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Abstrakt 

    Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj zobrazování ženských motivů převážně 

sochařských od dob pravěkých do 18. a 19. století. V praktické části se zabývám popisem 

výroby mnou navrženého bronzového odlitku od samotného návrhu, přes hlíněný model, až 

k samotnému finálnímu odliku po konečných úpravách. 
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Abstract 

My Bachelor thesis is focused on development of depicturing women subjects, especially 

focusing on sculptural depiction,  from primaveal era to 18th and 19th century. In practical 

part i concerned about describing the production of bronze casting desinged by myself, from 

design itself, throught clay model to final casting after definite and terminate reforms.  

Keywords 

The statue, woman plastique, bronze casting 

 

 

 

 

  



1 
 

1 Obsah 
1 Obsah ............................................................................................................................................... 1 

2 Úvod ................................................................................................................................................ 2 

3 Teoretická část................................................................................................................................. 3 

3.1 Historie – motiv ženy ve výtvarném umění ............................................................................ 3 

3.1.1 Prehistorická doba ........................................................................................................... 3 

3.1.2 Egypt a Mezopotámie ...................................................................................................... 4 

3.1.3 Kréta ................................................................................................................................ 9 

3.1.4 Řecké umění .................................................................................................................. 10 

3.1.5 Římské umění ................................................................................................................ 14 

3.1.6 Gotické umění ............................................................................................................... 17 

3.1.7 Renesance ...................................................................................................................... 18 

3.1.8 Evropský manýrismus ................................................................................................... 20 

3.1.9 Baroko ........................................................................................................................... 21 

3.1.10 Klasicizmus ................................................................................................................... 23 

4 Praktická část ................................................................................................................................ 25 

4.1 Návrh ..................................................................................................................................... 25 

4.2 Výroba modelu ...................................................................................................................... 25 

4.2.1 Výroba hlíněného modelu ............................................................................................. 25 

4.2.2 Výroba sádrového modelu ............................................................................................ 26 

4.2.3 Výroba lukoprenové formy ........................................................................................... 28 

4.2.4 Výroba voskového modelu ............................................................................................ 29 

4.3 Použitý materiál - bronz ........................................................................................................ 31 

4.4 Výroba skořepinové formy a odlití bronzového odlitku ....................................................... 32 

4.4.1 Výroba vtokové soustavy .............................................................................................. 32 

4.4.2 Obalování voskového modelu ....................................................................................... 32 

4.4.3 Lití bronzu ..................................................................................................................... 33 

4.5 Konečné úpravy odlitku ........................................................................................................ 34 

4.5.1 Patinování ...................................................................................................................... 34 

5 Závěr ............................................................................................................................................. 36 

6 Seznam použité literatury .............................................................................................................. 37 

7 Seznam zdrojů použitých obrázků ................................................................................................ 38 

 



2 
 

2 Úvod 
          Jako svou bakalářskou práci jsem si vybral zjednodušenou plastiku cudné ženy, bez 

tváře, kterou jsem vytvořil z bronzu. Tímto dílem jsem chtěl poukázat na fakt, že mnozí lidé a 

to nejenom v dnešní společnosti hrají na své okolí stydlivé nevinné andílky, myslící na dobro 

druhých, ale sotva se člověk otočí, vrazí jim nůž do zad. Jsou to lidé, kteří myslí jen na sebe, 

jsou nevypočitatelní, zákeřní a pro své blaho by zatratili i své nejdražší. Chtěl jsem svým 

dílem říci, že nikdo nikdy přesně neví, co se v kterém člověku na první pohled skrývá, dokud 

toho dotyčného opravdu nepozná. Já si pro toto vyjádření neznámého člověka vybral ženu. 

Protože krása nejvíce zaslepuje a právě od ženy, která byla obdařena svým krásným 

zevnějškem, by člověk, tedy alespoň podle mne, něco takového nejméně čekal.  

          Motiv ženy se stal pro mnohé umělce vděčným tématem již od pravěku. Sochaři 

nejdříve vyráběli nejrůznější postavičky žen (venuší), které byly obdarovány zvýrazněnými 

boky a prsy a které se uctívaly jako bohyně plodnosti a rodičky nového života. Ale postupem 

času se jejich sochařská a malířská díla zlepšují a dokonce na tolik, že někdy vypadají téměř 

jako živá. Tématikou ztvárnění ženského motivu v sochařství od pravěku po klasicizmus se 

zabývám ve své bakalářské práci v teoretické části. Zde pojednávám o uměleckých slozích, 

které následně doplňuji o několik příkladů ženských děl daného období. 

          V praktické části bakalářské práce popisuji výrobu mého bronzového odlitku, od 

samotného návrhu až po odlití a získání finálního výrobku po dokončených úpravách. Pro 

výrobu bronzové plastiky ženy jsem si vybral metodu lití na vytavitelný model (lost wax). 

Jedná se o metodu, která, umožňuje vyrábět odlitky tvarově velmi složité, s malými 

rozměrovými tolerancemi a také s velmi dobrým povrchem. Tuto metodu jsem si vybral i 

přesto, že můj odlitek není zrovna tvarově složitý. A bylo možné ho i zaformovat dobře do 

pískové formy. Hlavním důvodem proč jsem si vybral metodu přesného lití, bylo, že se mi 

naskytla příležitost si tuto metodu vyzkoušet a provést ve firmě Přesné odlitky s.r.o. 

Popovice, zaujalo mne to a rozhodl jsem se toho využít. 
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3 Teoretická část 

3.1 Historie – motiv ženy ve výtvarném umění 

3.1.1 Prehistorická doba 

          Stejně jako člověk, který se neustále vyvíjí, tak se vyvíjí i jeho umělecký pohled na 

svět. Historie sochařství a malířství a vlastně celé umění se datuje od doby ledové, ve které 

lidé začali pozorovat svět a snažili se zachytit nejrůznější výjevy běžného života. Ty si 

nejdříve ukládali do hlav a poté je přenášeli ve formě maleb a kreseb na stěny jeskyní nebo je 

vytesávali do kusů kamene, hlíny, dřeva, kostí a slonoviny. Zpočátku to byli jen obrysy 

postav založené na pár tazích čar. Ale teprve v době poledové se objevuje postava se 

zjednodušeným, přirozeným tvarem těla při pohybu. To dokazuje lovecká scéna ve španělské 

propasti Gasulla (kolem r. 7500 př. n. l.). Mezi běžnými malířskými a kresebními motivy 

prvních lidí bylo vyobrazováno jejich okolí, zvířata (několik krásných výjevů můžeme 

obdivovat na stěnách jeskyní např. Dordogne a ve španělské Altamiře) a již zmíněné lovecké 

scény. 

          Stejně jako malířské umění se rozvíjelo i sochařské. Mezi sochařskými motivy se, 

kromě zvířecích objevují také motivy žen (venuší). Žena byla oslavována jako bohyně 

hojnosti a plodnosti, matka a pečovatelka, nositelka života, ochránkyně rodinného krbu. 

V pravěkých dobách sochaři zdůrazňovali symboliku plodnosti tak, že vytvářeli venuše s 

výraznými poprsí a širokými boky. Asi vůbec nejstarším portrétem na světě je „Hlava ženy 

z Grotte du Pape z Brassempouy“ (obr. 1). V dobách paleolitu se nám objevuje venuše 

nalezená ve Willendorfu (obr.2) zhotovena z vápence. Jedná se celkově o jednu z prvních 

sošek vyhotovených z tohoto nerostu. Charakteristikou této sošky jsou její vlasy, které 

pokrývají více jak 2 třetiny její hlavy, které připomínají spletence. „Venuše s rohem“ (21000 

př. n. l.) (obr. 3) pocházející z Gravettien. U nás se nalezla vůbec první „soška ženy“ 

vyrobená z keramiky v Dolních Věstonicích (obr. 4). Na Slovensku v obci Ivanovice se 

nalezla „soška ženy“ vyrobena ze slonoviny (obr.5), která je mírně pootočena s nepatrným 

přesunutím rovnováhy, což nebylo u pravěkých sošek běžným jevem. A tak se vědci 

domnívají, že se toto živější ztvárnění stalo pouze náhodou. 
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  Obr. 1 Hlava ženy slonovina  Obr. 2 Venuše z Willendorfu         Obr. 3 Venuše s rohem   
           Zdroj: http://athena.zcu.cz/             Zdroj: http://www.umeni.euweb.cz/           Zdroj: http://soltysz1.rajce.idnes.cz/ 

                                 

          Z doby bronzové asi 14. stol. př. n. l. se nám objevují ženské postavy představující 

Velkou matku, bohyni veškerého života, kterou nám představují ženské postavy známé jako 

„Idol z Naxu“ (obr.6) a hlíněná postavičku z Kypru.  

                            

   Obr. 4 Věstonická Venuše     Obr. 5 Žena ze slonoviny              Obr. 6 Idol z Naxu 
      Zdroj: http://en.wikipedia.org/   Zdroj: http://slovensko-historia.blogspot.cz   Zdroj: http://www.boutiquesdemusees.fr 

 

3.1.2 Egypt a Mezopotámie 

          V Egyptském sochařství i malířství se vyskytují celkem dvě polohy ztvárnění lidského 

těla. Kráčející nebo stojící postava s jednou nohou nakročenou vpřed a sedící poloha, která se 

vyskytovala jen u vladařů a příslušníků šlechty. Egypťané pracují podle takzvaných šablon, 

což se projevuje na tělech většiny ztvárněných uměleckých děl, ta mají těla stejná, pouze 

http://athena.zcu.cz/
http://en.wikipedia.org/
http://slovensko-historia.blogspot.cz/
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obličeje se mění. Ženy se od prehistorických venuší na první pohled liší nejenom tím, že mají 

všechny obličej, které u pravěkých hlav můžeme jen zřídka spatřit, ale nemají tak zvýrazněné 

boky a prsa a byly i většinou krásně zbarvené. V Egyptě jde o snahu zachycení moci, krásy a 

božství. Ženské motivy se objevují na stěnách chrámu, na kterých jsou vyobrazené při 

oslavných příbězích či příbězích běžného života. Sochy ztvárňující ženy patří povětšinou 

urozeným dámám a bohyním, ale objevují se i sošky dívek neurozeného původu jako 

například dřevěná Soška ženy nesoucí dary (obr. 7). V Egyptě mají ženy na uměleckých 

dílech vždy světlejší barvu kůže než muži. Jedná se o určitý druh kánonu, ale dá se to 

vysvětlit i odlišným způsobem žití Egypťanů a to, že zatímco žena byla povětšinu dne zavřená 

a chráněna stínem domu, kde se věnovala „ženským pracím“, tak muž, pracoval venku na 

polích a nebo byl válečník a tudíž se celý den vystavoval slunečnímu záření. Jistý protiklad, 

který tu vznikal, byl brán Egypťany jako ideál, kdy muž a žena se navzájem doplňují.   

          Na stojícím sousoší „Menkauré s manželkou“ (obr.8) je možné vidět faraonovu ženu 

Chamerernebtej, která je oděná do lehké tuniky, vyhrazené jen pro urozené dámy a která 

s láskou objímá svého muže. Obě postavy mají levou nohu mírně nakročenou, typický rys 

egyptského umění, avšak s tělem v klidu. Tělo může vytvářet až dojem strnulého postoje. 

Toto sousoší představuje jakési typické vyidealizovné zobrazení umění tehdejší doby. 

                    

                   Obr. 7 Soška ženy nesoucí dary           Obr. 8 Menkauré s manželkou 
                            Zdroj: http://web.sks.cz/                                Zdroj: http://www.dvk.estranky.cz 

 

http://web.sks.cz/
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Na dalším díle egyptských sochařů si můžeme povšimnout několika charakteristik, o kterých 

jsem dříve pojednával. Na sedících sochách „Onského vojevůdce, kněze Rahotepa a jeho 

manželky Nofrety“ pocházejíc z roku 2650 př. n. l. (obr. 9). Každá socha má odlišnou barvu 

kůže. Nofreta je vyobrazena s mohutnou černou parukou, kterou má sčesanou do pěšinky a 

kterou jí přidržuje zdobená čelenka. Má výrazné až záhadné oči a s jistého úhlu se zdají až 

skutečné. 

 

Obr. 9 Rahotep s manželkou Nefretou 
Zdroj: www.proprofs.com 

 

          Egyptští sochaři vytvářeli i portréty žen. Například „Hlava královny Nefertiiti“ (obr.10) 

z roku 1360 př. n. l. od sochaře Thutmose v Amarně vyhotovena z vápence, má znázorňovat 

oficiální portrét. A je ukázkou mistrovství Egyptského sochařství. Nebo ženská busta, 

nepatřící z největší pravděpodobnosti žádné s urozených dam „Hlava s negroidními rysy“ 

(obr.11) rovněž s Amarny, která byla vyhotovená ze dřeva a pochází z dob 1340 př. n. l.  

http://www.proprofs.com/
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        Obr. 10 Hlava královny Nefertiiti                   Obr. 11 Hlava s negroidními rysy 
                         Zdroj: http://oko.yin.cz                                                                         Zdroj: [1] 

 

Kolem roku 1330 př. n. l. byl ztvárněn reliéf, na kterém se nachází Faraon Achnaton (dříve 

Amenhotep IV.) se svou manželkou Nefertiiti a jejich třemi dcerami pod paprsky boha Atona 

(dříve Amona) (obr. 12).  

 

                            

                Obr. 12 Achnaton s Manželkou a dětmi                       Obr. 13 královny Karomamy 
                               Zdroj: www.national-geographic.cz                                                                 Zdroj: [1] 

http://oko.yin.cz/
http://www.national-geographic.cz/
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Dalším skvostem z vybraných děl Egyptské historie ženského ztvárnění je bronzová socha 

„královny Karomamy“ z roku 710 př. n. l. (obr. 13), manželky krále Takelóta II. Na této soše 

můžeme obdivovat tvarovou uvolněnost a také pohrávaní si s barvami, což je pro egyptské 

umění typické a soše dodává určité kouzlo.  Bez barev by bylo egyptské umění jen prostým 

vyjádřením příběhů a sochy by byly jen mrtvé postavy, avšak stále skvostnými díly, kterým 

by však něco chybělo. Ale bohužel se na sochách do dnešní doby většina barev nedochovala. 

 

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

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

nimiž se částečně setkáváme i v textech starého zákona. Když ve 35. Kapitole knihy Genesis 

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

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

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

o hlíněné figurky bohyň plodnosti. Tyto figurky, znázorňující ženu s dítětem (obr. 14), byly 

nalezeny v Uru v Mezopotámii.“[1] S ženským motivem se můžeme také setkat 

v Mezopotámii na jedné ze sošek prosebníků (obr. 15). 

 

             

                            Obr. 14 Žena s dítětem                  Obr. 15 Prosebníci 
                            Zdroj: www.is.muni.cz                                           Zdroj: [1] 

 

 

http://www.is.muni.cz/
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3.1.3 Kréta 

          „Dříve, než se budeme zabývat řeckým uměním, ze kterého potom vyrůstá pozdější 

evropské sochařství, musíme se vrátit asi o 1000 let zpět a pojednat o minojském umění, které 

z Peloponésu proniklo na ostrovy.“ [1] 

           Doba minojská na Krétě, byla dobou míru a blahobytu. Kréťané byli vynikající 

mořeplavci, kteří obchodovali se středomořskými oblastmi. „Klidná doba“ se odráží jak 

v jejich smyšlení, tak v jejich umění. O tom se můžeme přesvědčit na ženských motivech 

v podobě bohyní. Kult bohyně Matky je na Krétě spjat s kultem hada. „Hadí bohyně 

z Knossu“ (obr. 16), které po rukách lezou hadi a která má odhalená ňadra, ale jinak je zcela 

zahalená v šatech a která nám reprezentuje mír a plodnost, je toho důkazem. Nebo „Bohyně 

plodnosti“, krmící dvě kozy z Ugaritu (obr. 18) vyřezaná ze slonoviny také poukazuje na 

klidnou dobu plnou míru. Autorem této práce je však nějaký fénický umělec. Minojci 

považovali bohy za dobrosrdečné bytosti, které jim byly nakloněny. Kolem roku 1700 př. n. l. 

při výbuchu sopky na ostrově Thera (Santorin) a vpádem Mykéňanů na ostrov byla tato 

pokojná umělecká kultura zničena. 

     

     Obr. 16 Hadí bohyně         Obr. 17 Hadí bohyně                Obr. 18 Bohyně plodnosti 
         Zdroj: www.gnostica.cz                  Zdroj: www.gnostica.cz                                             Zdroj: [1]         

 

 

 

http://www.gnostica.cz/
http://www.gnostica.cz/
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3.1.4 Řecké umění 

          Řecké antické umění vychází z Egypta, Kréty a Mezopotámie. Pro Řeky bylo umění 

životem, byli jim unešení a chovali k němu nevídaný cit.  „V dějinách lidstva se s podobným 

přístupem k umění již nikde jinde nesetkáme.“[1] Jejich smysl pro krásu a jejich ztvárnění 

uměleckých děl je přímo dokonalé. 

3.1.4.1 Geometrické umění 

          Počátky tohoto umění datujeme kolem roku 900 př.n. l. Z tohoto období nejsou 

dochovány žádné plastiky žen ani mužů. 

3.1.4.2 Archaické umění 

          Archaické umění začíná kolem roku 700 př. n. l. a velký německý historik Ernst 

Buschor jej označuje za „svět reality“, protože umělci si velmi zakládají na tvaru těla a jeho 

stavbě. V této době vznikly dva hlavní typy lidských soch, které nazýváme Kúros a Kóré. 

Kúros je vyobrazován jako nahý muž s vysunutou nohou. Kóré byla žena oděna do volných 

šatů s ostrými záhyby s jednou rukou pozvednutou. U obou typů soch je možno povšimnou si 

určitého vlivu egyptského umění a to nejen u povystrčené nohy, ale také ve stylu ztvárnění 

vlasů. U pestře pomalované mramorové „Kóré 675 z antické Akropole“ (obr. 19), je možné si 

povšimnout tzv. „archaického úsměvu“. A módního stylu vyobrazení účesu s copy.                                                            

 

Obr. 19 Kóré 675 z antické Akropole 
Zdroj: http://www.hartzler.org 



11 
 

3.1.4.3 Klasické umění 

           Klasické umění začíná kolem roku 500 př. n. l. Tato epocha řeckého umění je ukázkou 

stálého zlepšování řeckých umělců v zobrazování přirozeného pohybu těla. To je možné 

k vidění například na ženském ztvárnění reliéfu „flétnistky z tzv. trůnu Ludovisi“ (obr. 20) a 

na „Truchlící Athéně“ (obr. 21), nebo také na metopách Diova chrámu v Olympii. V tomto 

umění se hlavním materiálem stává bronz a mramor a začínáme se setkávat se signaturami, 

které nám dokazují jaké sebevědomí a vysoké uznání tamní umělci měli. 

             

                             Obr. 20 flétnistka z trůnu Ludovisi         Obr. 21 Truchlící Athéně 
                                              Zdroj: [1]                                                             Zdroj: [1]                                   

 

3.1.4.3.1 Rané klasické umění 

          Zde se setkáváme se sochařskými mistry, jako byli Myron, Feidias, Polykleitos, 

Krésilás a Praxiteles, kteří svým dílům dokázali vštípit živost pohybu a přirozenost. „Kolem 

roku 460 se největší sochaři své doby, Feidiás, Polykleitos, Krésilás a Fradmón, utkali 

v soutěži na sochu Amazonky pro Artemidin chrám v Efesu. Všichni čtyři umělci, kteří tvořili 

také porotu, se shodli, že nejlepším dílem (po jejich vlastním) je socha Polykleitova. Soutěžní 

díla, provedená v bronzu se nedochovala; jsou známa jen z římských kopií“.[3] Dalším velmi 

zdařilým dílem je „Umírající dcera Niobina“ (obr. 23) od mistra Agorakritova pocházejícího 

z Paru. Na tomto mramorovém díle je divákovi umožněno vidět, jak si umírající dívka levou 

rukou přidržuje padající roucho, zatímco pravou se snaží vytáhnout ze zad šíp. S ženským 

motivem je možné se také setkat v podobě mramorových karyatid na Erechtheionu na 

Athénské Akropoli, kde podpírají klenbu, nebo na reliéfu bohyně „Niké uvazující opasek“ 

(obr.24). Zde si můžeme prohlédnout, jak umělec si doslova hraje s vyobrazením téměř 
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průhledných šatů. Příkladů ženského umění je v raném klasickém období antického Řecka 

opravdu spousta a není možné se zde o všech zmínit. 

           

       Obr. 22 Amazonka         Obr. 23 Umírající dcera Niobina    Obr. 24 Niké uvazující opasek 
          Zdroj: dic.academic.ru                                        Zdroj: [1]                                                           Zdroj: [1]                                   

 

 

3.1.4.3.2 Klasické umění vrcholné 

          V této části antického umění se stává vrcholným ženským dílem Praxitelova „Afrodité 

Knidská“ (obr. 25). Afrodité do té doby vždy oděná se najednou před očima diváka nachází 

zcela nahá. Jestli předtím měli Řekové vůči nahému ženskému tělu předsudky, tak je 

Praxitelova tvorba jich zbavila. Afrodité Knidská je nám známa v podobě asi padesáti 

římských kopii, z nichž dvě se nacházejí ve Vatikánských muzeích. Další ženská díla 

Praxitelova jsou reliéfy, které byly nalezeny v kostele, kde se užívaly jako dlažba. „Tyto 

reliéfy jsou velmi důležité, protože na nich vidíme, jak se Praxitelův styl uplatňoval při 

provádění oděných ženských postav. Tento styl se později hojně napodoboval. Mantinejské 

Múzy (obr. 26) jsou zahaleny do širokých plášťů, které jemně naznačují ušlechtilé tvary jejich 

těl“.[3] 
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   Obr. 25 Afrodité Knidská                                Obr. 26 Mantinejské Múzy 
 Zdroj: https://commons.wikimedia.org                                                            Zdroj: [3]        

 

3.1.4.4 Helénistické umění 

          Mnoho slavných děl tohoto umění je známo pouze z kopií. Historikové Helénistické 

umění datují od roku 334 – 30 př. n. l. Ale kvůli různorodosti a anonymitě děl, kterou většina 

z nich nese, není možné toto umění přesně datovat. Helénističtí sochaři se snažili o co 

nejplastičtější znázornění lidského těla, nejen tvarově a v pohybu, ale také volbou materiálu.              

          Vrcholným dílem té doby je ztvárnění „Afrodité z Rhodu“ (obr. 27), která je vytesaná 

do mramoru. „Venuše Mélská“ (obr. 28) rovněž vytesána 

z mramoru (kolem roku 200 př. n. l.). Má 202 cm a 

původně byla součásti sousoší Venuše s Kupidem, 

čerpající z Praxitelova umění. „Znovu obdivujeme 

jasnost a jednoduchost, jimiž umělec modeloval krásné 

tělo, obdivujeme způsob, jimž vyznačil jeho hlavní části, 

aniž přitom sklouzl k hrubosti či vágosti.“[5] „Nike 

Samothrácká” (obr. 29) a sousoší „Afrodity, Eróta a 

Pána“ (obr. 30) jsou dalšími příklady dokonalosti 

řeckého umění a nového hledání harmonie tělesné krásy 

a svěžesti ženských postav.  

                                                 Obr. 27 Afrodité z Rhodu 
                                    Zdroj: http://www.theoccidentalobserver.net 

https://commons.wikimedia.org/
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   Obr. 28 Venuše Mélská       Obr. 29 Nike Samothrácká           Obr. 30 Afrodita, Erót a Pán 
    Zdroj: http://www.pohodar.com                 Zdroj: http://fm3b.blog.cz               Zdroj: http://visual-language.wikispaces.com 

 

3.1.5 Římské umění 

          Římské antické umění mělo velkou zálibu v kopírování mistrovských děl řeckého 

umění. Díky kopiím známe nejedno řecké dílo, o kterém bychom jinak neměli ani tušení, že 

vůbec existovalo. Římané také, jako před nimi Etruskové, vytesávali z mramorového kamene 

náhrobky a pomníky, k uctívání předků a božstev ochraňující stát. K typickým náhrobkům 

uctívajícím předky patří oltář Publia Vitellia a jeho ženy a náhrobek Gratidia a jeho ženy 

(Cato a Porcia). Římští sochaři se snažili o zachycení individuálních rysů a některých citů lidí 

a to nejen vznešených rodin, ale také lidí s nižších sfér. Jejich smysl pro skutečnost, měl za 

následek vytváření osobitých znaků jedinců.  

          Dobu stáří soch je možné určovat podle stylu vlasů ženských postav, ale není to vždy 

pravidlem. Protože některé ženy stejně, jako v dnešních dobách nehodlaly na svých starých 

účesech nic měnit. Na sousoší „Cato a Porcia“ (obr. 31) si můžeme povšimnout ženy držící 

svého muže za ruku, s druhou rukou na jeho rameni, se smutným výrazem ve tváři a vlasy 

sčesanými do pěšinky, což naznačuje, že sousoší bylo vytvořeno za doby panování Hadriána. 

Nebo na portrétu „Dámy s trvalou“ (32), pocházející z doby Domitianovy. Módu určovala 

vždy císařovna. „V dobách ceasarů byl vzorem účes Livie; proto se podobizny s účesem ve 

tvaru toky identifikovaly jako práce z doby Titovy a z prvních let vlády Domitianovy. 

Vyčesané vlasy, podvázané copem, byly, jak se zdá, v módě až po období Flaviovců. Za 

http://www.pohodar.com/
http://fm3b.blog.cz/
http://visual-language.wikispaces.com/
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vlády Antonina a Marca Aurelia se začaly nosit ondulované vlasy s pěšinkou. Tento účes se 

však už objevil dříve, protože jedna ze dvou bohyň Vítězství, které podpírají girlandy na 

Traianově vítězném oblouku v Beneventu, má vlasy vyčesané, zatímco druhá je má 

ondulované a sčesané.“[3] 

    

                    Obr. 32 Dáma s trvalou                          Obr. 33 Alegorie Země 
                              Zdroj: [3]                                                                      Zdroj: [1] 

          Ženské motivy v římském umění se objevují na mnoha krásných reliéfech. Jako 

například reliéf na Ara Pacius Augustae s názvem „Alegorie Země“ (obr. 33) z roku 9. př, n. l. 

„Zde je vyobrazena mladá matka s dětmi, která je doprovázena postavami Vzduchu a vody a 

která symbolizuje mír a blahobyt římských zemí za vlády Augustových.“[1] Na reliéfu 

z Římského Palatinu, je možné spatřit ženský motiv, ve vyobrazení krásné Andromedy se 

svým zachráncem Perseem (obr. 34). Ten skolil netvora a osvobodil Andromedu připoutanou 

ke skále. Umělcův záměr nebyl pozvednout Perseův heroismus, ale vyzdvihnout půvab a 

krásu obou postav, čerpající z helenistické kompozice a latinského realismu.  
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                                          Obr. 31 Cato a Porcia                     Obr. 34 Andromeda s Perseem 
                                               Zdroj: [1]                                                                  Zdroj: [3] 

          Jako vzor pro zobrazování a ztvárnění podobizen a soch římských vdaných žen, lze 

označit sochu manželky císaře Octavia „Livii“ (obr. 35), která byla zachycena v důstojné a 

ctnostné póze. Její oděv pochází ze 4. století př. n. l. a díky svému přísnému vzhledu byla 

pojmenována jako Cudnost. „Literární a rétorický novoatticismus vedl umělce často 

k vytváření děl inspirovaných uměním klasického období.“[3] Ze 3. století př. n. l. se nám 

dochovala socha Héraklovi manželky „Omfaly“ (obr. 36), která má čapku se lví hlavy 

s tlapami svázanými na prsou a kyjem v levé ruce. 

              

                                            Obr.35 Císařovna Livie           Obr. 36 Omfala 
                                                  Zdroj: [3]                                         Zdroj: [3] 
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3.1.6 Gotické umění 

          Každý nový umělecký styl má tu tendenci brát a zobrazovat lidské tělo jiným 

způsobem. Jinak tomu nebylo ani u gotického umění, které se datuje od 13. do 15. století. Ve 

střední Evropě  a Německu sahá gotika dokonce až do 16. století. Název „gotika“ vznikl v 15. 

století, kdy tento styl tak začali nazývat renesanční italští umělci. Mělo se jednat o určitý druh 

hanlivého pojmenování směřující k označení barbarského umění (umění Gótů). Až teprve 

postupem času začíná lidstvo chápat velikost a jedinečnost gotického umění.  

          V gotickém sochařství se uplatňuje především plastika stavební. Mnohým mistrům 

stávají modelem měšťanské dívky a chlapci. Za nejoblíbenější, stejně jako tomu bylo už i 

v dřívějších dobách, byly považovány náboženské motivy.  

          Typickým rysem gotiky je zhotovování postav, které byly vysoké, štíhlé, s mírně 

prohnutou osou těla do tvaru S. Tváře získávají nové rysy, u kterých je možné nalézat city, 

radosti, ale také velký zármutek a utrpení. 

          Vrcholným projevem tohoto umění je vyobrazení Pany Marie a jiných madon. 

Zpodobení Panny Marie nebo také jinak Matky boží, můžeme spatřit třeba na dřevěné plastice 

„Madony z Kružlowé“ (obr. 37) z 15. století nebo také na „Madoně s dítětem“ (obr. 38) 

z počátku 14. století. 

                   

                                    Obr. 37 Madona Kružlowá      Obr. 38 Madona s Dítětem 
                                             Zdroj: [1]                                                  Zdroj: [1] 
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Za jednu z nejkrásnějších ženských gotických plastik je považována „truchlící Synagoga“ 

(obr. 39), která byla zhotovena ve Štrasburku. Zde prokázal autor dokonalou znalost 

anatomie, kterou dokládá tělo pod splývajícím rouchem. Sochy „Panny Marie a Alžběty 

v Navštívení Panny Marie“ (obr. 40) umístěny na západním portálu katedrály v Remeši, kde 

se prováděla korunovace francouzských králů, nám mohou připomínat antické karyatidy, což 

jenom dokazuje tvrzení, že veškeré pozdější umělecké slohy vychází z poznatků a vlivů 

antického umění. 

    

                                 Obr. 39 truchlící Synagoga        Obr. 40 Panna Marie a Alžběta 
                                           Zdroj: [1]                                                       Zdroj: [40] 

 

3.1.7 Renesance 

          V překladu znamená renesance obrození. Vyznačuje se návratem k antice, umění je 

chápáno jako něco hodnotného, zvláštního a jedinečného. Umělci vystupují z anonymity a 

stávají se uznávanými osobnostmi nejenom u prostých lidí, ale také u papežů a královského 

dvora. Počátky renesance jsou datovány kolem roku 1400 a končí kolem roku 1600 v Itálii. 

Přibližně mezi rokem 1500 začíná renesance i v ostatních zemí Evropy.  

          V renesančním umění se objevují velmi slavná umělecká jména a jejich neméně slavná 

díla. Velmi věrohodně, prakticky až živě jsou ztvárněné plastiky renesančních autorů. Ne 

jinak je tomu i u vyobrazení jednoho z nejkrásnějšího a nejznámějšího sousoší 

Michelangelovi „Piety“ (obr. 41). Tu jako jedinou ze svých soch Michelangelo signoval 

nápisem na šerpě, kterou má Panna Marie přes prsa. Na tomto díle je možné spatřit mladičkou 

Pannu Marii, o které Michelangelo řekl: „Ta svěžest a ten květ mládí se u ní uchoval nejen 
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přirozeným způsobem, ale také možná přispěním božím, aby bylo světu dokázáno trvalé 

panenství a čistota Matky.“[6] Ta drží tělo Kristovo ve svých rukách a o něm Michelangelo 

říká navazujíc na předešlá slova o Panně Marii: „U syna toho nebylo třeba, spíš naopak, 

jestliže mělo být ukázáno, že Syn boží přijal na sebe lidskou podobu a že podléhal krom 

hříchu všemu, čemu je vystaven obyčejný člověk.“[6] Pohled Panny Marie směřuje směrem 

dolů a ve tváři je zachycen až neuvěřitelně věrohodný výraz smutku. Celé sousoší včetně 

draperie je vytesáno s neobyčejnou přesností a dokonalostí, která byla Michelangelovi 

vrozena. Dalším dílem Michelangela s motivem ženy v sochařském umění renesance jsou 

např. díla z alegorie nesoucí název „Den a Noc (obr. 42), Svit (obr. 43)a Soumrak“ na 

náhrobku kaple Mediceů v kostele San Lorenzo ve Florencii. 

     

              Obr.42 Michelangelo, Noc                               Obr. 43 Michelangelo, Soumrak 
                         Zdroj: http://italophiles.com                                                            Zdroj: http://italophiles.com  

 

    Obr. 41 Michelangelo, Pieta 
                                                                                Zdroj: http://rentomod.wordpress.com 
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3.1.8 Evropský manýrismus 

          Na přelomu 16. a 17. století převládá v sochařství období manýrismu. Stejně jak tomu 

bylo i u gotiky tak i manýrismus byl opovrhovaným stylem a teprve až postupem času byl 

lidmi a umělci přijat jako umělecká forma mezi renesancí a barokem. V sochařství manýrismu 

převládají náměty převážně z antické mytologie. V manýrismu se opět setkáváme s novými 

prvky sochařství. Zeštíhlené postavy, nepřirozené pózy, končetiny jsou v protichůdném 

pohybu, šroubovité pohyby, mnohotvárnost a spletitost tvarů.  

          Jedním z nejlepších sochařů té doby byl Benevenuta Cellini (1500 – 1571). Na slánce 

pro krále Františka I. zobrazil postavy „Neptuna s nymfou“ a jeho práce se řadí mezi 

mistrovské kousky zlatnické práce. Roku 1545 odlil Cellini ve Francii ženský motiv známý 

jako „Diana“ (obr. 44), která byla původně určená pro bránu fontainebleauského zámku. 

„Diana je dlouhá skoro čtyři metry a její plné, ale ztepilé tvary odpovídají kánonu 

manýristického ideálu ženské krásy. Rámec tohoto detailního aktu tvoří detailně propracované 

vlny tryskající fontány a srst zvířat, jež prozrazují ruku zkušeného zlatníka.“[6] Další sochu 

Diany nazvanou „Diana s jelenem“ (obr. 45) vytesal z mramoru Jean Goujon, stejně jako u 

Celliniho, tak i tato Diana byla určena jako určitý projev úcty králově milence Dianě de 

Poitiers.  

   

                  Obr. 44 Cellini, Diana                              Obr. 45 Goujon, Diana s Jelenem 
         Zdroj: http://byricardomarcenaroi.blogspot.cz                                      Zdroj: http://www.all-art.org 

 

          V Německu se prosazuje Adrian de Vries, který pokračuje ve stylu svého učitele 

Giovanniho Bologni. Jak je možné spatřit na sousoší „Merkura s Psyché“ (obr. 46). 

          „Zvláštní postavení mezi manýristickými uměleckými díly ve Španělsku zaujímají ze 

dřeva vyřezávané postavy Venuše a Vulkána (obr. 47), které jsou připisovány velkému 

http://byricardomarcenaroi.blogspot.cz/
http://www.all-art.org/
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španělskému malíři El Grecovi.“[1] Venuše má drobnou a něžnou postavu, která připomíná 

pohyb andělů. 

             

                 Obr. 46 Giovanni, Merkur a Psyché           Obr. 47 Greco, Venuše a Vulkán 
                         Zdroj: http://www.gymkh.cz                                         Zdroj: http://artgalleryenc.com 

3.1.9 Baroko 

          Název „baroko“ vznikl z románského jazyka a znamenal „odporující pravidlům a nebo 

také zvláštní“. Až opět v 19. Století byl pojem „baroko“ zbaven hanlivého podtextu. Barokní 

umění se vyvíjí od roku 1600 do roku 1750, při čemž jeho pozdní dobu historikové označují 

jako rokoko. Podstata baroka je v pateticky pohnuté, reprezentativní monumentalitě, kdy 

často vytvářejí komplexní umělecká díla všechna tři umělecká odvětví spojená dohromady 

(sochařství, malířství, architektura). „Předcházejícím velkým uměleckým směrům se nikdy 

nepodařilo harmonicky spojit jednotlivá odvětví umění, tak jako v baroku.“[1] V průběhu 16. 

Století dochází k období válek a obrácení se k víře v boha, začalo se více opírat o city nežli o 

rozum. 

          Hned na prvním příkladu ženského barokního sochařství, sousoší „vidění sv. Terezy“ 

od Berninia (obr. 48), jsou patrné známky barokního umění. Toto sousoší se nachází v kapli 

kostela Santa Maria della Vittoria. Sv. Tereza šeptající Pánu svými pootevřenými ústy slova 

lásky, padá k zemi v bezvědomí a anděl stojící nad ní, jí chce zasáhnout šípem lásky do srdce. 

Na dalším díle od Berniniho z roku 1622 – 1624 můžeme spatřit Apollona, který pronásleduje 

či honí Dafne (obr. 49). Zde Bernini se nebál vyjádření erotického námětu hry, představující 

napětí mezi útěkem a blaženou oddaností. Dalším sousoším, na kterém se vyskytuje hned 

http://www.gymkh.cz/
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několik ženských vyobrazení z barokního období a stojí za zmínku je sousoší „Apollona 

s nymfami“ (obr. 50), které ztvárnil Francois Girardon. Toto dílo bylo umístěno v hlavní 

apsidě Thetidiny grotty ve versailleském parku. Girardon zde ve svém díle se nechal 

inspirovat helénistickým sochařstvím, které měl možnost vidět během římského školení. Na 

soše z roku 1710 od Antoineho Coysevoxa nazvaná „Diana“ (obr. 51), dokázal autor zachytit 

portrét Marie Adelaide Savojské, včetně její ošklivosti.  

                     

Obr. 48 Bernini, vidění sv. Terezy                  Obr. 50 Girardon, Apollona s nymfami 
             Zdroj: http://revue.theofil.cz                                                 Zdroj: http://www.lemurek-pdf.wz.cz 

 

                                                           

Obr. 49 Bernini, Apollon a Dafne                            Obr. 51 Coysevoxa, Diana 
     Zdroj: http://www.galleriaborghese.it                                                  Zdroj: http://www.flickr.com 

 

http://revue.theofil.cz/
http://www.lemurek-pdf.wz.cz/
http://www.galleriaborghese.it/


23 
 

3.1.10  Klasicizmus 

          Klasicizmus se datuje do let 1770 – 1830 a opět směrovala svou pozornost k antickému 

umění, které se však opírá o toto umění trošičku jinak než třeba renesance. Protože antické 

umění se v klasicizmu nabízí jako umění netušených možností. Klasicizmus však, ale vychází 

z římských kopií a ne z řeckých originálů, což vedlo k tomu, že se klasicizmus nikdy 

nevyrovnal skutečné řecké antice, protože jí neznal. „Zatímco skutečné klasické umění nás 

uchvácuje a fascinuje souladem mezi vnější formou a vnitřním obsahem, je v klasicismu 

upřednostňována pouze forma, která je zbavena vnitřního obsahu, živoucí účasti na světě 

řeckých bohů, bájí a mýtů, a proto ustrnula v neživotní póze a nedokáže pozorovatele strhnout 

ke skutečnému nadšení.“[1] Je to jako by všichni klasicisté spíše než z mramoru sochali 

sochu, tak spíše naopak sochu přeměňovali v kámen. Přitom jsou sochy technicky dokonalé, 

jen jim prostě něco chybí.  

          Z umění klasicizmu je nám známo spousta děl ženského sochařství. Například dílo 

sochaře Jeana – Antoine Houdona  „Diana“ (obr. 52) z roku asi 1776 vytesaná z mramoru, ve 

které se odráží ještě určitý duch baroka, který je prezentován přirozeným harmonickým 

pohybem a smyslností. V díle od Antonia Canovy známého jako „Venuše“ (obr. 54) se 

setkáváme se stydlivostí. Dívka si přidržuje roucho a zakrývá ňadra, přičemž se dívá kolem 

sebe, zdali jí někdo nepozoruje. Možná nejkrásnějším dílem od mistra Canovy je „portrét“ 

císařovy sestry Napoleona Bonaparteho, Pauliny Borghese jako „Venuše ležící na pohovce“ 

(obr. 55). Tu zvěčnil polonahou v poloze, která asi nepřinášela pro Paulinu zrovna velké 

pohodlí a opět se setkáváme s určitou nevyvážeností a nesouladem harmonie 

oproti klasickému umění.  
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      Obr. 52 Houdon, Diana     Obr. 53 Houdon, Winter             Obr. 54 Canova, Venuše 
              Zdroj: http://artlover.me                 Zdroj: http://artlover.me                      Zdroj: http://centuriespast.tumblr.com 

 

 

 

Obr. 55 Canova, Pauliny Borghese jako Venuše ležící na pohovce 
Zdroj: http://www.corriereitaliano.com 

 

 

 

 

 

http://artlover.me/
http://artlover.me/
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4 Praktická část 

4.1 Návrh 

          Nad výrobou návrhu pro můj bronzový odlitek jsem strávil mnoho času. Se vším, co 

jsem si navrhl, jsem další den nebyl spokojen. Stále jsem hledal a vymýšlel něco originálního 

a jednoduchého, za co bych se nemusel i se svými, dosavadními modelářskými a slévačskými 

dovednostmi stydět. Po jistých neúspěších jsem nakonec zvolil takový návrh, se kterým jsem 

byl do jisté míry spokojen. 

4.2 Výroba modelu 

4.2.1 Výroba hlíněného modelu 

          Po zvolení návrhu, přišlo na řadu jeho zrealizování. Přemýšlel jsem nad výrobou 

modelu ze dřeva za pomoci dlát, ale od toho jsem upustil a zvolil si podle mne snazší cestu a 

to modelaci z hlíny, u které je možné kdykoliv model upravovat. Než započala moje práce, 

připravil jsem si jednoduchou drátěnou konstrukci (dřevěná deska čtvercového tvaru 8x8 cm 

v jejíž středu je upevněn šroubkem silnější drát, tyčící asi 25cm do výšky), která měla můj 

model zpevnit a zamezit deformacím způsobeným vlastní tíhou. Když byla konstrukce 

připravená, nanášel jsem hlínu na dřevěný podstavec a drát. Použita byla běžná modelářská 

šedá hlína. Při práci jsem neustále hlínu vlhčil. To pro to, aby mi nedocházelo k jejímu 

vysychání a tedy následnému smršťování a praskání. Při výrobě modelu jsem používal své 

ruce (prsty) a později i dřevěná modelářská dláta. 

 

      Obr. 57 Počátek práce      Obr. 58 Dokončený hlíněný model,   Obr. 59 Hlíněný model, 

        na hlíněném modelu                      pohled ze zadu                          pohled ze předu 
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4.2.2 Výroba sádrového modelu 

          Jakmile byla práce na hlíněném modelu skončena, pustil jsem se do výroby sádrové 

formy. Nejdříve jsem si připravil pomůcky, které byly k výrobě sádrového modelu zapotřebí 

(kusy látky, krátké a dostatečné tenké plastové pásky nasříhané s kelímků od jogurtu, sádru, 

kelímky s vodou, vodní sklo). Plastové pásky jsem zapíchával postupně do hlíny, aby mi 

vytvořily plynulou dělící rovinu, kterou jsem zvolil tak, aby se obě strany sádrové formy daly 

od sebe rozdělat a veškerá hlína uvnitř se dala odstranit a vymýt. Poté jsem si připravil sádru. 

Použil jsem bílou univerzální rychlotvrdnoucí sádru značky HET a nanášel jí na hlíněný 

model, přičemž jsem dbal na to, abych žádné místo nevynechal a aby se mi dělící rovina 

neztratila pod vrstvami nánosů, z důvodu rozdělatelnosti formy. Na sádru se potom přikládaly 

nastříhané kusy látky na pásky, které se předtím ponořily do sádrové lázně. Poté jsem ještě 

jednou formu pro jistotu sádrou zaházel. 

  

         Obr. 60 Dělící rovina,          Obr. 61 Výroba dělící roviny,       Obr. 62 Sádrová forma 

             Pohled ze zadu                          Pohled ze předu                      

 

          Když sádra zatuhla a přestala hřát, opatrně jsem formu podél dělící roviny rozdělal. 

Odstranila se drátěná konstrukce a vyjmula se z obou částí formy hlína. Pod tekoucí vodou se 

forma očistila za pomoci ruky a jemného štětce. Následně jsem vnitřek formy a dělící roviny 

natřel roztokem vodního skla a vody v poměru 1:3 (někde se udává dokonce i opačný a vyšší 

poměr), kvůli separaci dělících rovin a sádrového odlitku od formy. Asi po 5 minutách sušení, 

když už ve formě nebyly kaluže vodního skla, poskládal jsem formu, pořádně jí stáhl kusem 
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drátu a za pomocí pásků z látky namočených v sádře jsem jí zpevnil a zacelil mezery dělící 

roviny. Pro jistotu jsem ještě jednou formu polil sádrou a nechal zatvrdnout.  

          Jakmile forma byla pevná, namíchanou novou sádru jsem naléval pozvolna za 

třesoucího pohybu (abych odstranil pokud možno veškeré vzduchové bubliny s formy) do 

formy. Po určité době sádra zaschla a přestala hřát. To byl pro mne impuls sádrovou formu 

opatrně rozebrat. Sádra se rozebírala překvapivě dobře. Dokonce stačilo jen odstranit drát a 

obě vrstvy látkových pásků a pak jen sádru z modelu oloupat. 

  

   Obr. 63 Rozdělaná sádrová        Obr. 64 Výroba sádrového         Obr. 65 Sádrový model 
                         forma                                               modelu 

 

          Po rozebrání následovala úprava a odstraňování vad na sádrovém modelu za pomoci 

tmelu a následného přebroušení. Vady na sádrovém modelu mi vznikly díky vzduchovým 

bublinám a při rozebírání formy. Kvůli zpevnění a ochraně odlitku před vodou a kvůli 

lepšímu snímání lukoprenové formy ze sádrového odlitku byl zvolen šelakový nátěr. Ten 

jsem si připravil z šelakových lupínku, který jsem nechal rozpustit v technickém lihu. Na 

odlitek jsem nanesl jednu vrstvu šelaku a nechal zaschnout, toto jsem opakoval celkem 3x. 
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4.2.3 Výroba lukoprenové formy 

          Nejdříve bylo nutné odlít první půlku lukoprenové formy. Na sádrovém modelu byla 

vytvořena, stejně jako u jeho výroby, dělící rovina, ale tentokrát ne z umělohmotných pásků, 

ale z plastelíny, které jsem přidal mantinely (korýtko), ty měly zabraňovat zbytečnému 

plýtvání a vylévání lukoprenu. Pak se namíchal lukopren s technickým označením 1522 a 

s výšky asi 40 - 50 cm jsem ho pomalu při malém proudu lil do „dělící rovinové formy“ a na 

model. Když bylo odlito a lukopren ztuhl, dal jsem se do výroby druhé části lukoprenové 

formy.  

          Aby se mi dělící roviny nespojili, použil jsem pro jejich separování vazelínu. Potom 

následovala opětná výroba plastelínových mantinelů, ze stejného důvodu jako u první části 

formy.  

 

Obr. 66 Našelakovaný model    Obr. 67 Výroba dělící roviny      Obr. 68 Část lukoprenové 

                                                                                                                                                formy 

 

Po namíchání a odlití druhé strany formy se lukoprén nechal ztuhnout. Lukoprenová forma 

byla hotova. Po jejím rozdělání a zkontrolování jsem byl spokojen. Byla čistá takřka bez 

bublinek (jedna nebo dvě drobné vzduchové bublinky v místech kde vůbec nevadily). 
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                         Obr. 69 Lukoprenová forma    Obr.70 Rozdělaná lukoprenová forma 

 

4.2.4 Výroba voskového modelu 

          V první řadě bylo nutné vyrobit sádrové lože (kopyta). K jejich výrobě jsem si připravil 

z překližek formu, která mi měla usnadnit jejich zhotovení. Z důvodů obav, že mi sádra 

drobnými mezírkami bude vytékat ven, zabalil jsem pro jistotu formu do igelitového sáčku. 

Do formy jsem vložil sádrovou sošku s jednou stranou lukoprenové formy. Připravil si sádru 

a pozvolna jí naléval do formy tak, aby mi nepřetékala přes okraj dělící roviny lukoprnu, při 

čemž jsem se snažil o to, aby se spodek podstavce dotýkal jedné ze stran formy a aby mi sádra 

nezatékala pod něj. Když první strana sádrového lóže zasychala a získávala na pevnosti, 

vyrobil jsem za pomoci kusu dřívka na bocích kousek od lukoprenové formy čtyři důlky, 

které mi měli sloužit v budoucnu jako zámky.  

          Když sádra ztuhla a přestala hřát, následovala výroba druhé části lože. Pomocí vazelíny 

jsem naseparoval lože a přidělal na model druhou stranu lukoprenové formy. Po namíchání 

sádry, odlití a zatvrdnutí jsem dřevěnou formu rozdělal. Po oddělení obou půlek kopyt od 

sebe, jsem z lukoprenové formy odebral sošku a sádrové lože s lukoprenovou formou uzavřel. 

Celou formu jsem pořádně stáhl isolepou a dal tavit vosk.  
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Obr. 71, 72, 73 Výroba sádrových lóží (kopyt) 

 

          Hned první pokus odlití voskového modelu se nezdařil. Bylo totiž použito špatného 

vosku a nebyla vosková forma předehřátá v sušičce. Druhý pokus se též nezdařil, protože 

forma sice předehřátá byla, ale byl použit stejný vosk jako u prvního případu. Na to štěstí se 

našel lepší žlutý vosk třídy 2, se kterým pak už voskové modely měly tu správnou pevnost a 

pružnost, jakou bylo požadováno a tudíž mi nevznikaly povrchové praskliny a nepraskal 

podstavec s pnutí.  

          Po vyjmutí voskového modelu s formy následovalo retušování. Odstranil jsem přebytky 

vosku, které zatekly do dělící roviny. Kde se mi objevila nějaká bublinka, tak jsem ji zakápl 

voskem, zamázl rozehřátým nožem, případně vybrousil. Ale vad nebylo mnoho, vosk byl 

natolik kvalitní, že zaběhl krásně všude a vytvořil dobrý povrch na modelu. 
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      Obr. 74 Tavení vosku        Obr. 75 Tuhnutí vosku ve formě   Obr.76 Voskové modely 

 

4.3 Použitý materiál - bronz 

          Bronz je slitina mědi s dalším hlavním přísadovým prvkem nebo prvky jakými jsou cín, 

hliník nebo olovo. Jako materiál pro výrobu mého odlitku jsem použil cínový bronz (CuSn8). 

Cínový bronz je slitina mědi a cínu s dalšími legujícími prvky, ty však ve slitině zaujímají 

nízké hodnoty (Ni 2% a Pb 0,5 - 1%). Cínové bronzy se podle obsahu cínu dělí na zvonovinu, 

ta obsahuje 15 - 20% Sn, dělovinu s obsahem cínu 10 – 12%, zrcadlovina s obsahem 30 – 

33% Sn a bronz pro umělecké odlitky s obsahem cínu od 7% do 12%, nazývaný také červený 

bronz díky obsahu zinku. Bronzy s hlavní přísadou cínu se používají také na odlitky, u 

kterých je požadována kromě dobré pevnosti i vysoká odolnost proti opotřebení (kluzná 

ložiska, ozubená kola).   
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4.4 Výroba skořepinové formy a odlití bronzového odlitku 

4.4.1 Výroba vtokové soustavy 

          V první řadě bylo zapotřebí navrhnout a 

zhotovit vtokovou soustavu odlitku, která byla 

vyrobena také z vosku. Skládala se s několika 

částí, které se slepovaly k sobě. Obsahovala licí 

jamku, struskovák a zářezy.  

 

 Obr. 77 Voskový model se vtokovou soustavou 

 

4.4.2 Obalování voskového modelu 

          Po výrobě vtokové soustavy pokračoval model do lázně s břečkou (složení břečky: 

plnivo - granisol 25 a křemičitá moučka - Quarzmehl 3600). Po vyjmutí modelu z lázně se 

přebytečná břečka nechala okapat a následoval první obal. Ten se skládal ze zirkonu 110. Pak 

následovalo sušení a poté opětné namáčení do břečky. Na druhý obal byl použit křemenný 

písek Střeleč 0,2 - 0,6 mm. Pro třetí až šestý obal byl použit Šamotový lupek 0,6 – 0,12 mm. 

Po každé obalované vrstvě následoval 1 den sušení. 

 

Obr. 78 Voskový model po obalení 
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          Jakmile skončila výroba skořepinové formy, následovalo vytavování modelu. To 

probíhalo při teplotě 150°C předehřátou parou v autoklávu. Jakmile byl vosk vytaven a vylit 

z formy, následovalo žíhání formy při teplotě 920°C v žíhací peci a současně s tím se začalo s 

natavováním bronzu.  

 

                           Obr. 79 Skořepinová forma po vytavení vosku a před žíháním 

 

4.4.3 Lití bronzu 

          Po určité době byla předehřátá forma z žíhací pece vyjmuta. Bronz se tavil v indukční 

peci o obsahu 100 kg. Do předem předehřátého kelímku se z indukční pece nalil bronz, ze 

kterého se kov potom naléval do skořepinové formy připravené na licím poli. Licí teplota 

bronzu byla 1250°C.  

 

        Obr. 80 Lití bronzu do skořepiny.                  Obr. 81 Odlitek právě vytažený z formy 
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4.5 Konečné úpravy odlitku 

          Jakmile forma vychladla, odlitek se ze skořepiny dostával za pomocí vody pod 

vysokým tlakem. Poté byl odlitek otryskán v tryskací kabině a na hrubo odstraněna vtoková 

soustava pomocí flexi. Zbytek vtokové soustavy byl odstraněn na kotoučové brusce a za 

pomocí pilníků a brusného papíru. Na soše při tuhnutí slitiny, tam kde vedly zářezy vtokové 

soustavy, vznikly dvě malé staženiny na obou půlkách jejího pozadí. Ty jsem následně zacelil 

bronzovými kousky, které jsem do otvorů nasoukal, rozťukal kladívkem a poté přebrousil. 

Jelikož na odlitku i po předešlém otrýskání stále zůstávaly zbytky skořepinové formy a jiné 

nečistoty, odlitek byl znova otryskán v tryskací kabině.  

 

Obr. 82 Vybrušování a odstraňování zbytků vtokové soustavy 

 

4.5.1 Patinování 

          Očištěný a odmaštěný bronzový odlitek jsem ponořil do patinovací lázně. Lázeň se 

skládala asi z 15% kyseliny sírové, sulfidu draselného a vody. Na litr vody bylo použito 0,2 

mililitrů kyseliny sírové a tableta sulfidu draselného. Po zamíchání jsem lázeň s odlitkem 

nechala asi půl hodiny stát a pracovat. Čím déle byl odlitek v lázni, tím více získával na 

tmavším vzhledu. Jakmile jsem byl s barvou odlitku spokojen, pořádně jsem jej omyl ve 

studené vodě, čímž se roztok neutralizoval. Po celou dobu práce s kyselinou do omytí odlitku 

vodou, se pracovalo za pomocí silnějších plastových rukavic, aby nedošlo k poleptání rukou. 

Po omytí jsem odlitek vyleštil na  leštícím stroji s mosaznými štětinami, aby získal pěkný 

lesklý nádech.  
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Obr.  83, 84, 85 Hotový napatinovaný odlitek vyfocený ze tří úhlů pohledu 
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5 Závěr 

          Při výrobě mojí plastiky cudné ženy bez tváře, jsem si teprve uvědomil jak velmi 

časově a technologicky náročné je celý odlitek zhotovit a to i za předpokladu, že odlitek nebyl 

nijak zvlášť tvarově složitý. Při výrobě jsem se setkal s mnoha novými technologickými 

postupy, o kterých jsem předtím jen slyšel, ale neměl tu možnost si je vyzkoušet či je na 

vlastní oči spatřit. Tato práce mě značně obohatila o zkušenosti a o pohled na mistry a 

umělce, kteří se tímto způsobem živí a kteří dokáží vyrábět a odlévat umělecké odlitky daleko 

složitější, větší a reálnější.  
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