z válečníků i nejmocnější ze všech bytostí. 

Ochraňoval bohy i celé lidstvo proti silám zla, považován za slunečního boha, který projíždí 
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nebesy ve svém zlatém voze. Nejčastěji byl však znám jako bůh hromu, mocně a dovedně 

vládl svou nebeskou zbraní Vadržou (bleskem). Indra používá ve svém boji také luk, smyčku 

a hák. Tento velký bůh má schopnost křísit válečníky zabité v boji.  

 Indra je pokládán za tvořivého boha. Protože na Zem po období strašlivého sucha 

přinesl vodu, je také považován za boha plodnosti. Indra je popisován jako velice mocný, jeho 

pleť je načervenalé barvy a má dvě nebo čtyři velice dlouhé ruce.  

 Jestliže Indra není zobrazen na zlatém voze, tak pak jezdí na velkém bílém slonu, 

který vždy vítězil a měl čtyři slonovinové kly podobající se svaté hoře.  

 ,,Během času dostal Indra mnoho jmen: Sakra („Mocný“), Vadžri („Ten, z něhož 

létají blesky“), Purandara („Ničitel měst“), Meghavahana („Jezdec na mracích“) a 

Svargapati („Pán Nebes“).“ ([16]) 

 

          Obr. 23 Indra [16]     Obr. 24 Indra na bílém slonovi [17] 

 

3.8   Zoologická zahrada 

V naší Ostravské ZOO se narodilo 11.3. 2011 první živé slůně (sameček) narozené 

v České republice. Bohužel tento sameček kvůli nemoci zemřel. Měsíc po narození samečka 

se narodila samička jménem Rashmi 12.4. 2011. Rashmi tento rok oslavila své druhé 

narozeniny.  
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4 Praktická část 

 

4.1 Návrh a výroba modelu 

 

 Moje maminka sbírá slony, proto jsem se rozhodla jí jednoho sama vyrobit. Před 

samotným začátkem tvoření, jsem hledala informace a fotky na internetu. Navštívila jsem i 

naši Ostravskou ZOO, která slony vlastní. Pořídila jsem spoustu fotek z různých pohledů. 

 Zvolila jsem slona afrického pro své krásné velké uši. Bohužel Ostravská ZOO vlastní 

slony indické, kteří se od slona afrického liší nejen celkovou velikostí a velikostí uší, ale také 

tvarem chobotu a hlavy (Obr. 25).   

 

 

 

Obr. 25 Slon indický se slonem africkým 

 

 Výroba slona byla velmi složitá a vedla k ní velmi klikatá cesta plná nečekaných 

problémů, které jsem musela v průběhu celého procesu řešit a poradit si s nimi. Plastiku slona 

jsem se rozhodla tvořit z běžné modelářské hlíny. Pro dobrou modelaci je zapotřebí tuto hlínu 

dostatečně vlhčit. Po dokončení hliněné plastiky slona jsem vyrobila sádrový model, který se 

bohužel nevydařil. Začala jsem tedy od začátku a tentokrát použila modelovací hlínu 

Marsclay 8432M. Před použitím je nutné modelovací hlínu nahřát na 60 °𝐶 .  

U prvního modelu byla chyba použití hlíny i zvolený postoj slona, který stál (nebyl 

v pohybu). Proto při výrobě druhého modelu jsem zvolila slona v pohybu. Pro zjednodušení 
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formy byl slon vymodelován s přiléhavými uši. Protože slon není jednoduchého tvaru, bylo 

zapotřebí vyrobit drátěnou konstrukci.  

Pro výrobu kostry jsem potřebovala dřevěnou desku, na kterou jsem umístila a 

připevnila drátěnou konstrukci, která byla vytvarována do požadovaného tvaru. Na každou 

drátěnou část jsem namotala menší drátek kolem dokola, pro lepší přilnavost modelovací 

hlíny. 

Po zhotovení drátěné konstrukce jsem mohla začít modelovat hliněný model. Na 

drátěnou konstrukci jsem postupně přidávala hlínu a postupně jej tvarovala do požadovaného 

tvaru. Model jsem tvarovala pomocí plastových špachtliček a modelovacích nožů na vosk. 

 Po dokončení hliněného modelu následovala výroba lukoprenové formy. Nejdříve 

jsem však musela odstranit dřevěnou podložku, ke které byl slon připevněn. Za pomocí 

organobentonitové směsi jsem vyrobila dočasnou podložku pro model slona a následně jsem 

začala dělat první polovinu lukopranové formy.  

 

4.2 Výroba lukoprenové formy 

 

 Pro výrobu formy jsem použila lukopren s obchodním označením N 1522.  Podle 

přiloženého návodu výrobce jsem jej namíchala s 2,5 hm. %  katalyzátoru.  

Na první polovinu formy jsem použila celkem 530 g lukoprenu a smíchala jej 

s katalyzátorem. Protože lukopren je tekutý, použila jsem gázu, aby mi v kritických místech 

pomohla a zabránila lukoprenu téci a zároveň celou formu zpevnila. 

 Po zaschnutí první poloviny formy bylo zapotřebí vyrobit sádrové kopyto. Na výrobu 

sádrového kopyta jsem použila 3,5 kg sádry. Ohraničila jsem formu kolem dokola a zajistila 

ji. Namíchala jsem si požadované množství sádry a pomalu jej nalévala na lukoprenovou 

formu dokud nebyla v jedné rovině. Po zaschnutí sádrového kopyta jsem vyňala 

lukoprenovou formu společně s modelem. Otočila jsem formu vloženou v sádrovém kopytu a 

začala jsem se zpracováním druhé poloviny lukoprenové formy. Před samotnou výrobou této 

druhé poloviny se musel  natřít separátorem, aby se k sobě nepřilepily. Použila jsem k tomu 

Lukopren separátor. Poté jsem musela udělat druhou polovinu sádrového kopyta. Spodní část 

sádrového kopyta jsem musela rovněž separovat. K separaci jsem použila směs vodní skla s 

vodou v poměru 1:3. 

 Po 24 hodinách jsem rozložila formu a hliněný model vytáhla. Po vytažení modelu 

jsem poloviny formy spojila. Do připravené lukoprenové formy (obr. 26) jsem tedy mohla 
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nalévat pryskyřici. Nejdříve jsem musela určit přibližný objem, který se bude do formy 

odlévat. Na základě tohoto objemu jsem si namíchala pryskyřici (Neukadur MultiCast1) se 

zirkonovým pískem ( Neukadur Fuller B) a tvrdidlem (Neukadur Härter ISO2), v poměru 

1:1:1. Pryskyřicovou směs jsem pro homogenizaci složek promíchala a nalila do nádoby. V 

daném poměru jsem přidala zirkonový písek a tvrdilo. Poté důkladně promíchala a pomalu jej 

nalévala pomocí vtokové jamky do formy. Dále jsem už ztuhlý pryskyřicový model slona 

(obr. 27) vyňala z formy a vybrousila do požadovaného tvaru. 

 

             

Obr. 26 Lukoprenová forma se                   Obr. 27 Pryskyřicový model 

sádrovým kopytem 

 

4.3  Formování do rámu 

 

 Protože kovová plastika zvířete by byla příliš těžká, rozhodla jsem se udělat jádro. 

Jádro slouží k odlehčení odlitků a také ušetří litý kov.  

 

4.3.1 Výroba jádra 

 

 Slona jsem zaformovala do bentonitové směsi, kterou jsem pořádně upěchovala a na 

spodní formu jsem vytvořila formu vrchní. Rozpojila jsem formy a do každého rámu zvlášť 

jsem zaformovala ST směs. Předtím jsem však formu natřela vodním sklem, aby se směsi 

k sobě nepřilepily.  
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 Výroba ST směsi. K výrobě ST směsi potřebujeme křemenný písek, vodní sklo  

( Dilab ) a tvrdilo ( 70% Diacetin, 30% Triacetin ).  

Směs byla připravena ze 4kg křemenného písku, 3,5 hm. % vodního skla ( 140g ) a 12 

hm. % tvrdidla ze 140g vodního skla (16, 8g ). 

 Po ztvrdnutí ST směsi, jsem obě poloviny jádra (obr. 28) spojila pomocí ST směsi, 

kterou jsem smíchala s čistým vodním sklem. Jádro (obr. 29) jsem musela nechat opět 

zatvrdnout. Poté jsem jej pomocí lancet a smirkového papíru vytvarovala do požadovaného 

tvaru. Jádro bylo nutné natřít lihovým nátěrem (obr. 30), aby nepenetroval kov.  

  

 

                         

Obr. 28. Rozložené jádro      Obr. 29 Jádro po spojení            Obr. 30 Jádro natřené  

                                                                                                                  lihovým nátěrem 

 

4.3.2 Zaformování modelu 

 

 Model slona jsem formovala do organobentonitové směsi, protože lépe okopíruje 

všechny detaily než běžně používaná bentonitová směs. 

 Díky organobentonitové směsi, která je na bázi oleje, nám forma nevysychá. Pro 

vytvoření roviny jsem formovala metodou nepravé formy (šněrovačky). 

Našla jsem si vhodný rám, do kterého se vejde jak slon, tak vtokový kůl se zářezy. Po 

naleznutí vhodného rámu jsem jej položila na pracovní desku. Nasypala jsem do něj 

bentonitovou směs, na kterou jsem položila pryskyřicový model slon, kterého jsem ale před 

vložením separovala Lykopodiem. Model jsem zasypala dostatečným množstvím bentonitové 

směsi a pomocí ruční pěchovačky jej upěchovala. Tímto způsobem jsem pokračovala, dokud 

forma nebyla dostatečně plná. Po naplnění formy jsem vrchní vrstvu stáhla z rámu. Pomocí 
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lancety jsem tuto vrstvu vyhladila. Otočila jsem formu a pomocí lancet jsem kolem modelu 

vytvořila rovinu, kterou jsem vyhladila.  

Vzniklý spodní rám jsem separovala Lykopodiem. Spojila jsem jej s vrchním rámem a 

zajistila je kolíky. Poté jsem tedy mohla pokračovat a model zasypat organobentonitovou 

směsí. Dostatečnou vrstvu organobentonitové směsi jsem opatrně upěchovala a zasypala jsem 

ji další jemnější vrstvou. Poté jsem ji zasypala bentonitovou směsí a pomocí ruční 

pěchovačky upěchovala. Proces jsem opakovala stejně jako u spodní formy. Když jsem měla 

hotový i vrchní rám, rozpojila jsem formy. Spodní rám jsem vybila a z horního rámu se stal 

rám spodní.  

Tomuto procesu formování se říká šněrovačka, kterou používáme pro vytvoření si 

roviny. 

Protože plastika slona má složitý tvar, musela jsem vytvořit nepravá jádra (klínky), pro 

snadnější vytažení modelu. Nepravá jádra (klínky) se tvoří v místech, kde jsou pod úkosy, a 

model by bez nich nešel vytáhnout. Po zaklínkování slona jsem na nynější spodní formu 

položila vrchní rám a pomocí kolíků je spojila a zajistila. 

Model jsem separovala Lykopodiem a do rámu umístila vtokový kůl, který jsem 

společně s modelem zasypala organobentonitové směsi. Poté postupovala stejně jako u 

předešlé vrchní formy.  

Po dokončení vrchní formy jsem kolem vtokového kůlu vytvořila vtokovou jamku. 

Pomocí tenké jehlice jsem vytvořila odplynění formy. Po rozložení formy jsem do vrchní 

formy (obr. 31) vyvedla výfuky.  

Ve spodní formě jsem vytvořila dva zářezy, které ústily ke vtokovému kůlu.  

Po vyjmutí modelu se ke spodní formě (obr. 32) klínky upevní pomocí hřebíku. Klínky 

se upevňuji, aby nevypadly a držely tvar vyjmutého modelu. 

 

        

Obr. 31 Vrchní forma    Obr. 32 Spodní forma 
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Jádro, které jsem si již vytvarovala do požadovaného tvaru, bylo zapotřebí vložit do 

formy. Pomocí bronzových tyčinek, které byly odlity, jsem mohla jádro upevnit ve formě. 

Následně jsem formu odnesla na licí pole. Formu jsem spojila až na licím poli, kde 

jsem jí také zatížila. 

 

4.4  Odlévání 

 

 Odlitek byl odléván z cínového bronzu CuSn 12. 

 Bronz je slitina mědi a hlavních přísadových prvků (cín, olovo, hliník). Pro umělecké 

odlitky se používá bronz s obsahem cínu 7-12%. Předpoklad u cínového bronzu je dobrá 

pevnost a vysoká odolnost proti opotřebení. 

 Bronz byl nataven v elektrické odporové peci při maximální teplotě 1270°C a poté byl 

dezoxidován předslitinou CuP 10. Po odstranění byl kov byl odléván do připravené formy.  

 

4.5  Dokončovací práce na odlitku 

 

 Po vyjmutí odlitku z formy jsem odstranila zářezy s vtokovým kůlem. Odlitek jsem 

poté očistila od směsi a začala jsem jej brousit pomocí ručních pilníků, ruční brusky a 

smirkových papírů. 

 

4.5.1 Otryskání odlitku 

 

 Poté, co byl odlitek zbroušen, jsem jej vložila do tryskače a otryskala jej korundovým 

pískem. Byl umístěn na otočný podstavec v tryskači, pro lepší manipulaci s odlitkem.  
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5     Závěr 

 

 V průběhu bakalářské práce jsem se dozvěděla mnoho informací o historii zobrazování 

zvířat. Zjistila jsem řadu věcí o slonech, jejich biologii, význam zobrazování, původu, druhu i 

symbolu. 

Praktická část, od návrhu modelu až po odlití, byla pro mě nová zkušenost. Musela 

jsem si sama navrhnout, jak slon bude vypadat a řešit určité problémy v průběhu celé 

bakalářské práce. Zjistila jsem, že řešení teoretických problémů je snazší než ve skutečnosti. 

Všechny problémy jsem  však vyřešila úspěšně. 
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