




 

 



Abstrakt 

 

Téma bakalářské práce - Upomínková plastika z ostravského regionu. Byly vytvořeny 

2 bronzové odlitky (plakety) ve formátu A5 (210 x 150 mm). Na prvním se nachází 

Nová radnice v Ostravě a na druhém most Miloše Sýkory. Jedná se o perspektivní 

vyobrazení z určitého úhlu. V práci je popsána historie Ostravy a vybraných objektů, 

ale i podrobný postup výroby plaket, od vzniku modelu až po finální úpravy 

bronzových odlitků. Na odlitcích je využito i loga města Ostravy a s tím související 

povolení pro jeho použití, je v přílohách. 
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historie města Ostravy 

 

Thesis topic - Commemorative Sculpture of the Ostrava region. 2 bronze castings 

(plaques) were created on A5 (210 x 150 mm). At first there is a new city hall of 

Ostrava and at the second is Miloš Sýkora’s bridge. It is a perspective representation 

of a particular viewpoint. The thesis described the history of Ostrava and the selected 

objects, but also a detailed process for the production of plaques, from the beginnig 

of creation model up to finishing bronze castings. Logo of the city Ostrava is used at 

castings and the related authorization for use is in the appendix. 
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1. Cíl práce 

Přestože nepocházím přímo z Ostravska, vybral jsem si toto téma prakticky 

ihned. Důvod je zcela jednoduchý, rád poznávám nová místa a jelikož zde v Ostravě 

studuji již třetím rokem a nepoznal jsem ještě město tak, jak bych si přál, bylo pro 

mne jasné, jaké téma bakalářské práce si zvolím.  

Vybrat si konkrétní věc z ostravského regionu, bylo už samo o sobě velmi 

obtížné. Nachází se zde velké množství uměleckých a kulturních památek, nehledě 

na památky z oblasti důlní činnosti. Mé prvotní smýšlení směřovalo právě tímto 

směrem. Posléze jsem se začal ubírat jiným směrem, protože se domnívám, že 

různá ztvárnění důlních věží, vysokých pecí a podobných zařízení už bylo 

mnohokráte různými způsoby znázorňováno v době minulého režimu. Z tohoto 

hlediska, ale částečně také, abych ukázal Ostravu, ne jen jako tak zvané černé 

město (kvůli její důlní a hutní výstavbě z dřívějších dob), ale jako krásné moderní 

velkoměsto se zajímavou historií, nevšedním charakterem a určitým zajímavým 

duchem, který působí na její obyvatele. 

Ostravskou Novou radnici i most Miloše Sýkory jsem zvolil, jak již jsem napsal 

dříve, abych podtrhl jedinečnost, velikost a krásu Ostravy jako města. Jedinečnost, 

protože není u nás mnoho míst, kde by mohl každý obyvatel shlížet na krásy svého 

města z vyhlídkové věže. Velikost, protože je Ostrava třetím největším městem 

v České republice. No a krásu, protože je zde nejen mnoho zajímavých památek, ale 

i spousta zeleně začleněné do městské aglomerace v podobě parků, alejí, nebo jen 

okrasných keřů a stromů lemujících chodníky. Most Miloše Sýkory jsem si vybral i 

proto, abych zdůraznil dovednost  a um našich předchůdců, což se také mnohokráte 

zrcadlí v různých aspektech a místech města Ostravy.  

Plaketu jako formu ztvárnění, jsem si vybral, protože mi připomíná fotografii. 

Je více zaměřena na určitý detail, popřípadě úhel pohledu na zvolený objekt. Díky 

této skutečnosti může autor jejím prostřednictvím jakoby více působit na city diváka. 

V porovnání s trojrozměrným modelem, dle mého názoru, více podtrhuje jedinečnost 

daného okamžiku a místa. 
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Obr. 2.1    

Veduta Moravské Ostravy z roku 1728 [5] 

 

2. Teoretická část 

2.1.Dějiny Ostravy, Historie m ěsta (Moravské) Ostravy 

Dle první písemné zprávy usuzujeme, že ves Ostrava (dnes Slezská Ostrava), 

jež ležela na pravém břehu řeky Ostravice, existovala již v roce 1229 a byla 

majetkem benedyktínských mnichů z kláštera v Týnci u Krakova. Archeologické 

výzkumy probíhající v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století nám 

ukázaly, že se zde pravděpodobně (díky nálezům románského zdiva) nalézala 

slovanská osada. Stála prakticky na hranici Českého státu, jelikož řeka Ostravice 

tvořila do roku 1327 státní hranici (poté byla už jen zemskou hranicí). Protože byly na 

tomto území husté a nepropustné lesy, přes území Moravské Ostravy procházela 

důležitá obchodní trasa (ze Saska, přes Opavu do Těšína). Těšínská cesta, jak se jí 

říkávalo, vedla kolem Slezskoostravského hradu (první zmínky o něm z roku 1297), 

který měl za úkol hlídat mimo jiné i střežit hranice polského státu. U nás tuto funkci 

vykonával hrad na Landeku.  

První zmínka o Ostravě jako městu se nachází v testamentu olomouckého 

biskupa Bruna ze Schauenburku z 29. listopadu 1267. V té době byla známa pod 

názvem Oztrauiam. Kdo se zasloužil o městský statut Ostravy není známo (patrně to 

byl sám biskup Bruno), ale má se za to, že se tak událo někdy v letech 1268 – 1278.  

Proč byla Ostrava 

povýšena na město se 

také přesně neví, ale 

podle mínění historiků se 

tak stalo spíše 

z vojenského hlediska, 

než-li z obchodního. 

Nepřímým důkazem plánů 

(vystavět opevněné 

obchodní středisko) 

stavitele města Ostravy je 

zasvěcení kostela Svatého Václava - je patronem českého státu a hranic Království 

českého státu. Urbanistika města je také zajímavá. Například Masarykovo náměstí je 

svou rozlohou jedno z největších na svou dobu. Měšťané měli také právo várečné 
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Obr. 2.2 

Kostel Panny Marie v Mariánských Horách, 1910 [5] 

a výčepní. Zástupcem biskupa byl ve městě dědičný fojt. Jedinou kamennou 

výstavbou ve městě té doby byl kostel svatého Václava. Dnešní stavba kostelu má 

podobu z dob Jana Lucemburského (1310 – 1346). Následovaly ještě renesanční 

obnovy a to po roce 1556 (došlo k požáru). Město mělo i své hradby. Vznikly patrně 

při vzniku práva na konání velkých trhů. Po třicetileté válce však došlo k zániku -

 město hradby odprodalo měšťanům na zahrádky. Takto zmizel i vodní příkop. 

K obraně města přispíval i hrad, víme o něm ze zmínky z roku 1396, byl sídlem 

biskupského purkrabího Mikuláše Neubecka.  

Město Moravská Ostrava bylo provinční městečko a hlavní obživou jeho 

obyvatel bylo zemědělství. Na přelomu 14. a 15. století došlo k pozvolnému přibývání 

obyvatelstva (hlavně se jednalo o Němce). V této době také Ostrava přešla pod 

Hukvaldské panství. Tak tomu bylo do roku 1512, kdy bylo toto panství nastálo 

připojeno k olomouckému biskupství a to až do léta Páně 1848. 

Během husitských válek došlo k velkému střídání držitelů tohoto území. V této 

době vzrostla prosperita města. Válkami příliš neutrpěla. Přibylo obyvatel 

a zmohutnělo 

i hospodářství celé 

Ostravy. Rozvíjely se 

řemesla, ale i samotné 

cechy.  

Z roku 1539 máme 

zmínku o prvních 

konfliktech mezi 

Moravskou a Polskou 

Ostravou o stav hranic na 

řece Ostravici. Zajímavou 

v této listině je hlavně zmínka o existenci moravskoostravské radnice. Má se za to, 

že by s ní měl co do činění vlašský stavitel Matys (údajně se i podílel na přestavbě 

kostela svatého Václava). Z privilegia (datovaného 1525) se dovídáme i o rybářském 

cechu a rybníku v Ostravě. Citelně se města dotkla i doba protireformace (zpřísnění 

zákonů). 

V polovině 16. století docházelo k postupnému asimilování Němců do 

početného českého obyvatelstva, nikoliv násilně, jak tomu bývalo v těchto časech 

zvykem. Na základě listin z této doby víme i o drobné šlechtě, která v Ostravě žila. 
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Obr. 2.3 

V roce 1910 se nacházely na Mariánských Horách 
rozsáhlé ovocné sady [5] 

Mezi významné občany města však patřili i stavitelé z Vlašska, jež se podíleli na 

výstavbě, ale i tvorbě kamenných výzdob renesančních sídel a kostelů. K událostem 

této doby také patří dvě velmi důležité události. První je rekatolizační úsilí 

olomouckého biskupství a 

druhým ještě závažnějším 

je požár, jež vypukl 

v květnu 1556. Požár byl 

rozsáhlý a jeho přičiněním 

bylo obyvatelstvo nuceno 

přenocovávat pod širým 

nebem. Došlo také ke 

zničení mnoha písemností 

(i městských knih). Velkou 

měrou se podíleli na 

obnově města biskupové 

Khuen a Prusinovský. Obnovu také urychlil čilý obchodní ruch, o nějž na křížení 

obchodních tras nebyla nouze. V rámci rekatolizace zde docházelo k neustálým 

rozbrojům. Dokonce došlo i na uvěznění městské rady (nacházelo se zde velké 

utrakvistické hnutí). 

Během třicetileté války Ostrava znatelně trpěla. Roku 1615 došlo v rámci 

neshod s kardinálem Dietrichsteinem (byla mu městem zamítnuta půjčka, ale i díky 

odporu k rekatolizaci) k vyjmutí z podřízenosti město Příbor. Poté následovala města 

Paskov, Frenštát a další. Během války bylo město několikrát vydáno na pospas 

kozákům. Do kraje zanedlouho vtrhlo také protestantské vojsko, proti nim vyrazilo 

vojsko vlašských žoldnéřů. Ti však způsobili mnohem více zkázy než nepřítel. 

S vojsky vtrhl do Moravské Ostravy i mor (1625). Vymřela polovina obyvatelstva, 

město se tak vylidnilo a prosperita řemesel se také snížila. Po té bylo město ještě 

několikrát vyrabováno. Moravská Ostrava byla nejvíce zbídačeným městem na 

severní Moravě vůbec. Mezi lety 1649 až 1695 došlo čtyřikrát k povodním a jednou 

k požáru (1675). Aby toho všeho nebylo málo, nedlouho potom vtrhly do města hordy 

Tatarů (1663). [5] 

V průběhu 18. století se Moravská Ostrava příliš nezměnila. Řemeslná výroba 

se stále nezvětšila od dob války a město celkově spíše upadalo. Roku 1715 se ve 

městě rozšířil orientální mor. Ten ustoupil teprve s přicházející zimou. V roce 1718 
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Pohled na dnešní Jiráskovo náměstí z roku 1921 [5] 

na tom byla Ostrava nejhůře. Naprostá bída přiměla k odchodu část obyvatel. V době 

Rakousko-Pruské války bylo město relativně ušetřeno, za to však během Slezských 

válek několikrát vyhořelo. Díky prohrané válce Rakouská říše přišla o značnou část 

Slezska, což znamenalo posunutí státních hranic až ke katastru města. 

2. polovina 19. století znamenala pro město velkou řadu změn. Jednou 

z hlavních bylo zavedení plynového osvětlení a vodovodu. Během roku 1880 zasáhla 

Ostravu největší povodeň v její historii, zaplaveny byly všechny čtvrti. Pod vodou se 

ocitlo i několik hornických 

kolonií. V této době byl 

starostou Antonín Lux, 

jemuž se připisuje největší 

zásluha za výstavbu 

dominanty města – chrámu 

Božského spasitele. 

S výměnou starosty však 

inovace neustaly. Byl 

zahájen provoz tramvaje 

Přívoz – Moravská Ostrava 

– Vítkovice (1894), 

vystavěna byla  nová nemocnice na Fifejdách, na svou dobu největší nemocnice na 

Moravě (1898). Roku 1894 bylo založeno policejní komisařství. Tato doba je však 

spojena i se silnou germanizací – většina velkých podniků v okrese patřila buď 

židovským Němcům nebo Němcům samým. [5] 

S nástupem industrializace přichází i obrovské problémy se znečišťováním 

životního prostředí. Nejen funkcí koksoven a průmyslových podniků, ale 

i poddolováním města a s tím souvisejícího neorganizovaného a hrubého zakládání 

hald. Urbanizace města také značně zaostávala. Avšak s postupem času se situace 

stabilizovala (zejména díky architektu Camillo Sittemu) a začaly vznikat nové 

činžovní domy spolu s budovami veřejného typu (banky, hotely, školy a podobně). Za 

všechny jmenujme například Chrám Panny Marie a Nové městské divadlo. 

Ostrava na začátku 20. století skýtala jedinečný pohled. Uprostřed dělnických 

kolonií a sem tam hořících hald se skvělo několik málo veřejných budov spolu 

s kostely, chrámy a honosnými vilami. To vše v prašném prostředí občasně zvířeným 

Obr. 2.4 
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Okupace Ostravy nacisty 1939 [11] 

plameny hutí. Problémy se však netýkaly jen ekologie, ale i občanů samotných. 

Ostrava měla největší spotřebu alkoholu v mocnářství. 

Zatímco Moravská Ostrava měla statut města již několik století, Polská 

Ostrava byla městysem až od roku 1879. [9] 

20. století znamená pro Ostravu období velkého rozmachu. Nejen, že došlo ke 

spojení Moravské Ostravy spolu se šesti dalšími městy (původně jich mělo být 15 dle 

návrhu Jana Prokeše), výstavbou dalších závodů, ale také k velké zadluženosti 

města. 

Období mezi světovými válkami je obdobím výstavby a modernizace. Stavěly 

se moderní obchodní domy (Baťův palác, Textilia a tak dále), nebyly to jen obchodní 

domy, ale i bankovní domy (budovy Union banky, Národní banky a podobně). 

Vznikaly nové bytové výstavby. Postaveny byly nové lázně ve Vítkovicích. Byl 

zahájen provoz na letišti v Hrabůvce. Vyrostly známé budovy jako Dům umění, 

Justiční palác a mnoho jiných zajímavých objektů, jako například Nová Radnice (více 

o tomto tématu v následujících kapitolách).  

Poválečné období přineslo obrovské množství změn. Plánovaná výstavba 

ocelářského gigantu Nová 

huť a s tím spojené 

výstavby koksoven v roce 

1949 v Ostravě – 

Kunčicích, přivábila 

několik desítek tisíc 

potencionálních 

zaměstnanců z celé 

tehdejší republiky. S tím 

samozřejmě souvisela 

výstavba nových bytů pro 

tyto pracovníky, čítající sto 

tisíc nových bytových 

jednotek (vznik sídlišť v Hrabůvce, Porubě, ve Výškovicích a na Dubině). V této době 

se měla Ostrava stát kovárnou celého socialistického tábora, jenže zde byl problém. 

Zda zbourat staré město a vytěžit uhlí pod ním, nebo je ponechat. Pozdější 

geologická měření však ukázala, že pod Ostravou se nenachází tolik uhlí, kolik bylo 

potřeba. Tak padly plány pro výstavbu Nové Ostravy (výstavba nového města pro 

Obr. 2.5 
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Řetězový most přes Ostravici – předchůdce mostu 
Miloše Sýkory [5] 

170 000 obyvatel), vytvoření průplavu (čítající tři přístavy) a stavbu obrovského 

bulváru. Rozlehlé asanační práce, díky nimž se mělo uvolnit místo pro nově 

vznikající projekty a při nichž bylo poškozeno, nebo úplně zničeno mnoho 

historických objektů, pokračovaly až do 80. let minulého století. [5] 

Dnes již Ostrava ztratila (ne úplně, ale z velké časti určitě) své výsadní 

postavení, v České republice, za něž vděčila hlavně uhlí a železu. Tyto suroviny 

prakticky 170 let tvořily bohatství, které podporovalo výstavbu dnešního velkoměsta. 

S tímto spojené špinavé haldy a odvaly zmizely a nahradily je rozlehlé plochy pro 

zeleň (například Bělský les, který je největší městským lesem v Evropě). Šedé fasády 

paneláků již také postupně mizí a mění i tvář Ostravy v barevnější město.  

2.2. Sýkor ův most 

Mosty jsou odedávna nerozlučně spjaty s civilizacemi, neboť pravě tyto 

civilizace vznikaly na březích řek a veletoků. S postupem času se z říčních koryt 

stává  překážka pro budoucí rozšiřující se osídlování. Také mosty, už neslouží pouze 

pro účel přepravy, ale stávají se z nich v určitém směru architektonická díla nesoucí 

část dobové kultury určité civilizace. Jedním z těchto mostů je nesporně i most 

Miloše Sýkory. [10] 

2.2.1. Předchůdci mostu Miloše Sýkory 

Na odedávna používané spojnici mezi Moravskou a Slezskou Ostravou, jež 

byla součástí historické 

stezky Těšín – Ostrava – 

Opava a měla strategický 

význam, se nacházelo 

přemostění přes řeku 

Ostravici. Do roku 1851 se 

zde nacházely pouze 

dřevěné mosty, které nebyly 

příliš bezpečné. Každé 

zvýšení hladiny vody v řece 

znamenalo riziko pro 

dřevěné bárky, jež tvořily 

podpěrnou nosnou 

Obr. 2.6 
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15. září 1886, den kdy se zřítil řetězový most přes řeku 
Ostravici [5] 

konstrukci. Byly ohrožovány vodou unášenými předměty a ledy, zároveň tak 

zabraňovaly plynulému průtoku vody v řečišti. Od výše zmíněného roku, byly 

předcházející mosty nahrazeny na svou dobu novou mostní konstrukcí.  

V knize Machinae novae Fausti Verantii Siceni, která vyšla v Benátkách v roce 

1615 (nebo 1616), jehož autorem je Faust Vrančič, působící v dvorské kanceláři 

Rudolfa II jako tajemník pro uherské záležitosti, se objevuje první nákres visutého 

mostu z železných řetězů. První řetězové mosty vznikaly v roce 1808 v Americe a 

prvním řetězovým mostem v Evropě byl most postavený ve Strážnici na Moravě 

v letech 1823 – 1824. Tento most je spojen s jménem Bedřicha Schnircha, jenž o 

něco později navrhl většinu těchto mostů na českých řekách.  [10] 

Návrh řetězového mostu přes řeku Ostravici provedl inženýr Josef Seifert. 

Práce započaly v roce 1847. Dodávka železných dílů pocházela z železáren 

v Sobotíně. Kamenné kvádry měly pocházet z lomu v Hošťálkovicích, ale nakonec 

byly dováženy ze Starého Jičína, což bylo také hlavní příčinou zpoždění stavby. 

Předpokládaný konec stavebních prací byl stanoven na konec října 1849. Ale k výše 

udaným důvodům a také vzhledem k výskytu tyfu, byl most dokončen až v únoru 

1851 (obrázek 2.6.).  

Celý řetězový most měl délku 123,2 m (i s kotevními komorami). Mostovka 

(složka nosné konstrukce, přenáší účinky zatížení na hlavní nosnou konstrukci) 

nesená řetězy nad 

středním dílem měla délku 

56,8 m. Krajní díly měly 

elipsovité klenby. Šířka 

průjezdu byla 3,85 m. 

Zdivo mělo jádro 

z kamene (lomový 

kámen), přičemž viditelné 

povrchy byly obezděny 

cihlami.  Výška od 

pilotového roštu byla až 

k vozovce 8,06 m. Pilíře 

byly spojeny s pylony, které dosahovaly výšky 8,85 m. Naměřená šířka mezi 

zábradlími byla 6,32 m a toto zábradlí bylo vyrobeno z oceli.  Jen pro zajímavost – při 

zatěžkávací zkoušce stály na mostě vozy o celkové hmotnosti 113 000 kg. 

Obr. 2.7 
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Okupace Ostravy 1939  [11] 

Most fungoval skvěle, přečkal i velkou povodeň v roce 1880. Osudovým dnem 

však bylo 15. září 1886. Kolem 8 hodiny ranní se po mostu pohybovala 3. eskadrona 

hulánského pluku (celkem 40 jezdců), dva dvojspřežné vozy a na chodnících se 

pohybovalo asi 60 chodců (obrázek 2.7.). Zdánlivou příčinou pádu mostu byl stejný 

pochodový krok hulánů. Opravdovým viníkem však byl dezolátní stav mostu. 

I přestože nehrozilo nebezpečí utopení, došlo ke 6 úmrtím (dvě dvanáctileté 

děti, dvě ženy a další dvě osoby důsledkem vážných zranění). 

V následném soudním přelíčení, které bylo vedeno proti zodpovědným 

osobám za udržování mostu, byli obžalování zproštěni viny. O tomto neštěstí se ještě 

dlouho hovořilo mezi lidmi.  

Po dvou letech byl na tomto místě vystavěn další most. Měl taktéž ocelovou 

konstrukci, za to však příhradovou, nýtovanou s horním parabolickým pásem. Most 

byl i co se rozměrů týče velmi podobný předchozímu řetězovému. Fungoval do roku 

1912, kdy byl kvůli údajně snížené únosnosti demontován. [1] 

2.2.2. Most Miloše Sýkory 

Jak název sám napovídá a jak zajisté mnoho obyvatel Ostravy ví, tento most 

má jméno dle jeho zachránce Miloše Sýkory. Ten zachránil most před explozí za 

cenu sebeobětování během okupace Československa nacisty 30. dubna 1945 

(obrázek 2.8.). Most byl ještě rok po válce jediným spojením s pravým břehem řeky 

Ostravice. 

Konstrukce mostu je 

tvořena dvěma hlavními 

nýtovanými příhradovými 

nosníky. Ty tvoří tři pole. 

Krajní jsou opatřeny klouby, 

přičemž prostřední oblouk je 

s táhlem. Mostovka i 

s táhlem jsou zavěšeny díky 

svislým závěsům na 

příhradovém obloukovém 

nosníku. Jednotlivé mostní 

otvory mají světlost 13 700, 

Obr. 2.8 
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Obr. 2.9 

Fotka Miloše Sýkory [4] 

58 200 a 13 700 mm. Přemosťovací délka je 90,6 m. Každý chodník má šířku 2,5 m 

a vozovka je široká 9,3 m.  

Vzhledem k dlouhodobému využívání mostu (od roku 1915), bylo třeba 

z hlediska únosnosti zkontrolovat a zjistit stav mostu. Od podzimu 1980 do léta roku 

1981 proběhla rekonstrukce mostu. Podle projektu, který vypracovaly Železárny a 

strojírny Klementa Gottwalda v Brně v roce 1977 a 1978, nahradily se chodníky  

umístěné na obou stranách. Byla také rozebrána celá mostovka, která se nahradila 

ocelovou ortotropní deskou. Nebo se také v rámci rekonstrukce metalicky 

pozinkovala celá spodní část konstrukce mostu. Tyto montáže provedl národní 

podnik Hutní montáže Ostrava. [1] 

2.2.3. Miloš Sýkora 

I přestože jsem se již o tomto člověku zmínil v předchozí kapitole, rád bych 

zde uvedl pár faktů o této osobě vzhledem 

k jeho zásluhám a jeho oběti.  

Narodil se 15. listopadu 1920 

v Ostravě Heřmanicích. Původním jménem 

Emil Sýkora, Milouš mu začali říkat později 

(obrázek 2.9.). Matka byla v domácnosti a 

otec pracoval jako zámečník na šachtě. 

Pocházel sice z úplné rodiny, přesto však 

v dětství pobýval u své tety (otec totiž 3 roky 

po jeho narození zemřel). Byl vyučen 

soustružníkem.  

Na začátku roku 1940 byl zatčen a 

vyslýchán gestapem za svou buřičskou 

činnost (výroba letáků). Odsouzen do káznice 

na 3 roky, po propuštění se věnoval dále 

protifašistické činnosti. Po páté hodině 

odpolední přestříhává dráty vedoucí k podminovanému mostu. Při útěku do krytu je 

zasažen do prsou a umírá. Jeho tělo je objeveno až na druhý den. [4] 

Svým činem velmi napomohl k rychlejšímu postupu osvoboditelských vojsk na 

území města.  
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Nezrealizovaný model budovy radnice [7] 

Nerealizovaný projekt budovy radnice [7] 

2.3. Nová radnice 

Radnice je budova, kde se scházela a stále schází, či zasedá rada města, 

městská správa (odtud název budovy). V období minulého režimu byly tyto budovy 

nahrazovány národními výbory. Povětšinou jsou to budovy reprezentativní a jsou 

úzce spojeny s historií města (jako například v údobí husitských válek, v dobách 

defenestrací).  

2.3.1. Vývoj událostí p ředcházející stavb ě Nové radnice 

Nahrazení staré radnice za novější, reprezentativní objekt je myšlenka 

poměrně velmi stará. 

Většinou však došlo jen 

k modernizaci, opravám, 

nebo přístavbě ke staré 

radnici.  

Avšak až listopad 

1912 je měsícem prvního 

opravdového projednávání 

rady města, za účelem 

postavení nové radnice. 

Z původních tří 

projednávaných variant 

vyšla kalkulačně nejlépe právě varianta vybudování nové radnice na novém místě. 

Po usnesení o 

konkrétním místě nové 

radnice, přišlo 

zmrazení všech snah 

formou 1. světové 

války.  

Po 1. světové 

válce přibyly další 

důvody, proč 

vybudovat novou 

radnici. Byly jím 

Obr. 2.10 

Obr. 2.11 
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Výstavba střední části budovy nové radnice  [7] 

spojení Moravské Ostravy s dalšími 6 okolními vesnicemi a vzniklý zákon o zřízení 

župních a okresních úřadů. U posledně jmenovaného hrozilo, že by tuto funkci 

přebralo Opavsko, což stavbu nejvíce urychlilo. Jedním z největších problémů po 

vybrání lokality, bylo místo – nevědělo se, kolik prostoru zaberou župní úřady 

z celkové výměry budovy. Na konec se provedl výpočet odhadem. [7] 

2.3.2. Stavba Nové radnice 

V průběhu roku 1923 byl schválen stavební program a vypsána soutěž na 

zpracování projektu. Soupeřili mezi sebou pražští, brněnští a ostravští architekti a 

ještě firma architektů F. Koláře a J. Rubého (obrázky 2.10. a 2.11.). Ti poté spolu 

s brněnským architektem Fischerem vypracovali konečný projekt, shodný s dnešním 

vzhledem radnice až, na podobu věže. Byly provedeny některé změny vnitřních 

prostor (schodiště, reprezentační a hospodářské prostory), ale i podstatné změny 

vnějších částí budovy, došlo ke zrušení předsazených podloubí a zároveň s tím 

vzniklé terasy.  

Projekt byl vypracován jako velkolepá dvoukřídlá budova, jejíž centrální část 

byla spojena 

s vyhlídkovou věží 

(obrázek 2.12.). Každý 

trakt měl zvolen od 

začátku svůj účel – 

střední část byla 

určena jako 

reprezentativní 

prostory, jižní část pro 

městské kanceláře a 

severní pro župní 

úřady. K budově měl být ještě připojen menší objekt (starostův byt). Prostor mezi 

křídly budovy byl určen pro náměstí (snaha o vytvoření správního centra města).  

Zahájení stavebních prací se konalo roku 1924. I když po určité době došlo 

k pozastavení stavebních prací z důvodu podezření na nezákonné praktiky při 

vyhlášení veřejné soutěže. 

Pokračování prací nastalo až v roce 1926, spolu se započetím stavby střední 

části budovy. U této části budovy byl zjištěn další problém, tím bylo nedostatečné 

Obr. 2.12 
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pevné podloží pro budovu i s plánovanou věží (později vyřešeno 1,3  m silnou 

žebrovou ocelobetonovou deskou o rozměrech 33,5 x 52, 4 m). Zajímavostí na této 

stavbě je, že teprve až v červnu 1927 požádalo město o situační zprávy možného 

poddolování celé stavby. K všeobecnému uspokojení dopadly více než dobře. V této 

době zároveň probíhala už stavba jižního křídla a do dokončeného severního křídla 

se již začalo stěhovat úřední osazenstvo. [7] 

Vyvstal však další problém. A tím byla radniční věž. V roce 1925 ve schválené 

variantě plánů byla navržena menší železobetonová věž, která navíc měla 

historizující prvky a obsahovala i vnitřní obytné prostory a navíc neladila vzhledově 

s budovou. Tímto vším na sebe uvrhla věž nelibost architektů, kteří se rozhodli pro 

jinou variantu, sice vyšší a železnou, ale za to levnější. Architekti měli jasno. Nová 

věž musí být reprezentativní a fungovat jako vyhlídková věž, nic víc. Díky nižší ceně 

bylo rozhodnuto i na příslušném schvalovacím úřadě. V půli roku 1929 byly zadány 

první konstrukce Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu. Ti navrhli cenu 635 tisíc 

Kč  za 155 tunovou věž se čtvercovým půdorysem o stranách 6,8 x 6,8 m  a 

obložením z dřevem podbitých 1,2 mm širokých měděných plátů a prosklenými 

podlouhlými okenními tabulemi. Stavba se táhla až do roku 1930.  

Rychlovýtah, který byl do věže nainstalován byl ve své době nejvyšší (51 m) a 

nejmodernější. Nesmíme opomenout věžní hodiny. Hodinový stroj vážil přes půl tuny, 

ciferníky mají průměr 3,5 m, no a minutové ručičky měří 1,3 a 1,75 m a váží 65kg. 

Dekorační stránka se týkala hlavně zasedacích místnosti rady města, 

přijímacího salonku a úřadovny starosty. O to vše a ještě o zařízení radniční 

restaurace i se zahradní terasou se měl náležitě postarat Ing. Josef Kotas. Ze 

žulových lomů ve Slezsku pocházel mramor, jež byl využit na výzdobu chodeb, sálů 

a rozlehlých reprezentačních místností. Byl využit i mahagon a další vzácné dřeviny. 

Bronzové výplně zábradlí, votivní desky a další umělecky vytvořené detaily měli na 

starosti akademičtí sochaři Rudolf Březa a Josef Axmann. 

Do průčelí radnice jsou zasazeny čtyři sochy vysoké 3,2 m a vyrobené 

z bronzu. Autorem je akademický sochař V. H. Mach z Brna. Symbolizují hornictví, 

obchod, vědu a hutnictví. [7] 
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2.3.3. Dodatky ke stavb ě 

V své zprávě z roku 1936 ředitel stavební správy Ing. K Frič  uvádí celkovou 

sumu za stavební dílo 52 284 000,- Kč. Na svou dobu velice značný peněžní obnos, 

který znatelně zvýšil daňovou zátěž poplatníkům.  

Den otevření (i pro širokou veřejnost) byl stanoven na 28. října 1930 (obrázek 

2.13.). S tímto bylo spojeno i slavnostní položení základního kamene pro pomník T. 

G. Masaryka, jež měl stát  na náměstí před radniční budovou. Celý slavnostní 

ceremoniál však shlédlo nemnoho občanů, protože v této době došlo k vylití řeky 

Odry z břehů a byly zaplaveny městské části Přívoz, Nová Ves a Mariánské Hory. [7] 

I přes všechny strasti a 

problémy, se kterými se bylo 

nutno vypořádat nejen během 

stavby, vznikl obdivuhodný 

monument, na něž mohou být 

obyvatelé města Ostravy náležitě 

hrdi (je totiž dodnes největší 

radniční budovou v České 

Republice). [8] 

 

 

 

 

Obr. 2.13 

Nová radnice těsně po dokončení [7] 
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3. Praktická část 

3.1.Sádrový model 

Nejdříve ze všeho jsem si po výběru památky zvolil, jakou formou zpracuji 

dané téma a na jaký materiál. Upustil jsem od původního záměru třírozměrného 

modelování celé budovy z vosku. Dále jsem se pokusil o výrobu plakety, taktéž 

z vosku. Nevýhodou tohoto materiálu byla jeho přílišná měkkost, tvárnost a přilnavost 

k modelovacím nástrojům. Zejména tato vlastnost, jež velmi zpomalovala celý 

výrobní proces, mne donutila k využití jiného materiálu a to sádry. Díky této okolnosti 

došlo také ke změně pracovního postupu. Využil jsem metodu vyškrabávání pomocí 

dlát. Nejen že tento postup vedl k urychlení práce, ale také k mnohem přesnějšímu 

znázornění jednotlivých vrstev a linek, což celkově dovoluje mnohem více detailní 

vyobrazení z hlediska perspektivy.  

3.1.1. Náčrty, rozkreslení a volba rozm ěrů  

S ohledem na další postup práce (formování do písku), jsem upustil od 

původního formátu A6. Při následném otištění hotového modelu do modelovací 

hmoty (písku s olejovým pojivem)  nedocházelo k jasnému rozlišení vrstev. Jelikož 

modelový písek není schopen otisknout vrstvu menší než 1 milimetr. Díky tomuto 

faktu jsem zvolil formát A5.  

Vzniku každého náčrtu předcházel nejprve výběr místa a úhel pohledu na 

objekt. Z hlediska množství různých pohledů, ale také snahy o co nejlepší vystihnutí 

objektu a vzniklé perspektivy, jsem použil technologii digitální fotografie. Následoval 

výběr a zhotovení několika náčrtů, které bylo nutno uzpůsobit rozměrům vybraného 

formátu.  

Ve svých kresbách jsem vypustil osoby a rostliny, abych zvýraznil vzhled 

objektu. Zanechal jsem pouze vybrané objekty z okolí, které dokreslují atmosféru. 

Konečným krokem této fáze bylo přenesení nejlepšího náčrtu na sádrovou 

desku pomocí tužky a pravítka. 

3.1.2. Výroba sádrové desky  

V dílenských prostorách fakulty jsem smíchal sádru (ze sádrovcových dolů 

Kobeřice, třída G2 – B II) s vodou v potřebném poměru tak, aby vzniklá hmota měla 
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Dřevěný rám po vyjmutí sádrové desky. 

Sádrová deska před zpracováním. 

viskozitu potřebnou pro nalití do formy. Míchání by mělo být  plynulé a pomalé, 

abychom zabránili vzniku vzduchových 

bublin. Míchání jsem prováděl rukou. 

Formu na sádru tvořil jednoduchý 

dřevěný rám slepený ze čtyř dřevěných 

hranolů, jehož vnitřní rozměry tvořily 

potřebný formát desky (obrázek 3.1.). Aby 

se sádrový polotovar dal snadno vyjmout, 

je nutno vnitřní strany formy ošetřit 

mastným prostředkem (emulzí), například 

na bázi oleje – v mém případě Indulonou. 

Rám byl usazen na skleněnou tabuli, 

která mi po ztuhnutí sádry vytvořila na 

desce rovný a hladký povrch. Případné 

netěsnosti mezi rámem a tabulí skla jsem 

utěsnil modelářskou plastelínou. 

Vzduchové bubliny vzniklé při lití 

hmoty do formy, se odstranily lehkými otřesy. Takto dosáhneme toho, aby většina 

vměstků v sádře vyplavala na povrch. 

Po ztuhnutí sádry 

jsem rám opatrně rozebral 

tak, aby nedošlo 

k poškození polotovaru a 

obrousil případné přebytky 

hmoty, takže mi tímto v 

důsledku vznikla přesná 

deska potřebných rozměrů 

(obrázek 3.2.).  

Abych zajistil pozdější 

snadné vyjímání modelu při 

formování, obrousil jsem na 

smirkovém papíře stěny desky do mírných úkosů.  

Obr. 3.1 

Obr. 3.2 



 17 

Vyškrabávání motivu do sádrové desky. 

3.1.3. Ztvárn ění vybraných motiv ů do sádrového polotovaru 

Jak jsem se již zmínil v kapitole 3.1.1. – náčrt jsem na sádrovou desku přenesl 

pomocí čtvercové sítě. Následně jsem zvýraznil obrysy a fixy barevně odlišil různé 

vrstvy. Tímto jsem minimalizoval možnost pochybení při výškovém dělení vrstev 

během škrabání. 

Pro vyškrabávání do sádry jsem si vybral jako nástroje řezbářské dláta. Ty 

jsem si pouze upravil přebroušením ostří. Využil jsem však také menší nástrojů 

vlastní výroby (např. zakalené jehly pro detaily) a malířského štětečku pro odmetání 

prachu a malých kousků sádry. 

Vždy jsem začínal od 

nejhlubších míst na plaketě 

a postupně se 

propracovával k 

nejvrchnějším vrstvám 

(obrázek 3.3.). 

Stejně jako u stěn 

desky, tak i u hran na 

modelu, jež tvoří předěly 

mezi jednotlivými vrstvami, 

se musely vytvořit úkosy, 

pro jednoduché vyjmutí 

modelu z formy při formování. 

Rytí do sádry je snadné. Na rozdíl od řezby do dřeva, kde se mnohdy používá 

paličky při větším odebírání materiálu, u sádry se dají odebírat větší kusy hmoty 

silnějším přítlakem rukou. S touto skutečností přímo souvisí i další fakt a to, že je 

sádra relativně křehká. Při rytí je běžné vyštipování menších částí.  K této vadě 

přispívá i množství vměstků (zejména nerozmíchaná sádra) a nestejná homogenita 

materiálu. 

Nejdůležitějším faktem však je, že sádra musí být dostatečně vysušená. 

Obr. 3.3 
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Oprašování sádrového modelu. 

3.1.4. Dokon čení modelu – retušování  

Před povrchovou úpravou sádrového modelu, bylo nutno ještě provést lehké 

přeleštění ploch smirkovým papírem, čímž jsem dosáhl i mírného zarovnání 

nerovností. 

I přestože byly provedeny operace, které měly za úkol eliminovat vměstky a 

vzduchové bubliny, nebyl výsledný povrch zcela ideální a vyskytly se v malé míře 

dírky po bublinkách. Větší 

z nich jsem zakryl 

rozmíchanou řídkou sádrou, 

stejně jako odštíplé nebo 

vydrolené kousky na reliéfu 

(obrázek 3.4.). Menší z nich 

pak zakryla povrchová 

úprava.  

Jako dělící vrstvu mezi 

sádrou a lukoprenovou 

hmotou, zároveň však také 

jako povrchovou úpravu, jsem 

využil směsi vodního skla a 

vody. Tuto směs jsem namíchal  dle uvážení, jelikož by měla být řídká, ale ne příliš, 

aby došlo k vytvrdnutí. Nanášena byla štětečkem přímo na sádrový model. Po 

zaschnutí následovala další aplikace tohoto roztoku. 

3.2.Prysky řicový model 

Zde bych rád zmínil, že původně bylo v mém plánu vyrobit pomocí 

lukoprenové formy další sádrový odlitek a ten použít jako model na výrobu 

hliníkového modelu. Ale po porovnání vlastností jsem usoudil, že pro mne bude 

výhodnější vyrobit pryskyřicový model. Rozhodující pro mne byla zejména tvrdost 

hliníku oproti pryskyřici, protože jsem počítal s konečnou úpravou (rytím) modelu. 

3.2.1. Tvorba lukoprenového negativu 

Po důkladném zaschnutí ochranné vrstvy z vodního skla, mne čekala další 

fáze výroby konečného modelu. Spočívala ve vytvoření lukoprenového negativu 

Obr. 3.4 
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Míchání lukoprenu s tvrdidlem. 

Nalévání lukoprenové směsi na sádrový model. 

sádrové desky s reliéfem. Tato část je nezbytná pro další postup – odlití 

pryskyřicového modelu. 

Opět jsem využil 

dřevěného rámu, jako 

u výroby sádrové 

desky. Rám se zlehka 

nasunul na sádrový 

polotovar, aby nedošlo 

k jeho poškození. 

Sádra v podstatě 

tvořila spodní plochu 

formy. Následovalo 

utěsnění modelovací 

plastelínou kolem celého 

rámu, abych zabránil vytečení lukoprenové hmoty. 

Jak sám název kapitoly napovídá, pracoval sem se silikonovou kaučukovou 

pastou pod firemním 

názvem Lukopren N 

1522. Tato pasta 

vulkanizuje při 

pokojových teplotách po 

přidání katalyzátoru 

(tvrdidla). Katalyzátor se 

dávkuje v množství 2% 

z celkové hmotnosti 

použité pasty.  

Důležitými faktory 

při práci s touto hmotou 

je správný výpočet 

množství tvrdidla a jeho rozmíchání v Lukoprenu (obrázek 3.5.). Každý z těchto 

faktorů velmi ovlivňuje tvrdnutí celé hmoty a její mechanické vlastnosti. 

Postup při vylévání do zhotovené formy má stejná pravidla a postup jako u 

sádry (obrázek 3.6.). To znamená, že lití hmoty do formy je pomalé a z malé výšky 

Obr. 3.6 

Obr. 3.5 
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Hotová negativní lukoprenová 
forma 

(zabraňuje vzniku vzduchových bublin) a po vylití by měly následovat otřesy celou 

formou, aby se případné vměstky a bubliny vyloučily na povrchu.  

S vyjmutím lukoprenového negativu z formy souvisí i jeho opracování, 

respektive jeho ořezání. Tím se odstraní různé přebytky a nedostatky. Jako nástroj 

mi postačil obyčejný naostřený nůž. 

3.2.2. Vytvo ření prysky řicového modelu 

Stejně jako u výroby obou dvou 

předchozích forem, tak i zde opět použijeme 

dřevěný rám do něhož zasadíme lukoprenový 

negativ (obrázek 3.7.). 

Vylití pryskyřice na lukoprenový model, 

by mělo předcházet vyrobení slabé izolační 

vrstvy na negativu, aby se dal snadno rozdělit 

pryskyřicový model od lukoprenové formy. 

Tento ochranný film je vyroben ze směsi 

včelího vosku a benzínu. Těkavá látka na 

povrchu po vyprchání zanechá pouze vosk a 

ve směsi je obsažena pouze pro lehčí 

roztírání vosku.  

Pryskyřice použitá v mém případě 

nese označení Epoxid 2000. Postup plnění 

formy je opět stejný jako u předchozích dvou materiálů. 

3.2.3.  Dokon čení  modelu – retušování  

Při dělení pryskyřicového modelu od lukoprenového musíme pamatovat na 

jemné zacházení. I přestože je Lukopren hmota na bázi gumy, může dojít 

k poškození formy stejně jako u jakéhokoliv jiného druhu formy (může dojít k utržení 

některé z částí).  

Stejně jako v předcházejících případech i u tohoto výrobku, musí následovat  

po ztuhnutí a vyndání z rámu, očištění od nechtěných přebytků pryskyřice. Jelikož 

tento materiál je tvrdší než dříve použité, došlo i na strojní broušení na stolní brusce. 

Protože u kopírování plastického tvaru dochází k jeho neustálé ztrátě na výšce 

(popřípadě na hloubce) od základní plochy, je potřeba některé linky a plochy 

Obr. 3.7 
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Pryskyřicový model 

zvýraznit, či jinak upravit. I na tuto práci mi postačily dřevorytecká dláta, jež jsem 

použil u škrábání do sádry.  

3.2.4. Výroba polymerového nápisu 

Jelikož jsem zvolil do pravého horního rohu každého z odlitku logo Ostravy, a 

protože je na logo vytvořena ochranná známka, musel jsem si nápis nechat vyrobit. 

Důvodem strojní výroby byly požadavky na rozměrovou přesnost a styl písma. 

Zároveň však bylo nutno si vyžádat na Magistrátu města Ostravy povolení a 

schválení na použití loga při mé práci. 

Nápis je vyroben z vytvrzovaného polymeru na kovové matrici. 

3.3.Formování prysky řicového modelu 

S přihlédnutím k možnostem dílen katedry, jsem použil ruční formování 

odlitku. 

Materiál určený pro formování v této etapě 

výroby se skládá ze dvou druhů. 

První je modelová směs, která se dostává do styku 

se žhavým kovem. Celou směs tvoří dvě hlavní 

složky – ostřivo a pojivo, přidávají se k nim další 

přísady. Pojidlo je organobentonit a jako přísada se 

přidává mezi jinými hlavně olej. Její největší 

předností je schopnost kopírování i složitě 

tvarovaného odlitku a s poměrně nepatrnými detaily. 

Její nevýhodou je vysoká cena. 

Levnější avšak méně kvalitnější je takzvaná  

výplňová směs. Jedná se o křemenné ostřivo 

pojené taktéž Montmorillonitickým jílem (bentonitem) a vodou. Tato směs není 

v přímém styku s kovem, ale slouží pro vyplnění formy. [3] 

Míchání výplňové směsi jsem prováděl na kolovém mísiči. 

Vzhledem k tvaru odlitku a protože bronz má poměrně dobrou zabíhavost není 

potřeba při formování použít nálitek, ani chladítek. 

Obr. 3.8 
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Formování spodní části formy. 

3.3.1. Zhotovení spodního dílu pískové formy  

Jedním z nejdůležitějších úkonů při formování je správné rozvrhnutí formy a 

umístění odlitku v ní.  

Po uložení odlitku do formovacího rámu a volby umístění později vytvořeného 

vtokového kůlu, jsem model a část pracovní desky, jež tvoří dělící rovinu, poprášil 

sádrou. Ta má za úkol snadné vyjmutí modelu, aniž by došlo k potrhání formy při 

vytahování modelu.  

Dle uvážení jsem 

model zasypal množstvím 

modelové formovací hmoty a 

začal s  pěchováním. 

Pěchování tohoto materiálu 

velmi ovlivňuje budoucí 

vzhled odlitku, zároveň však 

bychom měli mít na paměti, 

že příliš velké spěchování 

směsi může výrazně zvýšit 

naplynění formy.  

Zbytek formy jsem postupně zasypával výplňovou směsí a pěchoval ji po 

vrstvách, dokud směs mírně nepřevyšovala okraje rámu.  

Po zarovnání formovací směsi s okraji rámu, následovalo provzdušnění formy. 

Stačil mi k tomu delší naostřený drát  o průměru 1,5 milimetru. Provedení spočívá v 

jednoduchém vpichování jehlice do malé vzdálenosti od odlitku (obrázek 3.9.). 

Abych snadno a bez porušení formy oddělil horní a spodní část formovacího 

rámu, opět jsem poprášil dělící rovinu sádrou. 

3.3.2. Zaformování vrchního dílu formy  

Aby obě části rámu na sebe správně dosedly a při budoucích úkonech 

nedošlo k nechtěným pohybům horního rámu, existují takzvané jistící kolíky, pro něž 

jsou na bocích rámů vyrobeny díry. 

Postup u formování vrchní části formy je v podstatě stejný jako u spodní části, 

jenže s tím rozdílem, že místo pracovní desky jako podkladu použijeme přímo spodní 

část formy i s modelem a na původně vybrané místo pro vtok, uložíme dřevěný 

Obr. 3.9 
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Rozpracovaný horní díl formy 

 

Skládání formy 

kvádřík (ještě než začneme formovat). Tato pomůcka bude později nahrazena 

keramickým sítkem 

(zachytává nežádoucí 

vměstky v tavenině, aby se 

nedostaly až do odlitku) a má 

nepatrně větší rozměry 

(obrázek 3.10.). Díky nim pak 

snadno sítko zasadíme do 

takto vzniklého otvoru.  

Na dřevěný kvádřík 

musíme ještě umístit vtokový 

kůl. Ten se po zaformování 

vyndá a vznikne nám tak vtok 

pro roztavený kov. Abychom 

však minimalizovali ztráty kovu při lití kovu do formy, je nutno před vyndáním 

vtokového kůlu vytvořit vtokovou jamku. 

3.3.3. Rozebrání a sestavení formy 

Před odnesením formy na licí pole 

nesmíme zapomenout vytáhnout model, 

vyrobit licí kanálky a výfuky, což znamená 

opět formu rozebrat na dvě části. Vyjmeme 

tedy jistící koliky z děr a opatrným pohybem 

nahoru (abychom neponičili formu) 

rozdělíme formu opět na dvě části (obrázek 

3.11.). Horní část otočíme tak, aby dělící 

rovina byla vzhůru. Poté se ze spodní části 

vyjme model. Vyjmutí nám usnadní 

modelovací plastelína přilepená na model 

(respektive jeho horní plochu) a lehké 

poklepání na model kladívkem do všech 

stran modelu (i na horní část). Takto 

uvolněný model lze již mnohem snadněji 

Obr. 3.11 

Obr. 3.10 
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vyndat z formy. Spolu s vytáhnutím modelu vytáhneme i dřevěný kvádr z horního dílu 

formy. 

Pěchováním nám došlo ve spodní části formy k mírnému otisknutí půdorysné 

plochy dřevěného hranolu, jež byl použit již dříve (více kapitola 3.3.2). Této 

skutečnosti využijeme při vytváření licích kanálků. A to tak, že v místě otisku jsem 

vytvořil mělký důlek o průměru 4 centimetrů. Od něj jsem si vyznačil pomocí rysek 

dráhu budoucích kanálků. Vybráním formovací směsi ve vymezeném prostoru mezi 

ryskami a následným uhlazením lanzetkou, jsem vytvořil licí kanálky. Měli bychom 

mít na paměti, že kanálky by měly být vyspádované směrem k modelu (tento zákrok 

nám zvýší průtok taveniny, tudíž zlepší zabíhání kovu).  

Při plnění dutiny formy roztaveným kovem, nám také vznikají plyny a páry. 

Tyto plyny, pokud nemají kam unikat, způsobují ve formě různé problémy, například 

bublinatost. Takto vzniklé potíže odstraníme výfuky. Vyrábějí se protlačením úzké 

trubice skrze horní část formy k odlitku. V mém případě jsem výfuky umístil nepřímo 

na odlitek, ale 1 centimetr od něj a spojil jej s odlitkem kanálky. takovéto umístění 

výfuků jsem zvolil s ohledem na možný vznik staženin. Pro ještě lepší odplynění se 

do všech stran od modelu na dělící rovině vyrobí lehkým přitlačením a tahem jehlou 

(s průměrem maximálně do 1 milimetru), miniaturní kanálky. Jedná se o velmi 

jednoduchý zato však účinný prostředek ke zvýšení odvodu plynů z formy. 

Nyní je na čase otisknout polymerový nápis do formy. Nápis je umístěn tak, 

aby nebyl příliš blízko u stěn odlitku. Po otištění do formy se musí lanzetkou jemně 

zahladit obrysy, které nám vznikly od kovové matrice. Přitom musíme dbát na to, aby 

nám ve formě nevznikly nežádoucí stopy po úpravě. 

Vizuální kontrola formy je nezbytnou finální operací před složením formy. 

Zjistíme-li, že nedošlo k žádným závažným chybám během dřívějších úkonů a není 

potřeba oprav formy, následuje už jen lehké vyfoukání nečistot. 

Ustavením horního dílu formy na bok získáme polohu, ve které zasuneme 

vodicí čepy do děr. Při sestavování, pomalu zasuneme horní díl i s čepy do děr na 

spodním dílu.Toto sestavení nám umožní přesnější složení celé formy a zamezí 

jakémukoliv posuvu do stran. Během spouštění horního dílu na spodní, kontrolujeme 

zda nedochází k spouštění jen jedné strany. To by mohlo způsobit zadrhnutí díky 

vyosení čepů. Dosednutí dílu na sebe musí být pomalé (opět může dojít k porušení 

formy). 
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Následuje donesení takto sestavené formy na licí pole ve slévárně a vytáhnutí 

jistících čepů tak, aby nebyly zality kovem, v případě že by došlo k ukápnutí při 

odlévání. 

V případě, že forma nebude odlita ještě tentýž den, celý vtok se zakrývá. 

Nedochází tak k zaprášení vtokové soustavy a částečně zabráníme vysychání formy. 

Vzhledem k tomu, že při odlévání kovu do formy vzniká vztlak, zajišťuje se 

horní díl formy závažím. 

3.4.Odlévání 

Bezpečnost práce při odlévání je důležitým faktorem. Nejedná se jen o 

postupy, ale i o bezpečnostní doplňky v oblečení, které musí slévač nosit při každé 

tavbě. Pakliže jsou splněný všechny náležitosti a pověřená osoba je proškolena a 

poučena, může se přistoupit k odlévání. 

3.4.1. Materiál na odlévání 

Díky drobným detailům na plaketě a s tím nutně související dobrá zabíhavost 

kovu, mne donutily zvolit cínový bronz. Jedná se o slitinu mědi a cínu s dalšími 

legurami, které však zaujímají minimální množství (nikl do 2%, olovo do 1%). Kromě 

využití této slitiny na umělecké odlitky se používá dále pro odlitky s vysokou 

odolností proti opotřebení, například pro výrobu kluzných ložisek. Dle množství cínu 

ve sloučenině se dále cínové bronzi dělí na zvonovinu (od 15 do 20%), dělovinu (od 

10 do 12%) a zrcadlovinu (od 30 do 33%). Bronz pro umělecké lití obsahuje 7 – 12% 

cínu, nazýván také červený bronz, který má své označení díky obsahu zinku. [6] 

U mé práce byl využit cínový bronz s 10% obsahem cínu. Do slitiny byla 

přidána fosforová měď, která díky obsahu fosforu zlepšuje zabíhavost . 

Licí teplota slitiny byla 1270 °C. Slitina byla p řehřátá a to opět z důvodu lepší 

zabíhavosti. 

3.4.2. Odlévání zhotovené formy 

Kov se nataví v peci (v mém případě byla využita středofrekvenční indukční 

kelímková pec nacházející se v dílnách katedry slévárenství na Ekonomické fakultě 

VŠB). O průběh tavení se stará tavič (zajišťuje také složení vsázky). [2] 

Před odléváním ještě zkontrolujeme, zda je forma v pořádku (zatížena, 

popřípadě odstraněn kryt vtokové soustavy) a nejsou žádné překážky v trase, po 

které se pohybuje slévač. 
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Vytloukání formy 

Kelímek s nataveným kovem vyjmeme z pece a přeneseme k formě. 

Pozvolným nakláněním kelímku určujeme množství proudící taveniny. Čas odlití 

formy by měl být, pokud možno co nejkratší, přičemž proud taveniny by měl být 

konstantní (nesmí docházet ke kolísání v množství proudícího kovu, dochází pak k 

vadám v odlitku a také možnému vytrysknutí taveniny).  

Nachází-li se v kelímku více kovu než je nutné pro odlití formy, tento přebytek 

se po odlití vylije do předem nachystané formy. Zde tuhne ve formě housky, nebo 

jiného jednoduchého tvaru, jež se dá po vychladnutí opět vložit do kelímku ve formě 

vsázky.  

3.5.Vytloukání odlitku z formy 

Je-li odlitek ve formě již studený, můžeme pokračovat jeho vytáhnutím. Celou 

formu přeneseme na místo pro vytloukání odlitků a pak formu rozložíme. Vytloukáme 

díl po dílu, na pořadí nesejde, ranami kladiva do spěchované formovací směsi 

(obrázek 3.12.). Netlučeme do 

rámu, aby nedošlo k jeho 

poničení. 

Na tomtéž místě ještě 

odlitek okartáčujeme ocelovým 

kartáčem. Špatně dostupná 

místa očistíme jakýmkoliv 

úzkým špičatým předmětem, 

nesmí však dojít k porušení 

povrchu odlitku. 

S odlitkem manipulujeme 

v rukavicích - mohlo by dojít k poranění od otřepů, nebo ostrých hran. 

3.6.Konečné úpravy odlitk ů 

Hrubý odlitek (odlitek s vtokovou soustavou, nálitky a výfuky) je opracován do 

stavu, kdy jsou všechny nepotřebné části odděleny a zbývá už jen dodělání 

povrchových úprav. Při těchto operacích se využívá nejčastěji strojního zařízení. 

S tímto opět souvisí důkladné dodržování pravidel bezpečnosti práce, abychom 

předešli úrazovosti na pracovištích. 

Obr. 3.12 
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Opískované odlitky 

 

Patinace 

3.6.1. Odstran ění vtokové soustavy, nálitk ů a výfuk ů 

Jestliže máme odlitek zbaven všech zbytků formovací směsi, můžeme se 

pustit do odstraňování (pro nás už v této fázi) přebytečného množství kovu. Jako 

nástroj jsem využil ruční úhlovou brusku s řezným kotoučem na kov. Protože při práci 

s tímto druhem brusky je 

nutné si obrobek upnout do 

svěráku, nesmíme zapomínat 

na to, že bronz nemá takovou 

tvrdost jako ocel, z níž jsou 

vyrobeny čelisti svěráku a je 

tedy zapotřebí použit textilie 

nebo kůže při upínání, aby 

jsme nepoškodili povrch 

odlitku při dotahování čelistí. 

Po odřezání vtokové soustavy 

spolu s výfuky, následuje broušení. Já jsem využil stojanové koutoučové brusky.  

Leštění odlitku se provádí na ruční vrtačce upnuté do stojanu na pracovním 

stole, v čelistech vrtačky je umístěn drátěný kotouč. Leštění musí být plynulé, aby  

nedošlo k naleštění pouze určitých míst (obrázek 3.13.). 

 

3.6.2. Patinování odlitk ů 

Chceme-li docílit určitého vzhledu tedy, 

jiného než je barva nově vytvořeného předmětu, 

použijeme metodu zvanou patinování (obrázek 

3.14.). Existuje mnoho druhů nanášení a ještě 

více sloučenin, které se nanášejí. Jedná se 

chemické sloučeniny.  

Já jsem použil kyselinu sírovou 

rozpuštěnou ve vodě, vznikl mi tak 10 % roztok, 

do nějž jsem přidal tabletu sulfidu draselného. 

Ještě než se odlitky ponoří do tohoto roztoku, 

musí být odmaštěny od případných nečistot, 

Obr. 3.14 

Obr. 3.13 
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Dokončená plaketa Nové radnice 

Dokončená plaketa mostu Miloše 
Sýkory 

k čemuž jsem použil mýdlovou vodu. Po oplachu mýdlovou vodou a s použitím 

rukavic jsem namáčel odlitky postupně v roztoku. Míra napatinování povrchu odlitku 

záleží na době ponoření pod hladinou roztoku. 

Pro neutralizaci roztoku jsem odlitek po vytáhnutí z lázně a omyl teplou vodou. 

3.7.Finální kompozice 

Naměřením a vyříznutím 

sololitové desky mi vznikl základ pro 

podkladovou plochu pro umístění 

odlitku. Abych dostal vhodnou 

podkladovou plochu, musím na 

solitovou desku přilepit režné plátno. 

Využiji při tom lepidlo Herkules a malou 

špachtličku na jeho nanášení. Režné 

plátno je vystřiženo o něco větší, než je 

sololitová deska. Je to z toho důvodu, 

že může dojít k nechtěnému pootočení, 

nebo posunutí při lepení. Tyto chyby se 

odstraní právě zastřižením až po 

přilepení k sololitové desce.  

Nyní osadíme celou podkladovou 

plochu do běžného dřevěného rámu 

zakoupeného v obchodě. Do osazení 

v rámu vložíme podkladovou plochu 

(samozřejmě správnou stranou) a 

použijeme dříve nastříhané maličké 

plechové trojúhelníčky, které kladívkem 

opatrně zatlučeme do dřevěného rámu 

pokud možno, co nejtěsněji k podkladové 

desce. V zatloukání plechových 

trojúhelníčků pokračujeme po celém 

osazení rámu.  

Před vrtáním dírek k uchycení je 

třeba si odlitek nachystat v rámu, jakoby 

Obr. 3.16 

Obr. 3.15 
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už na hotovo a pak označit rohy. Následuje označení a vyvrtání dvou dírek ve 

vertikální ose, jejichž průměr je o 1 milimetr větší, než bude velikost závitu na odlitku. 

Abychom docílili přesného usazení odlitku v rámu pro pozdější vyznačení a vyvrtání 

děr, využijeme dříve zhotoveného označení pozice na podkladové desce. Tento úkon 

je důležité dělat s náležitou péčí, může totiž ovlivnit celý vzhled práce, ne jen odlitku.  

Vrtání děr do bronzového odlitku není nijak složité, musíme si ale počínat 

opatrně. Měli bychom docílit co nejhlubší díry pro závit, tak aby nedošlo k poškození 

lícové strany odlitku. Při výrobě závitů rovněž dávám pozor na zlomení závitníku a 

zda je nástroj kolmo k obrobku.  

Za další si přichystám šroubky, které mi pasují do závitu na odlitku a o délce 

závitu 10 milimetrů. Správné přitáhnutí šroubků nám zamezí pohyb odlitku po desce.  

Dřevěný rám tmavé barvy nám pak v kontrastu s našedlým režným plátnem  

umocňuje výsledný dojem z odlitku (obrázky 3.15. a 3.16.). 
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4. Závěr 

Díky podkladům, které jsem nasbíral pro svou práci, jsem si uvědomil, 

jak je město Ostrava zajímavé a krásné. Kolik památek se zde nachází, co 

předcházelo jejich vzniku a jak se dění kolem nich promítlo do historie tohoto 

města.  

Jelikož jsem pátral i po historii města samotného, pochopil jsem  

částečně i povahu místního obyvatelstva a jejich kulturu. 

 Také jsem došel k poznání, kolik úsilí a času je potřeba na vytvoření 

zdánlivě jednoduché plakety s výjevem určitého místa, jak tomu bývá na 

některých památných deskách a výjevech.  

Na mé práci by se dalo jistě mnoho vylepšit a zdokonalit, ale vzhledem 

k časové náročnosti a mnohým potížím souvisejících s jejím vznikem doufám, 

že čtenář alespoň částečně ocení mou snahu. 
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Příloha č. 1 – Souhlas s použitím logotypu statutárního města Ostravy 


