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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na moderní ztvárnění medaile. Jejím záměrem je 

kombinace slitin, ale také využití různých technologií k dosažení požadovaných výsledků. To 

vše doplněné o galvanické pokovení jednotlivých částí odlitků. Při této práci bylo využito 

metody vytavitelného modelu a bentonitové formy. Hlavním cílem práce bylo ukázat, že 

medaile jako takové lze odlišit od běžně ražených peněz litím a tím jím přidat na významu a 

originalitě. Práce obsahuje podrobné popisy jednotlivých kroků výroby odlitků, které zahrnují 

vše od výroby modelů, až po konečné úpravy bronzových a mosazných odlitků.  

Klíčová slova: moderní ztvárnění medaile, odlitek, bronz, mosaz, galvanické pokovení, 

metoda vytavitelného modelu, bentonitová forma 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis is focused on modern rendition of medals. Their intention is to 

combination of alloys, but they also use different technologies to achieve the desired results. 

This is complemented by electroplating individual part sof the casting. When this work was 

used method of investment casting and bentonite forms. The main objektive of this work was 

show that the medal as such can be distinguished from the usual ordinarily mined money by 

casting them to add to the importance and originality. The work contains subjected 

descriptions of each step of production of casting that include everything from production 

models, after finishing adjustments of bronze and brass castings. 

Keywords: modern rendition medal, casting, bronze, brass, electroplating, method of 

investment casting, bentonite form 
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Úvod 

Za svou bakalářskou práci jsem si po dlouhém uvažování zvolil z mnoha možností 

sadu mistrovských medailí. Jelikož se v poslední době odehrálo vícero větších sportovních 

akcí jako Olympiáda, nebo florbalové mistrovství Světa žen konané v České republice. Mou 

volbu ještě umocnilo porovnání medailí právě z florbalových mistrovství, kdy jako medaile 

bylo vyraženo pouze logo IFF, což mi přišlo jako otevřené pole možností, jak kreativně 

ztvárnit tyto medaile.  

Cílem mé práce je vytvořit sadu medailí novodobého stylu, který se již na pohled liší 

od klasických ražených medailí. V tomto případě se jedná hlavně o tvar a úpravy povrchu. Při 

této práci jsem hledal inspiraci mezi nejprestižnějšími medailemi Světa. Konkrétně se jednalo 

o Olympijské medaile vytvořené koncem 20. a začátkem 21. století. 

Písemná práce je rozdělena do dvou celků na teoretickou a praktickou část, které jsou 

následně děleny do jednotlivých kapitol. 
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I. Teoretická část 
Metody využité při této práci, tudíž metodu vytavitelného modelu a formování do 

pískové formy, jsem zvolil především z důvodu mých požadavků na výsledný vzhled. 

Metodu vytavitelného modelu jsem zvolil také z toho důvodu, že mě značně zaujala a 

chtěl jsem si jí zkusit, ale hlavním důvodem byly již dříve zmíněné tvar a detaily odlitku. 

Svou roli hrála také originalita každé medaile, jelikož je voskový model retušovat 

jednotlivě, má drobné rozdíly a stává se tak jedinečným.  

Sadu těchto medailí jsem vytvořil pro sport, blízký mé osobě a to florbalu. 

V otázce včelu jsem měl jasno od první chvíle. Inspirací mi byly medaile z olympijských 

her, o které jsem se v posledním roce blíže zajímal, jelikož mě velice zaujaly. Medaile 

jsou věnované sportu, kterému se osobně věnuji již 14 let z toho 7 jako trenér mládeže, 

byla tvorba velice překvapivým spojením mého koníčku a studia. 

Jelikož knihy zabývající se medailemi jsou převážně o medailích ražených a ve 

většině případů se jedna o katalogy, které obsahují fotky a velice stručný popis medaile, 

bylo hledání informací týkajících se převážně litých medailí velice obtížné.      

 

 

1. Historie medaile 
 

Medaile, respektive plaketa, se váže jak k uměleckému řemeslu, tak 

k numismatice. Jedná se o obor, kterému je již po staletí věnována značná sběratelská 

pozornost. 

První stopy medailí nacházíme již v antice, zejména v éře římské. Později v raném 

středověku a výjimečně před rokem 1400 se objevily jejich modifikace.     

Vznik novodobé medaile spadá do 15. století v Itálii, v Čechách do doby po roce 

1525, kdy se začaly proslulé jáchymovské morové tolary, tolary na podívanou a pak i 

portrétní a biblické medaile. Od 60. let 20. století, zvlášť od přelomu tisíciletí se 

medailérství rozvinulo do nebývalé šíře, co se týká aplikovaných materiálů a technik i 

námětů a uměleckých podob.[1] 

V Itálii vznikaly v době 15. století lité medaile větších formátů (kolem 8 cm 

v průměru), převážně bronzové, s portrétem na aversu (líc) a symbolickým vyobrazením 

na reversu (rub), často s devízou portrétovaného, což poukázalo na jeho jedinečnost. Od 
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přelomu 15. a 16. století se rozvíjí také medaile ražená, umožňující vytvoření velkého 

množství exemplářů. V 16. století se uzavřel rozkvět jáchymovských medailérů, mezi 

nejznámější patří Hieronymus Dietrich, nebo Wolf a Nickel Miliczové. Následně se 

těžiště medailérské tvorby přeneslo do rudolfínské Prahy, kde byl předním medailérem na 

dvoře právě Rudolfa II. Antonio Abondio. Přibližně od poloviny 17. Století se začíná 

rozvíjet medaile barokní, která se věnovala panovníkům a šlechtě, ale většinou církvi. 

K nejvýznamnějším medailím patřili medaile svatojánské a také svatojiřské medaile. 18. 

století přineslo oproštěnější, ale i jemnější empír. V této době byla velmi oblíbena medaile 

příležitostná k výročí, nebo křestní. K Umělcům 19. století se řadí jména jako Jan Seidan 

a Josef Lerch.  Rozhraní mezi 19. a 20. stoletím přineslo zlom ve formálním utváření 

medaile. První náznaky byly již v několika pracích J. V. Myslbeka, který je obdařil 

přirozeností a dekorativní stylizací následující secese. V roce 1915 byla na AVU založena 

medailérská speciálka. [2] 

              Medaile jsou v posledních letech nejčastěji spojovány se sportem. 

Konkrétně se jedná o sérii tří medailí – zlatá, stříbrná a bronzová. Medaile slouží, ale také 

k jiným účelům, jako například: pamětní medaile, jako vyznamenaní za hrdinství, zásluhy 

nebo jako v případě medaile Jana Amose Komenského, kdy tato medaile se uděluje jako 

ocenění učitelům a jiným školským pracovníkům.  

 

 

1.1  Výroba medaile 
  

„Medailérství je zvláštní obor výtvarného umění. Výsledkem medailérské práce je 

obvykle medaile – malý výtvarný objekt kruhového tvaru, o maximálním průměru 15 cm, 

z kovu, s reliéfním vyobrazením a písmem.“ [3] 

Umělci zabývající se touto činností jsou členy mnoha asociací, jež se snaží 

sjednotit a podporovat a udržovat tento druh umění stale živý. 

Medaile jsou nejčastěji vytvořeny technikou ražení, dále pak lité a zřídka kované. 

Tato technika, která se běžně používá pro výrobu kovových mincí. Mně osobně připadne 

spíš jako tovární výroba a ne umění, od kterého bych očekával určitou originalitu každé 

medaile, která by tak vyzdvihla její úroveň.  

Medaile ražené jsou vyráběny za pomocí sádrového odlitků, sloužícího jako 

předloha v razící dílně. Následně je dle modelu vytvořena svrchní a spodní raznice, které 

by měla být pevná a pružná a zároveň musí unést velký tlak, jež je vytvářen údery razícího 
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kladiva. Tyto raznice bývají vyhotoveny z oceli nebo mosazi. Následná ražba lze provádět 

nejen mechanicky, ale také ručně. Ruční ražba spočívá vložením kovového polotovaru a 

následný razičův zkušený úder kladiva, který vyrazí požadovaný reliéf. Takto vytvořené 

medaile je zapotřebí očisti a také vyleštit. 

Naopak u medaile lité je nejstarší technologií výroby technologie ztraceného 

vosku. Postup této výroby začíná jak jinak než návrhem, na základě kterého je vytvořen 

voskový model. Tento model je dále zpracován dle postupu technologie vytavitelného 

modelu a po odlití prochází požadovanými úpravami, jako pokovení, leštění nebo 

patinování. [4] 

       

 
 

1.2  Umělci 

 
V této kapitole se budu věnovat umělcům-medailérům, kteří se věnovali především 

lité medaili, kterou také, jako součást této práce, vytvářím. 

„V České republice jsou medailéři sjednoceni do Asociace umělců medailérů, která 

vznikla v roce 1990. Cílem tohoto sdružení je zachovávat to umění stále živé, pečovat o 

rozvoj drobného reliéfu bez rozdílu uměleckého názoru, techniky realizace a funkce 

konečného díla.“ [6] 

   

 

1.2.1 Umělci 20. století 
 

Jako první bych se chtěl zmínit o české medailérce, která mě oslovila především 

svým neobvyklým ztvárněním medailí. Touto medailérkou je Milada Othová (1.10.1944) 

ač je umělkyně ještě naživu, zařadil jsem jí mezi umělce 20. století z důvodu, že převážná 

tvorba je právě z této doby. Umělkyně je absolventkou Střední odborné školy výtvarné a 

Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Ateliéru užitého sochařství u profesora Jana 

Kavana, zde získala titul akademická sochařka. Od roku 1995 vyučuje sochařství, reliéf a 

medaili na Akademii výtvarných uměni. V posledních letech se věnuje i ve volné tvorbě 

reliéfu. Je častou účastnicí sympozií techniky lití na ztracený vosk, nejčastěji v Uherském 

Hradišti.[7] 
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Dalším umělcem je sochař a medailér Josef Šejnost (30.5.1878 – 9.2.1941). 

Narodil se na moravské vysočině, studoval na gymnáziu, ze kterého přestoupil na 

keramickou školu v Bechyni. Před studiem na Umělecko-průmyslové škole, pracoval jako 

modelér v cihelně a následně v továrně na kamna. Po dosažení absolutoria byl rozhodnut 

již se nevrátit do továrny jako modelér, ale chtěl se stát profesionálním medailérem. To se 

mu skutečně podařilo a následně poznal, že uživit se touto činností nebude lehké. Tento 

medailér mě zaujal nejen svou životní cestou stát se medailérem, ale také svou prací. 

Věnoval se především medailím s vyobrazeným portrétem, které byly odlity převážně 

z bronzu. [9]  

Posledním umělcem, o kterém se v této kapitole zmíním je Otakar Španiel 

(13.6.1881-15.2.1955). Byl významným českým sochařem, řezbářem, medailérem a 

profesorem na UMPRUM a AVU. Vystudoval ryteckou a následně absolvoval 

medailérskou školu vídeňské akademie, následně pokračoval studiem na AVU pod 

vedením J.V.Myslbeka. Své vzdělání završil v Paříži a zde se také nejvíce formoval jeho 

osobitý styl a zaměření tvorby. Jeho tvorba vychází zejména ze secese, zde se odráží vliv 

J.V.Myslbeka. Zpočátku se věnoval klasickému sochařství, mimo klasické akty se věnoval 

také náměty sportovců. V jeho dílech je dominantní reliéfní tvorba světové úrovně. 

Věnoval se medailím, mincím, plaketám a portrétům.[10,11] 

Umělce 21. století zde nebudu osamostatňovat, protože většina je řazena do 20. 

Století, kde je jejich tvorba v převaze. 

 

 

1.3  Reliéf, drobná plastika 
 

Reliéf je slovo původem z italského rilievo, což znamená vystouplý. Tedy reliéf je 

plastické výtvarné dílo, které vystupuje z plochy pozadí. Může být ornamentální, nebo 

figurální a slouží k výzdobě staveb, pomníku, náhrobků a uměleckých předmětů.  

Prostorový reliéf se rozlišuje: 

- Bas-reliéf (nízký, plochý reliéf), kde se motiv od pozadí neodděluje. 

Nejběžnější druh reliéfu, hlavně na fasádách budov, na vnitřních stěnách a stropech, na 

náhrobních kamenech, ale také na plaketách, mincích a medailích. 

- Haut-reliéf [ótreliéf] (vysoký reliéf), kde se například ruka nebo hlava postavy 

odděluje od pozadí, vystupuje do prostoru a je zpracována jako socha. 
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- Zahloubený reliéf, charakteristický pro staré egyptské sochařství: plastický 

motiv je zde ostře ohraničen zahloubením, takže nevystupuje nad rovinu pozadí. 

- Kontra reliéf či intaglie, kde je figura naopak vyhloubena v negativu. 

Vyskytuje se u broušeného skla a drahokamů. [15] 

Reliéf patří k nejstarším formám sochařství a vyskytuje se ve všech vyspělých 

kulturách. Starověké reliéfy jsou většinou kamenné, vzácně kostěné, štukové nebo 

dřevěné. Ve středověkém umění se vyskytuje kamenný reliéf v rané gotice. Velký rozkvět 

zažil reliéf v období renesance, zde se vyskytují kromě kamenných a mramorových se 

vyskytují také reliéfy štukové a keramické. Následně prochází vývojem přes baroko, 

klasicismus, ve kterém je na jedné straně strohý bas-reliéf od volně stojící sochy. V secesi 

se vrací plochý reliéf. V dnešní době jsou používány všemožné kombinace, které v mnoha 

případech napodobují umění dob předešlých. 

 

  

2. Technologie přesného lití 
 

„ Přesné lití lze charakterizovat jako technologii, která umožňuje vyrábět tvarově 

složité součásti, u nichž se část funkčních ploch vyrábí již při lití s takovou rozměrovou 

tolerancí a s takovou drsností povrchu, že dokončování obráběním není nutné. U ostatních 

ploch, které je třeba obrábět, jsou přídavky na obrábění relativně malé a spotřeba času na 

jejich odstranění a s tím spojené náklady, jsou zřetelně nižší než u jiných způsobů lití“ 

[19]  

  Tímto termínem se označují ty metody, které dovolují výrobu odlitků s větší 

relativní přesností než ± 0,25 %. V tomto pojetí patří do přesného lití metoda 

vytavitelného, spalitelného nebo rozpustného modelu. V následující kapitole se budu 

věnovat právě metodě vytavitelného modelu. 

  Přesné lití by mělo doplňovat ostatní výrobní způsoby tam, kde konstrukčně 

technické parametry, požadovaná rozměrová přesnost, povrchová nebo vnitřní kvalita a 

použitý materiál vytvářejí podmínky, které činí výrobní náklady oproti ostatním 

technologiím, přicházejícím v úvahu nižší. [20]  
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2.1  Metoda vytavitelného modelu 
 

2.1.1 Historie 
Odlitky jako takové jsou známy již po tisíce let a jsou široce používány k výrobě soch 

(zejména z bronzu), šperky z drahých kovů, zbraně a všemožné nástroje. [21] 

Umělecká díla dávno zaniklých národů a kultur dokazují, že je lití metodou 

vytavitelného modelu známo již několik tisíciletí. Umělecké lití dávnověku je shodné 

s moderní technologií přesného lití jen v principu, např. v tom, že používal také 

vytavitelný model na výrobu nedělené formy. Tehdejší výtvarník vyrobil již před 6 000 

lety na dolním Eufratu v zemi Ur, později pak v Egyptě, Palestině, Španělsku, Persii, 

Číně, v aztéckém Mexiku, v Itálii i jinde originální model ze včelího vosku, na nějž ručně 

nanesl vhodnou hlínu a vyrobil tak formu na duté odlitky používal dokonce jádra. [20]  

Následný vývoj této techniky zanechal stopy o jeho existenci v renesanční Itálii. 

Technika proděla úpadek až v 19. století, ve kterém upadla téměř do zapomenutí. 

Opětovný zájem o tuto techniku nastal koncem tohoto století a to díky použití v zubní 

technice k výrobě korunek a zubních protéz a zároveň v bižuterii. Rozmach technologie 

nastává průmyslovým využitím za druhé Světové války, která odstartovala také rozvoj 

v oblasti použití nových modelových i formovacích hmot. Postupný vývojem a hojným 

využíváním jak v oblasti strojírenství a mnoha odvětvích průmyslu jakými byly například 

textilní, zbrojní, optický a mnoho dalších mimo jiné použití při výrobě kostních a zubních 

protéz. Popularitu dosáhla po technických úpravách také v oblasti uměleckého lití. 

V tomto rozmachu se technika stala součástí průmyslové revoluce. Dnes je technologie 

přeného lití vytavitelným modelem hojně využívána jednak v průmyslu, ale také 

v umělecké sféře. 

Některá nová průmyslová odvětví by bez přesného lití nemohla dosáhnout 

takového rozmachu, jakého jsme svědky v dnešní době.  

 

 

    

2.1.2 Princip technologie na vytavitelný model 
 

Základ je voskový model vyroben vstřikováním rozehřátého vosku do matečné 

formy. Po takto vyrobeném modelu následuje jeho dočištění, případně prochází drobnými 
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opravami. Následuje sestavení modelů do tzv. stromečků. Jedná se o sestavu několika 

modelů, doplněnou o společnou vtokovou soustavu, která je namáčena v keramické břečce 

a obalována keramikou. Takto vzniklá skořepinová forma o 5 – 15 vrstvách by měla být 

dostatečně pevná pro další operace. Těmito operacemi se míní vytavení původního 

voskového modelu, následné žíhání formy a konečnému odlévání. Po odlití a vychladnutí 

je forma jednoduše rozbita a odlitek dočištěn. 

 

obr.1  - Princip technologie vytavitelného modelu [22]  

 

 

2.1.3 Postup pro metodu vytavitelného modelu 
 

Základem je vytvořit voskový model s dokonalým povrchem, na který má vliv 

forma, ze které je model pořizován. Tyto modely se vyrábějí vstřikováním nebo litím do 

forem. Základní formou používanou pro výrobu voskových modelů je forma vyrobená 

obráběním. Ta je vyrobena z oceli, slitin lehkých kovů obráběním. Modely pořízené 

z těchto forem jsou považovány za nejpřesnější. Nevýhodou však často bývají vysoké 

výrobní náklady těchto forem s ohledem na jejich tvarovou složitost. Dalšími typy forem 

jsou formy vyrobené galvanoplasticky, formy zhotovené zaletím matečného modelu 
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plastickými hmotami (pryskyřičné, sádrové formy), nebo formy zhotovené z nízko 

tavitelných slitin.  

K vytvoření modelu je zapotřebí vosku, který my běl splňovat určité požadavky: 

1. Hmota musí dobře vyplňovat vstřikovou formu a nesmí se v ní objevit plynové 

vměstky, trhliny atd. 

2. Nesmí se lepit k povrchu vstřikové formy a musí se z ní dát snadno vyjmout, 

aniž ve formě zanechá stopy. 

3. Nesmí se smršťovat. 

4. Musí být dostatečně pevná, aby se výrobky (modely) nedeformovaly, nelámaly 

a neměnily svůj původní tvar. [24] 

Jedná se především o směsi vosků, jelikož jeden by nebyl schopen splnit 

požadavky kladené na tuto modelovou hmotu.  Moderní směsi se skládají z těchto 

komponentů: syntetický vosk, přírodní vosky, přírodních a syntetických pryskyřic, 

montánního vosku, organických plniv a vody. Těchto směsí je mnoho variant 

uzpůsobených podle požadovaného použití a tak, aby splňovaly potřebné vlastnosti, jako 

jsou bod tavení, tvrdost, viskozita a další. 

 

Po vytvoření požadovaného voskového modelu následuje jeho případné sestavení a 

to buďto jako jednotlivý model, nebo do tzv. stromečků. V obou případech se jedna o 

doplnění modelu o vtokovou soustavu skládající se z vtokového kůlu, nálevky, 

doplňovacího kanálu. 

 

Dalším krokem takto sestavených modelů je obalení keramickou hmotou a 

vytvoření skořepiny. 

Keramické hmoty jsou v podstatě mleté horniny: Kvarcit o měrné váze 2,5 – 2,65 

nebo tripl (rozsivková hlinka) o měrné váze 2,1 – 2,3. [24] 

Jedná se o proces, kdy je celá vytvořená sestava namáčená do suspenze z 

obalového materiálu a následně zasypána ostřivem vhodné zrnitosti.  Zrnitost se postupně 

zvětšuje od počáteční, velmi jemné až po konečnou velikost ostřiva.  Každá vrstva se musí 

nechat zaschnout. Tento proces je opakován do dosažení požadované tloušťky. 

 

Takto vytvořená a vysušená skořepina se následně vypaluje z důvodů odstranění 

voskových materiál a také pro zhutnění struktury keramiky. Vypálení zajistí mimo jiné 

také předehřátí před litím. 
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Metoda má jako všechno, své přednosti a nevýhody. Záleží na správném 

vyhodnocení, zda je volba této metody správnou volbou. 

 „Přednosti:   

- metoda dovoluje přiblížit odlitky tvarem a rozměry hotové součástce 

- snížení ( nebo až úplné odstranění) počtu strojních operací obrábění 

- možnost vytvořit součástky takového tvaru, který by se nedal vytvořit jinak 

- zvýšení využití tekutého kovu při odlévání tzv. stromečkovým litím    

- využití komplexní mechanizace a automatizace 

Nevýhody:   

- nutnost výroby nákladného nářadí pro výrobu vytavitelných modelů 

- nutnost vyrobit pro každý kus model“ [25]   

 

 

2.1.4 Umělecké odlitky vytvořené technologií vytavitelného modelu 
 

Tato metoda je velice oblíbenou a nejpoužívanější metodou mezi umělci, 

především pro možnost vytvoření složitých tvarů nebo možností jemného povrchu, oproti 

možnostem pískových forem. 

„ Vykopávky v Tell Agrabu v Iráku přinesly objev modelu vozu, taženého čtyřmi 

osly, které se datuje ze třetího tisíciletí před naším letopočtem. Ačkoliv je toto nejstarší 

známy exemplář odlitku metodou ztraceného vosku, úroveň dovednosti a odbornosti 

potřebná k jeho odlití naznačuje, že tvůrce využíval zkušenosti mnoha předešlých 

generací, které znaly tento postup. Uvedený odlitek je bronzový jako většina odlitků litých 

na ztracený vosk“ [26] 

Z historických odlitků lze zmínit odlitek Pallas Athény pochází ze 4. století př. n. 

l., měří 2,3 m a je z bronzu. [20] 

Z moderních umělců bych zmínil Václava Holáska a Valerii Koškinu. Oba tito 

umělci, ač neztvárňují medaile, využívají metodu vytavitelného modelu k vytvářeni svých 

uměleckých odlitků. 

 Václav Holásek je umělec působicí v Plzni. Působí v oblasti uměleckého 

zpracování kovů, konkrétně kovářskými a zámečnickými pracemi a take kovolitecké 

práce. Odlitky vytváří z bronzu, mosazi, litany a slitin olova a cínu. 
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Jako medailéra, tedy spíš medailérku, bych uvedl Valerii Koškinu. “Valerie 

pochází z Moskvy. Je absolventkou Moskevské vysoké umělecko-průmyslové školy 

(Stroganovskoje učliště). Od roku 1992 žije v Praze. Pracuje v oblasti drobné plastiky, 

užitého umění a medailí. Valerie Koškina – člen AUM (Česká asociace umělců 

medailérů) a mezinárodní medailérské federace – FIDEM (Fédération Internationale de la 

Médailles d´Art). Je take častou účastnicí českých a mezinárodních výstav výtvarného 

umění.” Na dílech, konkrétně na medailích litých z bronzu a hliníku, zaujaly netradiční 

tvary a za zmínku také stojí využití patiny. (viz. obr. 2,3,4,5 ) [27]  

 

obr. 2 – U fontány, bronz                               obr. 3 – Přítel lidstva, bronz 

       
 

obr. 4 – Stará rytina, bronz                           obr. 5 – Mistr a Markétka, bronz 

         
 

 

II. Praktická část 

 
Jelikož se má odlitá bakalářská práce skládá ze dvou částí, pro které jsem se 

rozhodl použit odlišné technologie odlévání, výroby modelů, materiály a jejich následné 
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úpravy, rozhodl jsem se text v praktické části rozdělit také na dvě části, ve kterých jsou 

jednotlivé kusy popsány. 

 

2.1  Výroba modelu 

 
Při výrobě modelů jsem čerpal z poznatků pochycených na přednášce modeláře 

z kopřivnické Tatry pana Františka Eliáše. 

 

2.1.1 Výroba modelu první části 
 

Model první části ztvárňuje polovinu florbalového míčku, pro odlití této části jsem 

zvolil technologii vytavitelného modelu. Tuto metodu jsem zvolil hlavně z důvodu, že se 

jedná o tenkostěnný a tvarově náročný předmět, u kterého by zaformování do bentonitové 

směsi a následné odlití nepřineslo požadovaný výsledek. Výroba modelu se odvíjela od 

zvolené technologie vytavitelného modelu. 

 Při výrobě tohoto modelu byla použita polovina obyčejného florbalového míčku 

jako předloha, z kterého byla vytvořena za pomoci Lukoprenu N 1522 lukoprenová forma. 

Tato forma byla následně po určitou dobu vystavena výparům technického benzínu, bez 

přístupu vzduchu (viz. obr.6). Což mělo za výsledek požadované zvětšení. S takto 

zvětšeným modelem jsem vyrobil následnou lukoprenovou formu. Z této druhé formy byl 

pořízen sádrový model, který již prošel úpravami, které mu daly finální vzhled (viz. obr.7 

).  Na středu je vyryt text IFF doplněn o symbolické rovnoběžky a poledníky tak, aby 

celek připomínal Zeměkouli. Na základě sádrového modelu bylo vytvořeno jádro, které 

určilo následnou tloušťku modelu. Po domodelování sádrového modelu byla na jeho 

vnitřní i vnější část nanesena vrstva Latexu, pro snížení savosti sádry. Na základě těchto 

sádrových modelů byla vytvořena lukoprenova forma, která sloužila pro výrobu 

voskového modelu (viz. obr.8). Při výrobě těchto voskových modelu byla lukoprenova 

forma pro lepší zabíhavost lehce předehřáta. Na voskové modely byl použit vosk modré 

barvy s názvem Royal Blue. Určený pro tenké a křehké odlitky s bodem tavení 70-78 °C a 

vstřikovací teplotou 72-74 °C. Model byl doplněn o voskové tyčinky, které slouží 

k upevnění při spojení obou částí (viz. obr.9). Tyčinky byly odlity za pomocí gumových 

hadiček (viz. obr.10). Voskové modely byly následně zretušovány (viz. obr.11) a odeslány 

k odlití. 
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Obr. 6 – Zvětšování formy modelu                        obr. 7  – Sádrový model první části odlitku                           

   

 

 

Obr. 8  – Forma s voskovým modelem                  obr. 9  – Voskové tyčinky na modelu 

   

 

 

 

 

obr. 10 – Výroba voskových tyčinek                         obr. 11 – Hotové voskové modely 
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2.1.2 Výroba modelu druhé části 
 

Základní část odlitku má tvar prstence (viz. obr.12), do kterého je následně 

zasazena první část. Při výrobě modelu byla použita modelářská sádra, která byla 

zpracována za pomocí rydel a modelářských nožů. Tento prstenec je doplněn o text, který 

byl navržen v grafickém programu Corel a následně vytvořen z polymeru, z něhož se 

vyrábí tiskové plochy razítek (viz. obr.13). Polymer, jež byl následně zaformován a odlit 

také ze sádry, byl taktéž upraven před finálním spojením těchto dvou částí. Po zhotovení 

lukoprenové formy, s přídavkem 10% silikonu pro lepší pružnost formy byl pořízen 

konečný pryskyřičný odlitek (viz. obr.14). Takto vytvořený model byl po drobném 

dobroušení připraven k zaformování do rámu s bentonitovou směsí.  

 

obr. 12  – Sádrový model                                           obr. 13  – Polymerový model 

   

 

 

 

                                                   obr. 14 – Pryskyřičný model 
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2.2   Výroba forem 

 
Formy byly vyrobeny na dvou místech. První část byla zaformována ve slévárně 

Přesných odlitků s.r.o. v Kunovicích a druhá část ve formovně VŠB - TUO. 

 

2.2.1 Forma pro první část 

 
      Tyto formy byly vyráběny na zakázku firmou PŘESNÉ ODLITKY s.r.o., která 

zhotovila formy na mnou vytvořené voskové modely. Za použití technologie vytavitelného 

modelu do předehřátých keramických skořepin[28].  

Voskové modely byly doplněny o vtokovou soustavu, sestaveny do stromečku. 

Následně byl tento stromeček obalen hmotou na výrobu keramických skořepinových forem, 

které obsahuje vaznou kapalinu a žáruvzdorný materiál. Z takto vyrobené formy byl následně 

vytaven vosk, tvořící celý stromeček. Výsledkem byla skořepinová forma připravená pro 

odlévání. 

  

2.2.2 Forma pro druhou část 

 
Formovací rámy, jež byly vybrané, měly kruhový tvar a skládaly se ze dvou částí. 

Tyto rámy slouží pouze k odlévání medailí. Následně byl vybrán model vtokové soustavy 

obsahující místo pro sítko a doplněn vtokovým kůlem.  

Prvním krokem bylo umístit model tak, aby se písmo nacházelo v nejnižší části 

formy, pro dosažení nejlepšího výsledku. Po doplnění spodní části vtokové soustavy  byly 

modely zaprášeny dělícím práškem a následně postupně zasypány organobentonitem 

Bindolzand N 61/63, který byl přeset přes síto a poté upěchována. Tento organobentonit 

byl použit s ohledem na tvarovou náročnost modelu. Zbytek tohoto spodního dílu 

formovacího rámu byl zaplněn výplňovou směsí a taktéž upěchován. Po otočení spodního 

dílu formovacího rámu byla odebrána část modelové hmoty v okolí modelu. Dalším 

krokem bylo nasazení horního dílu a spasování pomocí zaváděcích kolíků. Vložení druhé 

poloviny nálitkové soustavy a vtokového kolíku. Poté byly modely opět zaprášeny dělícím 

práškem a stejně jako u spodního dílu byly modely postupně zasypány organobentonitem 
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a řádně upěchovány. Forma byla ještě opatřena licí jamkou pro lití bronzu a průduchy. Po 

rozložení formy byl vyndán model a takto připravená forma byla před složením opatřena 

na vrchním dílu (viz. obr.15) výfuky a ještě paprsky ve spodní části (viz. obr.16), sítkem a 

doplněná o úchyt pro stužku (viz. obr.17). Tento úchyt je vytvořen vytvarovaným 

měděným drátkem o průměru 1mm. Po mnoha pokusech bylo vybráno řešení, kdy je 

drátek na koncích vně medaile zahnut, aby nedocházelo k jeho následnému oddělení od 

odlitku.   

   

obr. 15 - Vrchní díl formy                                              obr. 16 - spodní díl formy 

    

 

                                            obr. 17 - Úchyt ve spodní části formy 

                                            

 

 

2.3   Odlévání 
 

Stejně jako výroba formy, bylo i odlévání prováděno na dvou místech. Kdy první 

část byla odlita na zakázku ve slévárně Přesných odlitků s.r.o. v Kunovicích a druhá část 

byla odlita ve slévárně VŠB – TUO. 
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2.3.1 Odlévání první části 
 

Odlévání bylo provedeno na zakázku firmou Přesné odlitky s.r.o. do předehřátých 

keramických skořepin a následně prostřednictvím české pošty mi byl odlitek zaslán 

(viz.obr.18). Bohužel, firmou nebyly poskytnuty bližší informace o procesu ani fotografie 

se zdůvodněním, že se jedná o „know-how“ firmy.  

  Bylo, odlito pět kusů z čehož jeden sloužil jako pokusný. Obecný proces je 

popsán v teoretické části této práce.  

                                    

                           obr. 18 - Neopracovaný odlitek první části  

                                              
 

 

2.3.1.1 Materiál 
 

Volbě materiálu předcházelo hledání nejvhodnějšího materiálu, který by byl 

vhodný pro následné galvanické pokovení, aby měl odlitek co nejlepší povrch a zároveň 

co nejlépe vykreslené detaily. Po studiu doporučené literatury vedoucím této práce jsem 

zjistil, že nejvhodnější materiálem je mosaz. Tedy slitina mědi a zinku. Dle informací 

firmy byla použita mosaz s obsahem zinku kolem 32%. 

 

2.3.2 Odlévání druhé části 

 
Tento proces byl uskutečněn ve slévárně nacházející se na VŠB-TUO v centru 

Ostravy. Tavení proběhlo v odporové peci, ve které byl kov nataven na licí teplotu 1250 
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°C. Po odstranění strusky byl kov odlit do připravených forem umístěných na licím poli. 

Po vychladnutí odlitku následovalo jeho vybití, očištění a další úpravy povrchu. 

Celkově bylo odlito 11 kusů, ze kterých jsem vybral nejlepší čtyři kusy pro další 

úpravy a jeden pokusný kus. Pokusný odlitek sloužil jako vzorek při volbě následných 

úprav, nejvíce však při výběru stupně a tónu patiny.   

 

                                  Obr. 19 – Neopracovaný odlitek druhé části 

                                 
 

 

2.3.2.1 Materiál 

 
Pro tuto část jsem zvolil jednu z nejpoužívanějších slitin. Konkrétně bronz, což je 

slitina mědi a cínu. Konkrétně byl použit cínový bronz ČSN 42 3119 CuSn10, který 

obsahuje 90% mědi a 10% cínu. Tavení proběhlo v odporové peci, kde byl kov nataven na 

licí teplotu 1250 °C. Po odstranění strusky byl kov odlit do připravených forem 

umístěných na licím poli. Po vychladnutí následovalo vybití odlitku a jeho následné 

čištění a další úpravy. 

  

 

2.4   Konečné úpravy odlitků 

 

2.4.1 Čištění odlitků 
 

Čištění bylo provedeno dvěma způsoby a opět na dvou místech. 
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První část odlitku, která byla odlévána na zakázku, byla touto firmou také z větší 

části otryskána. Jedná se o mechanické opracování povrchu kovu proudem tryskacího 

prostředku, tento proud zbaví odlitek formovacího materiálu. Neodstraněné zbytky (viz. 

obr.20) jsem, odstranil s pomocí ruční brusky Dremel 3000 spolu s brusným kotoučem 

opatřeným syntetickými vlákny.   

 V případě odlitků druhé části bylo čištění velice jednoduché. S použitím 

ocelového kartáče byla zbylá formovací hmota bez problémů odstraněna bezprostředně po 

vybití odlitku z rámu.  

       

                                              obr. 20 - Zbytky formovacího materiálu 

 

 

 

2.4.2 Odstranění vtoku 
 

Po očištění odlitků je následně zapotřebí odstranit vtok. Na odstranění vtoků u 

obou části odlitku byl použit řezný kotouč.  Jeho použití bylo s ohledem na počet odlitků 

časově výhodnější. 

Vtok u první části odlitky byl umístěn na jedinou možnou „nepohledovou“ část. Je 

to spodní hrana, která se jako jediná část dotýká s druhou části odlitku (viz. obr.21). 

V případě druhé části odlitku byl vtok opět umístěn na jedinou možnou část 

odlitku. Konkrétně na vnější bok (viz. obr.22). Odstraňování bylo provedeno opatrně 

s ponecháním zhruba 2mm části od odlitku. Důvodem byl oválný tvar odlitku a prevence 

před poškozením samotného odlitku řezným kotoučem. 
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  obr. 21 - Zbytky vtoku první části odlitku         obr. 22  – Vtok soustava druhé části odlitku 

   
 

 

2.4.3 Broušení odlitku 

 
K broušení byla použita ruční bruska Dremel 3000 doplněna o brusné kotouče.  

 

2.4.3.1 Broušení první části odlitku 
 

Nejprve byly za pomoci brusky vybroušeny zbytky vtoku. Následně byly stejným 

způsobem vybroušeny nerovnosti, drobné vady a poté zabroušeny hrany a vyrovnány části 

dotýkající se druhé části odlitku. Značné obroušení prodělali i kolíčky spojující obě části 

odlitku. Důvodem jejich obroušení byla velikost, která byla příliš velká. Při výrobě 

voskového modelu nebylo možno tuto část vytvořit v potřebné velikosti a následně jí 

spojit s modelem. Protože u odlitků byl požadován vysoký lesk, byly po mechanickém 

broušení, broušeny ještě ručně vodními smirkovými papíry. Použil jsem smirkové papíry 

s tímto označením P320, P800 a na konec P2000. 
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                                   obr. 23 – Obroušená první část odlitku 

                                 

 

 

2.4.3.2 Broušení druhé části odlitku 
 

Stejně jako u první části byly bruskou nejprve vybroušeny zbytky vtoku a 

nerovnosti. Na vnitřních a vnějších bocích této části byl za pomocí brusného kotouče 

vytvořená požadovaná struktura. Diamantovým hrotem byly vyretušovány drobné vady na 

přední části odlitku. Zadní strana byla u tří odlitků vybroušena pomocí vodních 

smirkových papírů o velikostech P320, P800 a P8000, tak aby bylo možno tuto část 

následně vyleštit do vysokého lesku. Čtvrtý použitý odlitek byl na zadní straně obroušen 

stejně jako vnitřní a vnější strany odlitku. 

     
                                  obr. 24 – Obroušená druhá část odlitku 
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2.4.4 Leštění odlitků   
 

K leštění byla použita ruční bruska Dremel 3000 spolu s plstěnými kotouči a 

leštícími pastami Dialux. Při leštění jsem měl na rukou speciální rukavice, aby nedošlo ke 

kontaktu pokožky a leštěné plochy.  

 

2.4.4.1 Leštění první části odlitku 
       

      Leštění těchto odlitků vzhledem k jejich tvaru bylo náročné. Základní sada tří 

medailí má tuto část oboustranně vyleštěnou do vysokého lesku (viz. obr.25,26). 

V případě odlitků určených k pokovení byl vysoký lesk před pokovením nutný, aby 

následné pokovení mělo co největší možný lesk. K leštění byla použita již zmíněna ruční 

bruska spolu s leštícími pastami Dialux. Nejprve jsem použil pastu oranžové barvy 

určenou pro odstranění drobných škrábanců, poté pastu modré barvy s určením superfiniše 

pro všechny kovy.   

Čtvrtý kus první části odlitku, který je určen pro upomínkovou medaili, již není 

leštěn celoplošně ani na jedné straně a to z důvodu evidentního rozlišení od odlitků 

použitých na základní sadu medailí. Tento kus je přeleštěn pouze místy. 

       

       obr. 25 - Přední strana odlitku                      obr. 26 - Zadní strana odlitku 
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2.4.4.2 Leštění druhé části odlitku 
 

Na této části odlitku je leštěná plocha opět pouze pro základní sadu tří medailí. 

Konkrétně se jedná o zadní stranu, která je celá vyleštěná do vysokého lesku. Použil jsem 

opět ruční brusku spolu s kotouči a leštící pastu Dialux. Použité pasty byly stejné jako 

v případě první části odlitku a to oranžová a modrá. Na přední straně je lehce bez pomoci 

pasty jen za použití plsti pro kontrast s patinovanou plochou vyleštěno pouze písmo. 

Čtvrtý kus druhé části odlitku, je určen pro upomínkovou medaili, není stejně jako 

jeho doplňkový kus první části odlitku nijak zvlášť leštěn s výjimkou písma. Důvodem je 

evidentní rozlišení od odlitků použitých na základní sadu medailí. 

 
                                                        obr. 27 – Zadní strana odlitku 

                                         
 

 

 

2.4.5 Patinování 

 
Patina slouží k upravení vzhledu odlitku a to sice tak, že mu dodá „starší“ vzhled. 

Při tomto procesu dochází na povrchu kovu k vytvoření vrstvy oxidu. 

Patinovací lázeň byla připravena smícháním vody a oxidačního mořidla, od 

kterého se odvíjí sytost patinovaného odlitku. Pro dosažen světlejších odstínů je možno 

naředění až 1:10. Odlitky byly před aplikací patinovací lázně odmaštěny.  Na tyto odlitky 

bylo použito naředění v poměru 1:5 . Poměr jsem odzkoušel na zkušebním odlitku (viz. 

obr.28).  
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Tato úprava byla provedena na jednom kuse první části odlitku a na čtyřech kusech 

druhé části odlitku. U všech bylo provedeno následné doleštění určitých ploch.  

 

 

 obr. 28 – Zkušební odlitek                                obr. 29 – čtvrtý kus po patinování 

    

 

 

2.4.6 Galvanické pokovení 
 

Tato povrchová úprava ať už zlacení, nebo stříbření bylo provedeno na zakázku 

firmou Zlacení galvanické Pavel Müller v Praze. Bohužel bližší informace ani 

fotodokumentace nebyly firmou poskytnuty s odůvodněním, že se jedná o „know how“ 

firmy. Pokovené odlitky první části byly před odesláním předpřipraveny broušením a 

finálním leštěním do vysokého lesku za použití ruční brusky Dremel 3000 a leštících past 

Dialux. 

 Jedná se o technologii, ve které jsou obsaženy fyzikálně-chemické procesy. Tento 

proces je většinou využíván průmyslově, na vytvoření kovové vrstvy s požadovanými 

vlastnostmi. Jde o ionty kovu v roztoku, které se pohybují v elektrickém poli za účelem 

vytvoření tenké vrstvy na jedné z elektrod. Pro tyto procesy je využíván jednosměrný 

elektrický proud. Celý děj se odehrává v galvanizační vaně. V té se rozpustí sloučenina 

požadovaného kovu a umístí se do ní elektrody. Kationty příslušného kovu se na katodě 

usazují z roztoku a potahují předmět tenkou vrstvou kovového materiálu. Tloušťka této 

vrstvy lze regulovat množstvím elektrického proudu a dobou aplikace procesu. [29].   
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2.4.6.1 Zlacení 
 

Tato povrchová úprava medailí slouží jednak ke zvýšení hodnoty, ale také 

k docílení požadovaného vzhledu a vlastností pokoveného předmětu.  

Této úpravě předchází pečlivé broušení a leštění odlitku, od kterých se odvíjí 

finální vzhled pokoveného odlitku. V tomto případě jsem odlitek první části po 

dobroušení důkladně vyleštil za pomocí ruční brusky s leštícími plstěnými kotouči a 

leštící pastou. 

Samotné zlacení první části medaile probíhalo připojením odlitku na katodu 

elektrického napětí a ponořením do galvanické zlatící lázně. Průchodem elektrického 

proudu se na odlitku vytvoří následně vrstvička zlata. První část byla pokovena 24 

karátovým zlatem a má vysoký lesk (viz. obr.30 ). 

 

                                             obr. 30 – Pozlacený odlitek 

                                              
 

2.4.6.2 Stříbření 
 

Stříbření je levnější varianta oproti zlacení. Slouží však také ke zvýšení hodnot a 

docílení požadovaného vzhledu a vlastností pokoveného předmětu. 

Této povrchové úpravě předcházely naprosto stejné přípravy a úpravy první části 

odlitku, jako u zlacení. 
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Proces stříbření první části odlitku probíhal podobným procesem jako u zlacení. 

Místo zlatící lázně je zde použit speciální galvanizační roztok stříbra a následuje totožný 

postup jako u zlacení. Postříbřený odlitek má také vysoký lesk (viz. obr.31 ). 

         

                                                                obr. 31 – Postříbřený odlitek 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo vytvoření sady medailí novodobého stylu, které se již na první 

pohled liší od klasických ražených medailí. Při práci mě, asi jako každého, potkalo několik 

problémů, mezi ty největší se bezpochyby řadily dodací termíny firem. Přesto jsem medaile 

zhotovil v původním počtu a bez větších úprav, ovlivněných různými okolnostmi, jako byly 

nepovedené voskové modely, odlitky nebo poškozená forma.  

V průběhu této práce jsem vytvořil nespočet voskových modelů, lukoprenových 

forem. Při volbě úchytů jsem vytvořil 12 forem na druhou část odlitku a nakonec jsem strávil 

několik desítek hodin broušením a leštěním. Výsledkem je sada mistrovských medailí 

určených pro florbalové mistrovství Světa. Tato sada se skládá ze zlaté, stříbrné, bronzové a 

doplňkové, kterou lze použít třeba jako pamětní suvenýr pro fanoušky, nebo jako pamětní 

medaili určenou pořadatelům. Celá sada je doplněna o stuhy. Stuhy jsou zhotoveny ve čtyřech 

barvách: pro zlatou medaili je určena bíla stuha s nápisy v modré a červené barvě, stříbrná 

medaile je doplněna stuhou modrou s bílým textem, bronzová medaile je doplněna o červenou 

stuhu s bílým textem a poslední, čtvrtá, je doplněna o stuhy černé barvy s bílo-modro-

červeným textem. Na stuhy základních tří medailí jsou použity barvy státní vlajky, pro čtvrtou 

se tyto barvy objevují v barvách textu. 

Při tvorbě této práce jsem si vyzkoušel dva technologické postupy odlévání, několik 

povrchových úprav a zvolil dvě slitiny jako materiál pro odlitky. Výsledná sada medailí má 

sice pár drobných vad, které poukazují na ruční práci. I tak jsem toho názoru, že se mi 

podařilo vytvořit neobyčejnou sadu medailí, která by mohla zaujmout jak širokou veřejnost, 

tak i třeba jejich budoucí nositele. 

                                                obr. 32 – hotová sada medailí 
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