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Abstrakt 

Na téma „Lité ztvárn�ní p�edm�tu s vazbou na Moravskoslezský kraj“ byl vytvo�en cínový 

korbel s reliéfem Radegasta a víkem. V první �ásti bakalá�ské práce je popsán 

Moravskoslezský kraj, jednotlivé �ásti kraje, d�jiny Radegasta, okolí, ve kterém se nachází a 

také historie korbel�. V druhé �ásti se do�teme o postupu výroby tohoto upomínkového 

p�edm�tu, který byl odlit z cínu. Díky této práci jsem si své teoretické v�domosti vyzkoušela 

v praxi a lépe tak pochopila celý postup od navrhování modelu po kone�nou úpravu. 
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Abstract 

On the topic of "Cast representation object linked to the Moravian-Silesian Region" was 

created by a tin pot with a lid and relief of Radegast. The first section describes the Moravian-

Silesian Region, various parts of the region, history of Radegast, the scene, which is situated 

and also the history of tankards. The second part tells us about how the production of the 

commemorative item which was coast from a tin. With this work I have tried their theoretical 

knowledge into practice and to better understand the entire process from design model to the 

finish. 
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Úvod 

Na téma „Lité ztvárn�ní p�edm�tu s vazbou na Moravskoslezský kraj“ mne po krátké chvíli 

p�emýšlení bezprost�edn� napadla velkolepá socha Radegasta a do�teme se nejen základní 

informace, ale také nejr�zn�jší skute�nosti pro� je socha zobrazována práv� takto a co se 

okolo ní zajímavého v historii odehrálo. Troufám si �íct, že je nejv�tší a nejnavšt�vovan�jší 

sochou práv� našeho kraje. K této soše se vážou báje, pov�sti a také místo, na kterém se 

nachází, má sv�j historický a nejasný význam, o kterém málokdo ví.  

Soch Radegasta jako takového je mnoho, proto jsem se rozhodla ztvárnit tento upomínkový 

p�edm�t jako korbel s víkem, který má k samotnému Radegastovi a naši kultu�e velice blízko. 

Stejn� jako Radegast, tak i korbele s víkem mají zajímavý p�vod a dodnes se zasluhují 

sb�ratelské i novo výrobní �innosti. 

Cílem mé bakalá�ské práce bylo podrobn�ji popsat Moravskoslezký kraj a jeho jednotlivé 

�ásti s hlavním zam��ením na území Pusteven a slovanského socha Radegasta. 

Rozdílem s touto historickou skute�ností kdy korbele byly tepané, je, že m�j upomínkový 

p�edm�t je odlitý. Jeho funk�nost odpovídá prototypu historického korbele.  

Odlévání samotné je pouze dovršení �innosti po ne vždy snadném zpracování nápadu, 

promyšlení všech skute�ností a samotné realizace. Také kone�né úpravy a správný zp�sob 

jejich provedení tvo�í zna�nou �ást celkového dojmu um�leckého odlitku.  
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Lité ztvárn�ní p�edm�tu s vazbou na Moravskoslezský kraj 

 

1.1. Moravskoslezský kraj 

�eská republika, ležící ve st�edu Evropy, se d�lí na 13 kraj�. St�edo�eský kraj, Jiho�eský kraj, 

Plze�ský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, 

Pardubický kraj, Vyso�ina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a 

Moravskoslezský kraj, který se nachází na severovýchod� �eské republiky [1].  

Moravskoslezský kraj se rozkládá na 5 427 km² s okolo 1,2 mil obyvatel. Skládá se z celkem 

6 okres�, (obr. 1). Od západu Jeseníky, Opavské Slezsko, Moravské Krava�sko, Ostravsko, 

Beskydy, T�šínské Slezsko [2]. 

 

 

obr. 1 - rozvržení Moravskoslezského kraje [2] 

 

 

1.1.1. Povrch kraje 

Území je z velké �ásti hornaté. Jeho povrch tvo�í Beskydy, kde mezi nejnavšt�vovan�jší hory 

pat�í Lysá hora (1 323 m), Radhoš� (1 129 m) a Jeseníky, kde Prad�d (1492 m) je nejvyšší 

horou �eské Republiky [3].  
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Nižšími polohami prochází nejznám�jší �eky jako je Odra, Moravice, Lu�ina, Ostravice a 

Olše. Vodní nádrží také není málo a plní našemu kraji velmi d�ležité funkce. Žermanická 

p�ehrada slouží jako vodní zdroj pro pr�mysl v Ostrav�, vodní nádrž Šance, které se nalézá 

uprost�ed Beskyd, je zdrojem pitné vody a chrání p�ed povodn�mi nebo vodní nádrž Baška, 

nedaleko Frýdku-Místku, sloužící pro rekrea�ní ú�ely [4].  

Zem�d�lská p�da vymezuje další zna�nou �ást Moravskoslezského území, kde se p�stují 

p�edevším brambory, oves a len. Nejen Moravskoslezské, ale p�edevším �eské zem�d�lství 

každoro�n� upadá, kv�li nedostate�né finan�ní podpo�e státu, která je nižší než v jiných 

státech evropské unie. V��ím, že ale skrze snahu �eských zem�d�lc�, bude naše zem�d�lství 

zachováno. 

V tomto hornatém prost�edí se také nachází zna�ná �ást industriálního pr�myslu. P�edevším 

na Ostravsku a Karvinsku. T�žba �erného uhlí za�ala v 18. století a trvala další dv� staletí a 

dodnes se zachovala pouze na Karvinsku. Z �erného uhlí se vyrábí koks, který souží jako 

palivo pro získání tepla a energie do vysokých pecí v hutích. V Ostrav� se nacházejí železárny 

a ocelárny. Ocelárna Vítkovice a Mittal Steel jsou jedny z nejprodukovan�jších hutí �eské 

republiky [5]. 

 

1.1.2. Historie kraje 

Kraj za�al být osidlován okolo 12. století a to p�edevším v okolí �ek a silnic. Oblasti hor byly 

osidlovány zejména v pr�b�hu Valašské kolonizace v 16. a 17. století.  

Folklór byl jedním specifikem Moravskoslezského kraje, kdy p�edevším d�evené stavby, 

kroje, zp�v, tance a rukod�lné výrobky tvo�ili jeho podstatu. Pozd�ji se m�sta za�ínala 

prom��ovat do nyn�jší podoby, kdy si Štramberk, Nový Ji�ín nebo P�íbor snažily zachovat 

svou historickou podobu. Ve druhé polovin� 20. století se velice rozvinula t�žba a pr�mysl na 

Ostravsku, což m�lo za následek r�st obyvatel a budování panelových sídliš�, které 

p�etrvávají dodnes.  
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1.1.3. Znak kraje a jeho symbol  

„Tento symbol obsahuje t�i základní prvky: (obr 2.) 

- uzav�ený elipsoidní tvar symbolizuje kraj jako samostatnou entitu 

- hora s TV vysíla�em je spole�ná pro Lysou horu i Prad�d (tedy nejvyšší vrcholy v kraji) 

- zvln�ný pruh uprost�ed má více význam� – �eka, dálnice, cesta k prosperit�   

 

 

Obrázek 2 – symbol Moravskoslezského kraje [2] 

 

obrázek 3 – znak Moravskoslezského kraje [2] 

První pole zlaté se slezskou orlicí – symbol historické slezské 

zemské p�íslušnosti v�tší �ásti kraje.  

Druhé pole modré s moravskou orlicí v barv� st�íbrno-�ervené 

se zlatou zbrojí a zlatou �elenkou – symbol historické moravské 

zemské p�íslušnosti menší �ásti kraje. 

T�etí pole modré je tvo�eno znakem sídelního m�sta 

Moravskoslezského kraje Ostravy.  

Modré pole, na zeleném znak trávníku st�íbrný k�� v poskoku, se zlatým sedlem a �ervenou 

pokrývkou, provázený vlevo naho�e zlatou r�ží s �erveným semeníkem a zelenými kališními 

lístky. 

�tvrté pole je polcené. St�íbrno-�ervená p�le je znakem T�šínského knížectví. Druhá p�le s 

p�l doleva obrácenou zlatou orlicí s �ervenou zbrojí je znakem Opavského knížectví.“ [2] 
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1.2. Jednotlivé �ásti Moravskoslezského kraje 

 

1.2.1. Jeseníky 

Zde nalezneme, jak už bylo zmín�no, nejvyšší horu Hrubého Jeseníku Prad�d 1492 m, kde se 

pod vrcholem nachází malebné lázn� Karlova Studánka, které jsou proslaveny nejen svým 

p�írodním pramenem bohatým na železo, ale také p�ímo láze�ský d�m „Slezský d�m“ sloužil 

k natá�ení úsp�šného �eského filmu „S tebou m� baví sv�t“.  

Oblast je také známá svými druhými lázn�mi pojmenovanými podle slavného rodáka a 

zakladatele moderní vodolé�by Vincenze Priessnitze. Historická technická památka,  

Osoblažská úzkokolejka - což je úzkokolejný vlá�ek s trasou 20 km z T�emešné do Osoblahy 

uvedená v roce 1898, slouží k návšt�vnosti mnoha turist� a hrad Sovinec, neboli hrad šermí�� 

a divadelník�, je v letních dnech kone�ným cílem mnoha turist� [5]. 

 

 

1.2.2.  Opavské slezsko 

Hradec nad Moravicí, m�sto i stejnojmenný zámek, je národní kulturní památkou z 11. století, 

kde se každoro�n� koná festival Beethon�v Hradec p�ipomínající skladatel�v pobyt na 

zámku.   

Areál �eskoslovenského opevn�ní, areál vybudovaný v Hlu�ín� v letech 1935-1938, slouží 

jako muzejní ukázka na obranu p�ed fašistickým N�meckem. Pevnostní muzeum p�edstavuje 

unikátní soubor staveb a bojové techniky, které m�ly sloužit k obran� zem�.  

Památník 2. sv�tové války v Hrabyni jsou dva betonové klíny vy�nívající šikmo ze zem� 

p�edstavující vojáky, kte�í se zvedají do útoku. 

Další památkou je malebný zámek Radu� s velkou sbírkou citrusových d�evin, okrasnou 

zahradou a �etnými druhy exotických rostlin [5]. 
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Významné osobnosti tohoto kraje: 

Joy adamsonová – spisovatelka, malí�ka, ochránkyn� zví�at. V�tšinu svého života strávila 

v Africe, kde v�tšinu �ást svého �asu malovala a získala nejr�zn�jší ocen�ní a také založila 

nadaci pro zví�ata, která má dodnes pobo�ky v USA, Kanad�, Japonsku a samoz�ejm� v Keni. 

Na sklonku svého života, ve svých 70 letech, byla brutáln� zavražd�na.  

Petr Bezru� – vlastním jménem Vladimír Vašek, básník, jehož sbírka „Slezské písn�“ bylo 

p�eloženo do více než 40 jazyk�. 

Vladislav Van�ura – spisovatel, dramatik, filmový režisér a scénárista. Mezi jeho významná 

díla pat�í „Dlouhá, Široký a Bystrozraý“, „Markéta Lazarová“ nebo „Rozmarné léto“. Po 

atentátu na Heydricha byl roku 1942 zat�en a popraven (†51) [6].  

 

1.2.3.  Moravské Krava�sko - Pood�í 

Zde m�žeme najít rodný d�m léka�e a psychiatra Sigmunda Freuda, památník u�itele národa 

Jana Ámose Komenského, barokní zámek Kunín, pramen s Jesenickou kyselkou bohatou na 

minerály, nebo poutní místo Skála Panny Marie u Kloko��vku [5]. 

 

Významné osobnosti tohoto kraje: 

Sigmund Freud - sv�tov� proslulý léka�, v�dec a psychoanalytik. Milovník humoru, sb�ratel 

vtip� a autor mnoha citát�.  

Jan Amos Komenský – neboli u�itel národ�, napsal slovník Poklad jazyka �eského [6]. 

 

1.2.4. Ostravsko 

Kv�li poddolování poklesl celý objekt Slezskoostravský hradu až o 16 metr�. V roce 2004 se 

po nes�etné �ad� diskuzí o jeho záchranu zrenovoval a dnes tato kulturní památka slouží jako 

oblíbené místo k nejr�zn�jším spole�enským akcím, významným výro�ím, svatbám a 

oslavám svátk� [8].  
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Landek, známé místo, kde byla nalezená proslulá Landecká Venuše a kde m�žeme shlédnout 

hornickou expozici Bá�ského záchraná�ství a podzemí, kam sfáráte v p�vodní t�žní kleci. 

Halda Ema, vysoká 315 metr�, je nejvyšší položené místo v Ostrav�. Takzvaná ostravská 

sopka je stále aktivní a zevnit� proho�ívá. 

Stodolní ulice je proslulá Ostravská ulice kde najdeme okolo 60 klub�, kaváren �i restaurací. 

Ulice kde se sjíždí nejr�zn�jší kultury. 

Také moderní divadlo loutek z roku 1999, k n�muž byl p�istav�n 2011 Ostravský orloj, je 

chloubou Ostravy [5]. 

 

Významné osobnosti tohoto kraje: 

Vlastimil Brodský – divadelní a filmový herec, v mládí se živil jako tane�ní instruktor. V roce 

2001 mu byla ud�lena cena �eského lva. Jeho hlas byl prop�j�en i ve�erní�k�m.  

Landecká Venuše (obr. 4), neboli Pet�kovická Venuše. Torzo staré asi 25 000 let objeveno 

v roce 1953. Jediná štíhlá nalezená Venuše. 

Ji�í Myron, vlastním jménem Bohumil Prošek – herec, režisér, 

�editel divadla, jehož divadlo stojí dodnes v centru m�sta 

Ostravy. 

Zden�k Jirotka - spisovatel,� fejetonista, autor humoristických 

román�, povídek, soudni�ek a rozhlasových h�í�ek. Mezi jehož 

nejznám�jší dílo pat�í dílo Saturnin [6].  

  

 

obrázek 4 – Landecká Venuše [3] 
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1.2.5. Beskydy 

Hrad Hukvaldy ze 13. století je dnes turisticky navšt�vovaná z�ícenina, kde se nachází rodný 

d�m hudebního skladatele Leoše Janá�ka a muzeum historických ko�ár�. 

Také m�sto Štramberk, rozhledna zvaná trúba, proslulé štramberské uši, domácí slivovice, a 

frgály, živá cimbálová muzika, muzeum malí�e a ilustrátora Zde�ka Buriana pat�í 

k turistickým oblastem Moravskoslezského kraje. 

Technické muzeum Tatra Kop�ivnice, nedaleko zmín�né trúby, vlastní okolo 60 historických 

automobil� a v budov� se také nachází expozice Emila (n�kolikanásobný olympijský vít�z) a 

Dany (ošt�pa�ka) Zátopkových.  

Radhoš� je oblíbené letní i zimní rekrea�ní st�edisko se souborem turistických ubytoven, 

postavených v tradi�ním stylu lidové architektury. Bájná socha Radegasta a sousoší Cyrila a 

Metod�je. 

Rožnov pod Radhošt�m, m�sto na úpatí posvátné hory Radhoš�. Jeho sou�ástí je ojedin�lé 

Valašské muzeum v p�írod�, nejrozsáhlejší skanzen ve st�ední Evrop� s ukázkami tradi�ních 

�emesel, p�stováním rostlin a chovem dobytka. 

Lysá hora, nejvyšší vrchol Beskyd (1323 m) s nádherným výhledem do okolí, je symbolem 

beskydské turistiky, kde se nachází n�kolik pomník� a pam�tních desek. Nap�íklad kamenná 

mohyla Památka skaut� umu�ených za druhé sv�tové války [5]. 

 

Významné osobnosti tohoto kraje: 

Zden�k Burian - malí� a ilustrátor dobrodružných knih, nap�íklad Lovci mamut�. 

Emil Zátopek - osmnáctinásobný sv�tový rekordman a nejlepší sportovec sv�ta v letech 1949, 

1951, 1952. Jeho b�žecké úsp�chy se odvíjely v b�hu na tratích 5 000 m, 10 000 m a 

v maratónu. Jeho busta je umíst�na v prostorách Vítkovického stadionu v  Ostrav�.  

Leoš Janá�ek – sv�tov� uznávaný hudební skladatel. Ve svých 19 letech za�al psát své 

sborové skladby, které sbíral z Moravy, Lašska, Slovácka a Slovenska, z nichž následn� vyšla 

sbírka „Národní písn� Moravské nov� nabírané“ nebo „Kytice“.   
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František Palácký – neboli „otec národa“. Je považován za zakladatele moderního �eského 

d�jepisectví. Navštívil okolo 70 evropských archiv� a pracoval s materiály psanými v latin�, 

n�m�in�, špan�lštin�, italštin�, angli�tin�, ma	arštin�, ruštin�, francouzštin� a portugalštin� 

[6]. 

  

1.2.6. T�šínské slezko 

Zde nalezneme archeopark, který je replikou p�vodního slovanského opevn�ného hradišt�, 

starobylých obydlí, repliky nález�. 

Další zajímavostí je šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné z roku 1736. B�hem 

minulého století došlo k poklesu p�dy o 36 m, dnešní úklon je 7° od svislé osy. 

Vodní nádrž T�rlicko a Žermanice se staly vyhledávanými rekrea�ními st�edisky s vodními 

sporty, ryba�ení, penziony, tábo�išti, autokempinky, p�j�ovny lod�k a jiná rodinná vyžití. 

Vápenné pece ve Vendryni jsou 2 vápencové pece pocházející z poloviny 19. století a jsou 

v�rohodnou dochovalou ukázkou pálení vápna z vápence [7]. 

 

1.3. Pustevny 

Po stru�ném popisu Moravskoslezkého kraje bych se ráda zmínila o minulosti i sou�asnosti 

již zmín�ných Pusteven a tak se p�iblížila jako soše, tak i tématu Radegast, který je v našem 

kraji p�isuzován spíše pivu, než kultu�e a historii. 

 

1.3.1. Okolí Pusteven 

Horské sídlo Pustevny m��ící 1018 metr�, jsou významným turistickým a lyža�ským 

st�ediskem. Významný slovenský architekt, Dušan Samo Jurkovi� (1868-1947), se na 

Pustevnách zasloužil o d�ev�né stavby postavené v lidovém slohu, které jsou práv� 

dominantou tohoto magického místa, jak je od pradávna nazýváno. 

Nacházejí v Beskydech v sedle mezi Radhošt�m (1129 m n. m.) a Tane�nicí (1084 m n. m). 

Jsou obepnuty údolím �eky Be�vy, m�stem Rožnovem, trojanovickým úbo�ím, m�stem 
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Frenštátem a v dáli Štramberkem. Východním sm�rem kolem jediného plesa v Beskydech 

dojdeme na �ert�v mlýn (1207 m) s ojedin�lými skalními útvary, ke kterému se také vážou 

mýty a pov�sti tak jako k soše Radegasta. H�ebenovkou sm�rem k západu, kolem této 

zmi�ované sochy, lze pohodln� dosáhnout vrcholu Radhošt� (1129 m). Z tohoto vrcholu jsou 

výhledy do dalekého okolí. Poblíž se nachází horský hotel Radegast a na dosah je p�írodní 

rezervace jedlo-bukového lesa [9]. 

 

1.3.2. Historie Pusteven 

Název Pustevny je odvozen od poustevník�, kte�í na tomto míst� p�ebývali a z nichž poslední, 

podle tradice jménem Felix, zem�el údajn� roku 1784, dva roky po vydání patentu 

habsburského císa�e Josefa II. o zákazu poustevni�ení. Od 16 století se na Pustevnách také 

vyskytovali místní pastevci valašského dobytka, ovcí a koz. Jejich dovedností byla výroba 

sýru a oh�ívaná ov�í syrovátka, které pozd�ji sloužila k lé�ebným procedurám v rožnovských 

lázních [9]. 

 

1.3.3. Jejich vznik podle pov�sti  

„Jedna z pov�stí �íká, že p�ed dávnými lety bydlel ve Frenštát� jistý velmi pobožný tkadlec, 

který m�l dva. Jeho životním snem byla cesta do �íma. Díky nedostatku pen�z ale cestu 

oddaloval a oddaloval, až zestárnul natolik, že na p�ší výpravu už nem�l sil. Aby p�ece jen 

vykonal n�jaký dobrý skutek, cht�l aspo� jednoho ze svých syn� nechat vystudovat. Ale �lov�k 

míní a Pánb�h m�ní - zanedlouho tkadlec onemocn�l a um�el. Protože své sliby Bohu 

nesplnil, nem�l po smrti pokoj a chodíval do domu strašit. 

A �as plynul. Jeden syn se oženil a druhý byl odveden na vojnu. Ženatý syn bydlel v domku po 

otci a �asto vídal nebožtíka, jak o p�l noci a v poledne sedával na schodech, vedoucích na 

p�du.  Jednou k nim p�išel starý žebrák, který poradil hospodá�i, aby se nebožtíka zeptal, co 

žádá a pro� nemá po smrti pokoje. 

Když zase jednou sed�l duch na schodech, dodal si hospoda� odvahy, šel k n�mu a zeptal se 

ho, co si p�eje a co pot�ebuje. Duch odpov�d�l, že nevykonal vše, co slíbil.  V tu dobu se vrátil 

druhý syn z vojny. Brat�i se radili, jak by nebohému otci pomohli, aby nabyt v��ného klidu. 
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Ale o dobrou radu byla nouze. Jeden ani druhý už nemohli studovat a na cestu do �íma 

nebylo pen�z. Nakonec se ten, co se vrátil z vojny rozhodl, že duchovi pom�že. Vyšel na 

Radhoš	, postavil si poustevnu a u ní kapli�ku. Tam se jako poustevník modlíval za otcovu 

duši. Od té doby se už duch v bratrov� stavení neobjevil. 

Poustevník potom žil až do smrti na Radhošti. Živil se ko�ínky a dary, které mu ob�as lidé z 

okolí nosili. Podle vypráv�ní chodil v dob� nouze s oslem po kraji a žebral.  

Nakonec bylo na Pustevnách poustevník� n�kolik. Z�stalo po nich n�kolik polozasutých jam. 

V jedné z nich byla p�i kopání nalezena stará rytina, zvon a obraz trojjediného Boha - hlava s 

t�emi obli�eji. Poslední z nich se údajn� jmenoval Felix a zam�el v roce 1784. Zbylo po n�m 

stromo�adí buk�.“ [10] 

 

1.3.4. Jeskyn�  

Radhoš�ské jeskyn� tvo�í záhadnou historickou �ást Pusteven. Je pravd�podobné, že v 18. 

století bylo možno pod zemí projít z Pusteven až na Radhoš� a toto tvrzení dalo podn�t k �ad� 

pov�stí a mýt�. (obr. 5)    

První zmínky o používání radhoš�ských jeskyní �lov�kem jsou z 15. století. Pozd�ji se k nim 

p�idružily po�etné pov�sti o pokladech pohan�, o ukryté bájné soše Radegasta, o pokladech 

zbojník� a kone�n� i popisující výpravy do podzemí p�i hledání t�chto poklad�.  

Zlatá Radegastova modla má být údajn� 

ukryta v jeskyni "Vola�ce", kam ji odnesli 

pohanští kn�ží, aby neupadl do rukou 

k�es�an�. Legendy mluví o tom, že socha 

mluvila a v�štila budoucnost. O tom, že se 

zde provád�ly magické ob�ady, hlavn� 

v dob� letního slunovratu, nebo o tom, že tu 

ješt� v 19. století pochovávali sebevrahy ze 

širokého okolí. 

obr. 5 – pr��ez pseudokrasových jesky� [9] 
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Jeskyn� se nacházejí se v celém masívu Radhoš��, �ertova mlýna a Kn�hyn�. Nejbližší 

podzemní prostory se nacházejí východn� od rozhledny Cyrilka. Tato stejnomenná 

pseudokrasovou jeskyní na Morav� s délkou chodby 370 m. V hloubce 8-12 metr� pod 

povrchem. V minulých letech se zde poda�ilo objevit vzácné druhy netopýr�, které pat�í mezi 

ohrožené a p�ísn� chrán�né živo�ichy. Dalšími jeskyn�mi jsou �erná hora, na Záryjích, 

Biskupovka I., II., Raichova díra, V kapradí a Šampiónka. Jeskyn� jsou nebezpe�né a vstup 

do nich je zakázán [11]. 

V minulosti však jeskyn� spíše vyhledávali valašští pastevci jako p�irozené sklepy 

k uskladn�ní mlé�ných výrobk� a ochranu p�ed dešt�m. 

 

1.3.5. Pov�sti 

Jednou z neznám�jší je Sirotek na Radhošti, dále pak „Poustevník na Radhošti“, „Radhoš�ské 

	úry ve vypráv�ní“ nebo „�ert�v mlýn v Radhošti“. 

 

Sirotek v Radhošti 

„Ve vesnici Dolní Be�v� u paty travnatého Radhošt� žil za starodávna Hansa, �lov�k 

chudobný, který ze skrovného výd�lku živil mimo �ty�i vlastní d�ti ješt� desetiletého syná�ka 

po svém nebožtíku bratrovi. Žili ve veliké nouzi a bíd�, a tak Hansa, aby m�l více pro vlastní 

d�ti, ubíral na strav� svému synovci. Hoch p�esto m�l svého strýce rád a ochotn� vykonával 

všechny práce ve stavení i na poli, které mu nakázal. 

Jednou v zemi nastal veliký hlad, na poli se nic neurodilo a Hansa se svými d�tmi vstával od 

stolu nenasycen a tu zapo�al ubohého Michálka považovat za jedlíka zbyte�ného, vyžíravého, 

který je na škodu hospodá�ství. Pod záminkou, že se z nouze dal na hledání pokladu, zavedl 

jej s sebou do jeskyní v Radhošti. V mnohonásobném klikatém bludišti uvnit� hory chlapec na 

n�j �ekal a netušil, jaký ukrutný konec života mu strýc uchystal. Michálek z�stal ve tm� sám, 

bez lou�e, pod chatrnými žeb�íky a nadarmo se pokoušel vyjít z podzemí. Na�íkal v hlubokých 

rozsedlinách, lezl po �ty�ech a hmatal ve tm� p�ed sebou. Najednou mu noha uklouzla a padal 

do hlubiny, chytal se všeho, až se zastavil na n�jaké st�n� o vý�n�lky a dva z nich ulomil. 

Opatrn� vylezl a špice, které stále držel v ruce, vstr�il do tlumoku. Nenašel cestu p�es hu�ící 
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podzemní �eku, srdnat� do ní sko�il a p�eplaval na druhou stranu. Po delším �ase kone�n� 

našel cestu ven na sv�tlo boží. 

Michálek bloudil krajem od jedné vesnice ke druhé a nikde necht�li otrhaného chlapce 

p�ijmout, až zabloudil do jednoho hradu, kde p�ebýval neženatý a p�ív�tivý hradní pán. 

Michálek vyžebral od kucha�e kousek chleba a sed�l na velikém kameni na dvo�e a z mošny 

vytáhl velký zavírák, kterým si ukrajoval sousta. P�i tom mu vypadly na zem ty dv� špice, které 

p�edtím ulomil v Radhošti. Hradní pán jej pozoroval a zpozorn�l, když se špice zlat� zaleskly. 

Nechal si hocha zavolat a ten mu povypráv�l celý sv�j p�íb�h a také, jak nabyl ty špice, které 

byly z ryzího zlata. Pán si jej nechal na hrad� a nechal jej vycvi�it ve všech rytí�ských 

dovednostech, a nemaje žádné svoje dít�, za�al jej za vlastního považovat. Po smrti svého 

p�stouna se Michal stal d�dicem jeho majetku a velmi zámožným �lov�kem. 

 Jedenkráte stál u okna na náhradí a díval se do nádvo�í. Tu uz�el starého nemocného 

�lov�ka, jen z�ásti zahaleného do roztrhaných hadr�, jak žebrá na most� p�ed hradem. 

Nechal jej p�ivést do hradu a poznal strýce Hansu. Chudák mu d�koval za milosrdenství a 

vypráv�l, jak p�išel do dluh�, chalupu musel prodat a žil bídn� v chlév� u svého kmotra, než 

ho vyhnali z domu. T�i d�ti mu zem�ely na neštovice a ze �tvrtého se stal lump a vyvrhel. 

Michal mu podal n�ž zavírák, aby si mohl k polévce p�ikrojit chleba. Tu strýc Hansa poznal 

svého nevlastního synka a d�koval Bohu za to, že mu nedal zhynout v Radhošti, kam ho p�ed 

lety proradn� zavedl.“ [10]  

 

1.3.6. Architektura 

V souvislosti s rozmachem turistického ruchu v záv�ru 19. století se na Pustevnách za�alo se 

stavební �inností.  

První stavbou se stala v polovin� 18. století poustevna z�ízena poblíž první d�ev�né 

radhoš�ské kaple. 

Rozhledna Cyrilka byla postavená v roce 1893 a svou funkci plní dodnes. 

V roce 1894 byla italskými d�lníky postavená kamenná útulna Šumná. V této útuln� byl 

schován starý k�íž, r�ženec a d�evoryt z poustevny posledního poustevníka Felixe.  
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Obr. 6 – Libušín a Mam�nka [15] 

Na samém kopci nalezneme d�ev�né 

stavby postavené v lidovém slohu z roku 

1897, jídelna Libušín (pojmenována 

k poct� �eské kn�žny Libuše) a útulna 

Mam�nka (obr. 6) – chrán�né památky, 

ve stylu lidové secese od architekta 

Dušana Jurkovi�e. Výzdoba interiér� je 

inspirována kresbami �eského malí�e 

Mikoláše Alše. Ob� stavby byly 

slavnostn� zp�ístupn�ny 6. Srpna 1899. 

Po 2. sv�tové válce se v�tšina starších objekt� postupn� dostávala do havarijního stavu a za 

jejich zachování se musel architekt Jurkovi� sám p�imlouvat. Stavby byly rekonstruovány až 

v polovin� 90 let, kdy p�ešly pod správou Valašského muzea v p�írod� a byly prohlášeny za 

Národní kulturní památku.  

Roku 1897 byla postavena rozhledna Metod�jka, která byla ale záhy stržena, protože hrozilo 

z�ícení do rokle. 

V roce 1862 na Radhoš� zavítali Cyril s Metod�jem a k jejich poct� se o 36 let pozd�ji 

postavila na samém vrcholu v románsko-byzantském slohu kamenná kaple, kde v její 

blízkosti nalezneme televizní vysíla� a bronzové sousoší Cyrila a Metod�je. 

První socha Radegasta byla na Pustevny dopravena roku 1931. 

Z tohoto mytického místa byl vložen základní kámen do Národního divadla v Praze. 

V základech se pak Radhoš�ský kámen objevil vedle kamene z hory 
íp. [12] 

 

1.4. Pohanský B�h Radegast  

Radegast je slovanský b�h Ratat�. B�h úrody, sklizn�, hojnosti a pohostinnosti, války, 

vít�zství, ale také b�h slunce a ohn�. Byl uvád�n pod r�znými jmény jako nap�íklad Radgost, 

Radagost, Redegaistus, Radagostus, Redegost, Redigast, Redegast. T�lo mužské, tvá� se 

podobá rozhn�vanému lvu, hlavu zdobí p�ilbici v podob� bý�í hlavy s rohy, v pravé ruce drží 
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roh hojnosti a ka�enou, v levé valašský krpec (obr. 7). Radegasta lidé milovali i zatracovaly. 

Naši p�edkové k n�mu m�li úctu a zdaleka za ním p�icházeli, aby mu p�inesli dary - dobytek, 

�ást úrody, zv��, kterou ulovili [13].  

Podle historických pramen� není tento b�h mezi pohany rozší�en, uctívali jej pouze Slované v 

okolí Baltského mo�e. Jak se tedy dostal na Radhoš�, p�esn� není známo.  

Návrh� na jeho ztvárn�ní bylo mnoho, ale v podv�domí máme pouze nyn�jší podobu. Na 

obrázku 8 m�žete vid�t Radegasta v historické p�vodní podob� [14].  

 

obr. 7 – socha boha Radegasta [15]   obr. 8 – socha p�vodního Radegasta [17] 

Jeho znaky 

Kachna ve slovanském podání hraje 

d�ležitou roli ve stvo�ení sv�ta, o níž se 

m�žeme do�íst v legendách. Z roh� se 

pilo p�i ob�tních hostinách, a také se jich 

užívalo jako trub a hudebních nástroj�. 

Valašský krpec je symbolem úrody a 

sklizn�. Rohy m�ly zvláštní význam. 

Z ob�tovaných zví�at bývaly vyjímány a 

rozv�šovány po st�nách chrámových a 

udávaly tak po�et ob�tí [14].   

 

RADEGAST není pouze vybájenou postavou.... 

„Radegast je skute�nou historickou postavou, nikoliv smyšlenou a vybájenou, jak je mnohdy 

prezentováno. V písemných pramenech je Radegast uvád�n pod r�znými jmény. Nejstarší a 

vlastn� jediná hodnov�rná zpráva osv�tlující postavu Radegasta, pozd�jšího boha Slovan�, je 

v Kronice Isidorov� (Isidor ze Sevilly, asi 561 - 636 n.l. - Historia Gothorum). Hovo�í se v ní 

o porážce Radegastových vojsk za panování �ímských císa�� Honoria a Arkadia roku 405. 

Tehdy se Redegaistus se 400 000 muži vypravil do �íma, aby potla�il vzmáhající se 

k�es	anství. Uv��il prý však boh�m, kte�í p�edpov�d�li nezdar vále�ného tažení, od obležení 
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�íma proto upustil a byl poražen �ímskou jen 30 000 armádou. Následovala jeho poprava a 

z�ejm� brzo po smrti byl pohanskými Slovany p�ijat mezi božstvo.“ [13] 

Socha ležící na vrcholu hory Radhoš� v Moravskoslezských Beskydech byla prvotn� 

realizována, roku 1931, v um�lém kameni se železnou vložkou a p�ísadou žulové drti ve 

velikosti 3m 20cm, vážící 1,4 tuny a stála na podstavci vysokém 1,5 m [15]. 

Vypráv�ní o Radegastovi, jeho báje a mýty, má spojitost s radhoš�ským podzemím. Podle 

zbožné pov�sti solu�ští brat�i sv. Cyril a Metod�j zrušili jeho pohanské uctívání, tím že zlatou 

sochu strhli a postavili na tom míst� k�íž. V r. 1735 byl na Radhošti postaven d�ev�ný k�íž, ke 

kterému se konaly 4x do roka pout�, pozd�ji (r. 1805) byl nahrazen k�ížem kamenným [14].  

Koncem jara sta�í Slované slavili na Radhošti letní slunovrat. O nocích se rozzá�ily vatry, lidé 

tan�ili a zpívali [13]. 

Radegast je totožný s bohem Svaroživcem (také Radegast, latinsky Zuarasiz) je bohem 

ct�ným kmenem Ratar�. P�vodn� byl uctíván v souvislosti s ro�ními rytmy zimního a letního 

slunovratu, které pat�ily k nejv�tším svátk�m pohan�. Pozd�ji získal atributy vále�né a 

ochranné a byli mu ob�továni i lidé [16].  

„Podle bájí byl Radegast velkým milovníkem dobrého jídla a pití. �asto p�icházel v 

p�estrojení mezi oby�ejné lidi a nechával se hostit. �íkalo se, že nevynechá žádnou svatbu ani 

poh�eb. Když byl spokojen s pohostinností, bohat� se odm��oval. Podle této své vlastnosti 

dostal i jméno - ten, kdo se rád nechává hostit. Být zadob�e s Radegastem bylo ostatn� velmi 

d�ležité, protože Radegast pat�il v hierarchii slovanských boh� mezi ty nejvyšší.“ [17] 

 

1.4.1. Doprava sochy na Pustevny 

V roce 1930 byla socha ve Spojených státech, kde se na ní pracovalo 6 let, dokon�ena a o rok 

pozd�ji, r. 1931, byla p�evezena z Frenštátu pod Radhošt�m na Radhoš�. Vytvo�ení sochy 

tenkrát hradili �eští rodáci v Americe, kte�í ji pak darovali své vlasti.  

P�i první cest� nákladní auto se sochou uvízlo ve strmé zatá�ce, kde ho odkud další den 

muselo vytahovat tucet koní. Silný déš� doprovázející bou�kou a blesky, zabil jednoho z 

voják�, kte�í u Radegasta drželi stráž. 
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Socha musela být, po n�kolika desetiletí, p�evezena kv�li špatnému odolávání pov�trnostních 

podmínek a sochu bylo nutno restaurovat. Nejv�tší újmu utrp�la, když do pískovcové sochy 

p�i bou�ce kv�li železným výztuhám uhodil blesk [17].  

 

1.4.2. Opravy sochy 

Tohoto úkolu se již v roce 1980 ujal olomoucký socha� Karel Ho�ínek se svým synem, který 

trhliny opravil, vnit�ek vylil betonem a vystužil. Na své p�vodní místo byla socha Radegasta 

vrácena 11. 6. 1982.   

Provedená oprava nemohla sochu zachránit natrvalo a po následujících 14 letech, 22. 5. 1996, 

bylo pracovníky památkového ústavu rozhodnuto o vytvo�ení repliky sochy z p�írodního 

materiálu, z pravé jiho�eské žuly, což je natolik pevný materiál, že i v extrémních horských 

podmínkách vydrží bez vážn�jšího poškození n�kolik století. 

Originál sochy dnes m�žeme spat�it ve vstupní hale frenštátské radnice. 

Vytvo�ení žulové repliky bylo v roce 1998 sv��eno Kamenickému a restaurátorskému 

sdružení z Leskovce panu Janu Sobkovi a Miroslavu Zubí�kovi pod vedením akademického 

socha�e Miroslava Machaly. Náklady se pohybovaly okolo 1 miliónu korun, který 

sponzoroval nošovický pivovar, používající ve svém logu práv� siluetu Radegasta [18]. 

 

1.4.3. Doprava nové nyn�jší žulové sochy  

T�etí putování sedm tun t�žké sochy do nadmo�ské výšky p�es tisíc metr� se odehrálo 4. 7. 

1998. Vytesání žulového Radegasta trvalo dva roky. V díln� po celou dobu stála stará i nov� 

vznikající socha vedle sebe [19]. 
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1.5. Autor sochy Albín Polášek  

14. 2. 1879 - † 20. 5. 1965 

Albín Polášek (obr. 9), akademický socha�, pochází 

z Frenštátu pod Radhošt�m a jeho um�lecká kariéra za�ala 

už v d�tství, kdy na pastv� vy�ezával d�ev�né figurky, 

modeloval hlin�né postavi�ky a výborn� kreslil. B�hem 

svého života vyráb�l medaile, sošky, sochy, monumentální 

sousoší, pomníky a náhrobky. 

Ve Vídni se vyu�il �ezbá�em a studoval v 
ím�. Od svých 

22 let pobýval ve Spojených Státech Amerických, kde za�al 

pracovat jako �ezbá�. Poté byl p�ijat na Pensylvánskou 

akademii krásných um�ní ve Filadelfii, obor socha�ství.  

obrázek 9 – Albín Polášek [20]        Stal se také profesorem na prestižní Akademii um�ní 

v Chicagu. Do Frenštátu, svého rodného m�sta, jezdil na dovolenou. 

Jeho hlavním dílem byl Radegast. Za�al na n�m pracovat již v roce 1924 a vypracoval n�kolik 

variant tohoto díla. Odlity byly pak ve slévárn� firmy Maška dv� sochy. Její druhý odlitek byl 

p�vodn� ur�en pro autorovu zahradu, po �ase ale kon�í v pražské zoologické zahrad�. 

Konec svého života strávil kv�li mozkové mrtvici na vozíku. Tv�r�í práce se ale nevzdal. Ve 

svých 82 letech, po smrti své první manželky, se znova oženil [20]. 

 

1.6. Cyril a Metod�j 

Konstantin (Cyril) a Metod�j, svatí brat�i ze 

Solun�, kte�í jsou znázorn�ni na obrázku 9, jsou 

známí jako Apoštolové Slovan� nebo také 

Slovanští v�rozv�stové. Jejich otec byl v první 

polovin� 9. století vysokým hodnostá�em 

byzantského císa�ství. P�i své misi na Velkou 

Moravu vytvo�ili písmo hlaholici a prosadili 

staroslov�nštinu jako bohoslužebný jazyk.  

             obrázek 10 – Cyril a Metod�j[21] 
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Jejich duté bronzové sousoší vysoké 2,6 m a vážící 800 kg, bylo odlito sou�asn� 

s Radegastovou sochou v zá�í roku 1931 a postaveno 6,6 km vzdálené od Radegastovy sochy. 

Sádrový originál sousoší Cyrila a Metod�je je také umíst�n ve vstupní �ásti radnice. 

Cyrilometod�jské sousoší stojí �elem, aby návšt�vníky radhoš�ského vrcholu vítalo, zatímco 

Radegastova socha je ú�eln� postavena zády [21].                

 

1.7. Radegast. B�h a pivo. 

Jak je tedy známo, Radegast v našem v�domí zaujímá význam jako mistrovského díla na 

konci naši turistické cesty, tak p�edevším i pivo. Pivo Radegast se za�alo va�it roku 1965 a 

náleží pivovaru v Plzni. Plze� Prazdroj. 

Má snaha, zjistit pro� se pivo jmenuje práv� po tomto bohovi, se mi oficiáln� zjistit 

nepoda�ilo. Domnívám se ale, že pojmenování dostalo díky Radegastovým vlastnostem úrody 

a sklizn�, tak jako sklize� chmelu na výrobu piva. To, že Radegast nechyb�l na žádné 

slavnosti, ur�it� k pojmenování p�isp�lo. 

Pití piva je prožitek a ten je také doprovázen tradicí a tedy i sklenicí ze které se pije. Proto se 

zmíním o nádobách od historie po sou�asnost. 

 

1.8. Korbel 

Korbel, holba nebo krýgel jak byla tato nádoba v minulosti nazývána, slouží v dnešní dob� ke 

konzumaci našeho národního nápoje. Ke konzumaci piva.  

V minulosti sloužila tato nádoba také pro víno �i medovinu a podstatn� se liší od dnešního 

vzhledu [22].  

 

1.8.1. Historie korbele 

Korbele jsou p�evážn� n�meckou záležitostí. Vznikaly v 16. století a jejich tvar se lišil od 

místa p�sobišt�. Ty širší a t�žší se nacházely p�evážn� na jihu N�mecka, ty vysoké a úzké 

pocházely ze severu. Dá se �íct, že se lišily i regionáln�. Obsahy t�chto nádob byly r�zné. 
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Litrové, p�llitrové, t�etinové, tak jak to známe dnes a mnoho jiných neur�itých mír.  Anglie a 

Skandinávie byly také místem vzniku v 16. Století [23]. 

 

1.8.2.  Materiál 

Tyto keramické, cínové, sklen�né �i d�ev�né nádoby bývaly rozmanité. Lišily se materiálov�, 

tvarov� a byly r�zn� zdobené, jak m�žeme vid�t na obrázku 11 - 14. 

Cínové korbele �i jiné nádobí z tohoto materiálu obsahovaly olovo. Tento toxický prvek m�l 

za následek nemálo otav lidského organismu. P�sobení malých dávek, které byly v korbelech 

obsaženy, vedly k chronickým otravám (na což se p�išlo okolo 2. poloviny 19 století.). Proto 

se za�alo p�echázet na jiné p�írodní materiály. Dnes jsou korbele, z ekonomických a 

hygienických d�vody p�evážn� sklen�né. Vyrábí se i historické, ale to p�edevším keramické.  

B�hem 18. století byly korbele vyráb�ny výhradn� z kameniny (vhodný materiál pro výrobu 

užitkové keramiky, zdobená reliéfem), pozd�ji byla nahrazena porcelánem. V tomto století se 

ale také za�aly objevovat sklen�né korbely. Význam se p�ikládá tomu, že piva�i cht�li vid�t 

barvu piva. Sklenice byly zdobené cínovým reliéfem a víko op�t nechyb�lo. 

Její tvar byl r�zný. Nej�ast�ji válcovitý, soudkovitý, kónický, kuželovitý. Plášt� byly hladké, 

zvrásn�né nebo zdobené [24]. 

 

      

obrázek 11 – keramický korbel [26]    obrázek 12 – cínový korbel [26]  
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obrázek 13 – sklen�ný korbel [26]   obrázek 14 – d�ev�ný korbel [26] 

 

1.8.3. Sou�ásti korbele 

Sou�ástí bývalo jedno ucho. V�tšinou páskové a esovit� prohnutá, z�ídka se objevovala 

zdobená a n�kdy i k�ží potahovaná.   

Víko bývalo upevn�né na pantech a nohy byly lité. �asto byly prezentovány ve tvaru lva �i 

ovoce, drápu, nebo ve form� granátového jablka. Po roce 1660 nohy na okraji mizí.  

 

1.8.4. Dekorace 

Z kuchy�ského nádobí se postupn� p�echázelo také na �emeslo, a proto se nádoby za�aly 

zdobit. R�zné výjevy se ztvár�ovaly do malovaných kreseb na keramické korbely �i tepaných 

reliéf� na cínových odlévaných korbelech. Dalším zdobením byl také m�diryt neboli „um�ní 

levé ruky“, pravou rukou se rylo a levou se nádoba otá�ela.  

Malba a její barevnost byla neomezena. Objevují se výjevy z pivovar�, jak kon� rozvážejí 

pivní sudy, nebo jak zam�stnanci skládají d�ev�né sudy. P�evážn� se objevovaly také výjevy 

alegorické, biblické, nebo historické. Arabesky (ozdobný kv�tinový vzor) rytiny, medailony, 

figurky, ozdoby zví�at. Obrázky m�st, kde je velká tradice va�ení piva, jako jsou Mnichov 

nebo Stuttgart �i s pijatikou ve sklepích s pivními sudy. Motivy obrázk� zví�at, s loveckou 

tématikou, zbran�, ale i s mnichy, protože mniši v�tšinou v klášterech pivo va�ili. Byla to 

spíše mužská záležitost, proto se výjevy týkají spíše muž�. Žádný ženský korbel ve sbírkách 

nenajdeme. 
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Každý korbel byl ozna�en puncem, který se d�dil, nebo si �emeslník vytvá�el sv�j, kterým 

zna�il každý sv�j korbel.  

Zdobení za�alo být neodmyslitelnou sou�ástí. Pití piva se stalo pastvou pro o�i a každý 

vlastnil sv�j vlastní korbel, který mohl s hrdostí ukázat [25]. 

 

1.8.5. Víko 

Dnešní sb�ratelé berou korbel bez víka a ouška jako nekompletní, stalo se tedy jeho sou�ástí. 

Bez t�chto sou�ástí se z n�j stává p�llitr. Jeho existence není jednozna�ná a d�vod�, pro� byl 

korbel obohacen o víko, je více. 

Jedna z teorií je založena na skute�nosti, že v 16. století bylo v N�mecku zavedeno na�ízení, 

že všechny potraviny a nápoje musely být kv�li morové nákaze p�echázející z moskyt� a 

blech, chrán�ny p�ed tímto hmyzem. Výsledkem byl korbel piva s víkem a i poté, co byla 

epidemie v Evrop� vymýcena, z�stalo víko jako sou�ást korbele pro okrasu. 

Další z teorií je, že víko má proto, aby v n�m pivo z�stalo déle kvalitní, nezv�tralo a 

nevy�p�lo. St�edov�ké pivo se podstatn� lišilo od dnešního. Kdysi pivo p�edstavovala 

nefiltrovaná hustá kaše [24]. 

 

1.8.6. Vzhled víka 

Víka jsou také bohat� zdobená. �asto bývají zakon�ená chmelovou šiškou, nebo jsou na n�m 

vyryty nápisy, nap�. ot�enáš v n�m�in�, nebo erby, které prozrazovaly, odkud majitel korbele 

pochází. Víka se objevují rovná, stup�ovitá, nebo vzdutá (vypouklá). Bývají také v kombinaci 

cínu a porcelánu [24].  
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1.8.7. Tradice 

Také m� zajímala otázka jakési etiky a tradice, které se vykonává p�ed za�átkem pití. 

Vzájemné p�i�uknutí p�i p�ípitcích má sv�j p�vod v minulosti, kdy lidé v��ili, že se do vína 

mohou dostat zlí duchové, které je nutno odehnat ješt� prvním douškem. 

Také se �íká, že se vínem p�ipíjelo, aby se zjistilo, jestli nápoj není otrávený. Holbami se 

muselo „�uknout“ tak siln�, ale se víno �i pivo p�ešplouchlo do další nádoby a p�ípadný jed 

rozd�lil. Tato teorie pochází od Viking�. 

Do dnešní doby je to automatická tradice. Tradice založená již na jiných okolnostech, jako je 

p�ání si na zdraví, ale po�ád dodržována.   

Dnes historický korbel tvo�í funkci už jen jako upomínkový p�edm�t k r�zným výro�ím, kde 

bývají vyryty nebo ražené informace o události. Jsou také pam�tní a mají velké využití na 

pivních slavnostech, jako je Octoberfest v N�mecku, �i jiné slavnosti. 

N�které korbely m�žeme shlédnout v centru m�sta Ostravy v Ostravském muzeu, kde jsem se 

také setkala s PhDr. Václavem Paj�rkem, který mi osv�tlil n�které nejasnosti �i historická 

data. 
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2. Praktická �ást 

 

2.1.Výroba reliéfu 

Za�átek mé práce spo�íval ve vytvo�ení reliéfu 

Radegasta. Reliéf se zdál nejsnadn�jší úlohou ve 

výrob� celé mé práce, ale jeho složitost a 

zkoušení r�zných metod pro ten nejdokonalejší 

odlitek p�ed�il mé o�ekávání a tato �ást se stala 

tou nejsložit�jší a �asov� nejnáro�n�jší.  

Model byl voskový. Z klasického pivního korbele 

šlo o jeho obtisk neboli negativ. První nápad jak 

docílit p�esného obtisku byl obtisk do modelovací 

hlíny. Ta se ale ke sklen�nému povrchu korbele, i 

p�es použití silikátu �i krému, stále lehce 

p�ilepovala.  

Po vytrvalých pokusech se dalo dokonalého 

obrázek 16 – hlin�ná forma    obtisku docílit, ale po vylití této hlin�né formy, 

zabezpe�ené na krajích hlínou vystupující z formy (obr. 16) d�lal vosk staženiny �i jiné 

nedokonalosti.  

Hlína se vyformovala do tenkého kvádru a korbel se jednoduše pomocí p�itla�ením reliéfu 

obtiskl. Keramická hlína se musela pot�ít krémem �i silikonem stejn� jako korbel, aby se hlína 

na sklo nelepila. Vyzkoušeno bylo také zapráškování lykopodiem jak hlíny, tak skla, ale reliéf 

byl ve v�tšin� p�ípad� drobn� popraskaný. Odlitky byly nep�esné. Tento zp�sob se tedy 

neukázal jako nejvhodn�jší a proto se hlin�ná forma nahradila formou lukoprénovu.  

 

2.2. Tvorba lukoprénového negativu 

Dokonalého obtisku se tedy dostalo, použitím lukoprénu zna�ky N 1522, což je silikonová 

kau�uková pasta (obrázek 17). D�ležitými faktory p�i práci s touto hmotou je použití tvrdidla, 

které tvo�í 2% z celkové hmoty lukoprénu a jeho d�kladné rozmíchání.  Také pomalé lití a 

dostate�n� dlouhá doba ke ztuhnutí p�ispívají k dokonalé form�. Lukoprén tuhne do druhého 
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dne, ale p�i špatném namíchání 

m�žete �ekat i n�kolik dní �i týdn�. 

Hlavní výhodou byla trvalá forma a 

reliéf se stále nemusel obtiskovat do 

modelovací hlíny.     

Pro zabrán�ní ste�ení lukoprénu ze 

sklen�ného modelu byla využita op�t 

modelovací hlína k vytvo�ení zábran 

proti tomuto ste�ení.    

Následující den byla p�lkruhová 

forma ztuhlá a následovalo vytvo�ení 

voskového modelu.      obrázek 17 – lukoprénová forma 

 

 

2.3. Výroba voskového modelu 

Po získání kvalitního obtisku reliéfu nám vznikl negativ, který se vylil voskem. Zkoušely se 3 

druhy vosku. Technický vosk, v�elí vosk a zuba�ský vosk zna�ky Caradent (obrázek 18).  

Technický vosk je velice tvrdý, ale výborn� kopíruje tvar a zvýraz�uje detaily. 

V�elí vosk je p�íliš m�kký pro kopírování detailních �ásti, ale zato výborn� formovatelný. 

Dobrou volbou bylo také 

smíchat technický vosk se 

v�elím v pom�ru asi 60:40, ale 

jako nejlépe tvarovatelný vosk 

se ukázal zuba�ský vosk. Je 

snadno formovatelný a dob�e se 

s ním pracuje.   

  

obrázek 18 – (zleva) zuba�ský vosk, v�elí vosk, technický vosk  
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Tímto voskem se tedy lukoprénová forma tenkost�n� vylila a to tak, že pomocí malého 

množství vosku a následným p�elívání ze strany na stranu vosk pomalu zatuhával. Formu 

jsem nejprve nah�ála, aby vosk tuhnul pomaleji a dalo se tak s ním lépe manipulovat.  

Po ztuhnutí se reliéf lehce vyjmul a za pomocí tepelného zpracování jednoduše opracoval do 

požadovaného tvaru. Byly použity jednoduché nástroje jako šroubky, nožík, n�žky, které se 

nah�ály nad plamenem. 

Nesm�lo se ovšem zapomínat na úkosy, aby p�i formování reliéfu nedošlo p�i vytahování 

k jeho poškození.  

 

2.4. Výroba jádra 

Uvnit� sklen�ného korbelu, sloužící jako model, se ukrýval úkos, a proto se pomocí tenkého 

plastového obalu dosáhlo jeho soum�rnosti. Velice jednoduše se tento nedostatek odstranil 

vložením plastového kruhu, uvnit� rozst�ihnutý, aby dokonale formoval jeho vnit�ní tvar. Po 

této úprav� se vnit�ek korbele zap�choval s organobentonitovou sm�sí a s kouskem drátu 

uprost�ed jádra, sloužící ke snadn�jšímu vytažení jádra z korbele.  

 

2.5. Výroba d�ev�né palcové úchytky 

Jelikož ke korbelu bylo zhotoveno i víko, muselo se myslet 

na jeho uchycení. Proto jsem za pomocí pilník�, brusky, 

smirkového papíru a podobných pom�cek vytvo�ila 

z kousku d�eva dva tvarov� jednoduché výstupky. Spodní, 

který se ve form� p�iložil k uchu korbele a po odlití sloužil 

k p�ichycení víka a druhý pro jeho pohyblivost (obrázek 19).  

 

Obrázek 19 – pohyblivá d�ev�ná úchytka 
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2.6. Formování korbele 

Formování bylo provedeno ru�n� do �ty�dílného kovového rámu. 

Prvním krokem ve formování bylo vytvo�ení šn�rova�ky v bentonitové sm�si, pro snadn�jší 

formování celého korbele válcovitého tvaru. 

Polovina modelu usazeného do šn�rova�ky pomohla k lepšímu a p�esn�jšímu zaformování.  

Vy�nívající polovina modelu p�ipravená k formování, na níž byl umíst�ný voskový reliéf, se 

nejprve zapráškovala jemn� mletým uhlím, následn� poprášila lykopodiem (ten má za úkol 

snadné vyjmutí modelu, aniž by došlo k potrhání formy p�i jeho vytahování). Poté 

následovalo zaformování do organobentonitové sm�si, což je modelová sm�s na bázi oleje, 

která slouží pro lepší povrch odlitku a její velkou p�edností je detailní kopírování povrchu 

odlitku.  

Po nanesení a zap�chování dostate�né tlouš�ky této modelovací sm�si následovalo 

dop�chování se sm�sí bentonitovou. 

 Po dokon�ení prvního dílu formy, se op�t nesm�lo zapomenout k zaprášení rovné d�lící 

roviny a modelu pomocí lykopodia pro snadné rozd�lení formy. Také vtoková soustava byla 

sou�ástí druhého dílu formy.  

Vzhledem ke tvarovosti odlitku se odlévalo gravita�n� a také forma byla k tomuto 

p�izp�sobena.   

T�etí díl, tedy spodní díl, se pouze dop�choval a stáhl za pomocí šroub�, aby nedošlo 

k pohnutí formy a �tvrtý díl sloužil jako vtoková jamka. Všechny díly jsou vyobrazeny na 

obrázku 20. 
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obrázek 20 – jednotlivé díly rozložené formy 

 

2.7. Odlévání 

Odlévání odlitku bylo gravita�ní ve 4 dílné form�, jak už bylo zmín�no. Formu m�žeme vid�t 

na obrázku 21, 22. Cín pat�í mezi nízkotavitelné kovy a byl nataven pouze v elektrické 

odporové peci.  
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  obrázek 22 – forma z horního pohledu 

obrázek 21 – zhotovená forma p�ed odlitím   

 

2.8. Úprava odlitku 

Po odlití musíme z odlitku odstranit všechny p�ebývající �ásti jako je vtoková soustava, 

zateklé pr�duchy, výfuky a ostatní v�ci, které k odlitku nepat�í. 

Vzhledem k m�kkému odlitému materiálu mi k opracování posta�ila pilka pro od�ezání 

vtokové soustavy a pilníky.  

 

2.9.Víko 

Jako model víka posloužilo staré oby�ejné kruhov� 

profilové mírn� vypouklé víko, které se muselo 

poupravit pomocí modelá�ské hlíny a p�ídavk�, aby ke 

korbelu pasovalo. Po vytvo�ení sn�rova�ky (obrázek 

23), byla první polovina zaformována op�t do 

organobentonitové a bentonitové sm�si do dvoudílné 

kovové formy se zaprášenou rovnou d�lící rovinou. 

               

obrázek 23 – model víka ve šn�rova�ce 
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2.9.1. Výroba jádra 

Pro odleh�ení odlitku muselo být použito jádro vyrobené 

z bentonitové sm�si a p�i formování se musela vytvo�it 

známka, kam bylo jádro vloženo. Jádro se p�ed založením 

do formy nat�elo lihovým nát�rem, který se nechal vyho�et 

(obrázek 24). 

Také d�ev�ná úchytka se musela k víku zaformovat pro 

pozd�jší uchycení k �ásti korbele pro funk�nost víka. P�i 

formování se dod�laly zá�ezy a pr�duchy, které m�žeme 

vid�t na obrázku 25.      

                         obrázek 24 – vyho�ení 

            lihového nát�ru z povrchu jádra 

 

. 

obrázek 25 - hotová forma p�ed složením   obrázek 26 – hrubý odlitek víka 
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2.9.2. Odlévání víka 

Po odlití (obrázek 26) byly provedeny podobné úpravy stejn� jako u korbele. Bylo pot�eba 

odstranit p�ebyte�ný materiál a upravit odlitek do požadované podoby za pomocí brusky, 

pilník�, pilky a vrta�ky, kde bylo zapot�ebí vyvrtat díru v pá�ce pro uchycení víka 

s korbelem.      

 

2.9.3. Kone�ná úprava odlitk� 

Oba kusy odlitku byly otryskány a reliéf vylešt�n. 

Otryskávání slouží pro jednotný vzhled povrchu a odstran�ní nerovností. P�i tomto procesu 

se nám ale mohou projevit skryté vady v odlitku, nap�íklad trhliny, bubliny a je zapot�ebí 

dalšího opracování. Provádí se k�emenným pískem. 

Reliéf Radegasta byl vylešt�n za pomoci lešticího kotou�e spolu s leštící pastou. 

Ob� �ásti odlitku zbývalo už je zkompletovat. To se stalo pomocí rozklepání hliníkového 

nýtku a odlitek byl hotový. Na hotový odlitek se m�žete podívat v p�ílohách 27, 28.  
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3. Záv�r 

P�i shromaž	ování podklad� pro vypracování bakalá�ské práce jsme se dozv�d�la mnoho 

zajímavých a užite�ných skute�ností ohledn� místa, které je mým domovem. Bylo p�ínosné a 

zábavné se o t�chto místech dovídat.  

Cílem teoretické �ásti bylo popsat jednotlivé území Moravskoslezského kraje, jejich historii, 

sou�asnost, známé osobnosti a zajímavosti kraje. Rozsáhlejší �ást také pat�í Pustevnám, kde 

stojí známá socha boha Radegasta, která je zobrazena ve form� reliéfu na odlitém korbelu. 

Toto místo má velice bohatou a p�evratnou historii, až m� samotnou p�ekvapilo, jak 

d�ležitým místem pro nás Pustevny byly a co všechno se na tomto horském sídle odehrálo.  

V poslední �ásti teoretické práce jsme se do�etli o korbelech. Literatura k tomuto tématu je 

p�edevším n�mecká, tak jako místo jejich vzniku.  

V praktické �ásti je popsán postup výroby korbele. Práce se zdála být zpo�átku pom�rn� 

jednoduchá, ale p�i realizaci jednotlivých komponent� jsme narazila na p�ekážky a také odlití 

korbele se na poprvé nezda�ilo. 

Cílem mé práce bylo odlití korbele s víkem, sloužící jako upomínkový p�edm�t. 

Teprve p�i tv�r�í práci pochopíte, že um�lecké slévárenství je o originalit�, hledání 

nejr�zn�jších metod pro dosažení dokonalého odlitku a hlavn� o trp�livé práci.   

Téma této bakalá�ské práce se mi zdálo být velmi atraktivní a m�j zájem o kulturu také 

napomohl k výb�ru ztvárn�ní práv� Radegasta. V mnoha formách se s ním dennodenn� 

setkáváme a prozkoumat jeho historii mi p�išlo velice zajímavé.   
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4. Obrázková p�íloha 

Obrázek -  27 
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Obrázek - 28 
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