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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá historií a vznikem Valašska a také samotnými Valachy. 

Odkud přišli, jaký vedli ţivot a podobně. Dále se zaměřuje na výrobu bronzového odlitku, 

doplněného kovářskou prací, právě na téma Valašska. Tato plastika byla vyrobena pomocí 

technologie zaformování do jednorázové bentonitové formy. Celý postup, od zhotovení 

modelu, aţ po konečné úpravy odlitku a jeho instalaci, je v této práci detailně popisován. Text 

je proloţen fotodokumentací pořízenou během celého pracovního procesu.  

 

Klíčová slova: Valašsko, bronzová plastika, odlitek, slévárenství, damascénská ocel 

 

Abstract 

This bachelor work deals with history and origin of Wallachia and Wallachien people. 

Where they came from, what life they lived and so on. Then is it directed on production of 

bronze cast, completed with smith work on Wallachia subject. This plastic was made with 

technology of forming to one-off bentonite form. Whole procedure, from model fibrication, to 

the finished treatment of the cast and his installation, is detail described in this work. The text 

is enriched on photodokumentation which was acquired during the whole work process.  

 

Keywords: Wallachia, bronze sculpture, casting, foundry, Damascus steel 
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1. Úvod  

Pro svou závěrečnou bakalářskou práci jsem si vybral téma Valašska. Pro tohle téma jsem 

se rozhodl, protoţe jsem se na Valašsku narodil, dodnes v něm také ţiji a mám k němu více 

neţ kladný vztah.  

Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V teoretické části pátrám v minulosti a zabývám se 

nejen historií a vznikem Valašska, ale také jeho rozvojem, kulturními památkami a také jeho 

slavnými osobnostmi. Dále se věnuji i své rodné vesničce Velké Karlovice. 

V praktické části jsem si podle vlastních představ vytvořil návrh na plastiku s valašským 

motivem. Popisuji v ní celý postup výroby, od zhotovení modelů, aţ po odlití plastiky z kovu. 

Do textu přikládám také fotodokumentaci pořízenou během celého pracovního procesu. 

Cílem mé práce je vytvořit odlitek pomocí často vyuţívané technologie - zaformování do 

jednorázové bentonitové formy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Teoretická část 

2.1 Pravěk 

V moravských muzeích a soukromých sbírkách nám náhodné archeologické nálezy 

dokládají, ţe v období starého (± 1 000 000 – 250 000 př. n. l.) a středního (250 000 – 40 000 

př. n. l.) paleolitu přicházel člověk především na jiţní Moravu. Známé jsou především jeskyně 

Kůlna v Moravském Krasu a Šipka u Štramberka. Nejstarší důkazy o pobytu člověka ve 

Valašském regionu byly nalezeny poblíţ Kelče. Bylo to několikanásobné hranové rydlo 

dokazující přítomnost tzv. lovců mamutů, patřícím ke kulturnímu okruhu zvanému gravettien 

(obr. 1). Tato kultura představuje v podstatě člověka dnešního vzhledu. 

Po poslední době ledové následuje neolit (± 5700 – 4500 př. n. l.) kdy je společnost 

paleolitických lovců a sběračů střídána zemědělskou civilizací. Změny ve způsobu ţivota 

nastávají v pouţívání zemědělských nástrojů, potřebou opracovávání dřeva, vyuţívání zbraní 

a budováním stálejších sídel. Zavedením dřevěného háku taţeného párem dobytčat dochází 

k orebnímu zemědělství, obilnářství a rozšiřuje se chov dobytka. V rámci obţivy má tímto 

rozhodující roli muţ, coţ dopadá na tehdejší společenské uspořádání. Také se začíná 

objevovat kov – výrobky z mědi. Nálezy kostrových pohřbů pod mohylami v Doubravě u 

Němetic naznačují duchovní ţivot tehdejší společnosti lidu se šňůrovou keramikou. Název 

vychází z výzdoby keramiky otiskem kroucené šňůry (obr 2).  

Tito lidé jiţ byli Indoevropané. V jejich hrobech se našly keramické milodary i zbraně – 

sekeromlaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Několikanásobné hranové rydlo [1] Obr. 2 Šňůrový pohár [1] 
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V době bronzové (1900 – 750 př. n. l.) se začínají vyuţívat kovové zbraně a nástroje, které 

však ještě plně nenahrazují nástroje ze dřeva a kamene. Tato doba je také označována za lid 

popelnicových polí, kdy pohřbívání pod mohylami přechází k ţárovému pohřebnímu rituálu. 

Tato změna naznačuje proměnu v představách o posmrtném ţivotě. Nálezy v regionu se 

označují tzv. luţickou kulturou. V Pulčíně je nalezena bronzová sekerka, unikátním nálezem 

je anténovitý bronzový meč od Horní Lidče (obr.4), v Kychové tzv. depot – původně 25 

bronzových náramků. Je známé i pohřebiště tohoto lidu, které se nachází u Valašského 

Meziříčí, kde se ještě pohřbívalo ve starší době ţelezné, zvaná Halštatská (± 750 – 400 př. n. 

l.).  

Z mladší doby ţelezné – laténské (± 450 – 0 př. n. l.) nejsou v regionu nálezy, které by 

potvrdily přítomnost historických Keltů obývajících v té době střední Evropu. Teprve na 

přelomu století k nám pravděpodobně přichází lid z horských oblastí severního Slovenska 

s tzv. púchovskou kulturou, který mohl vzniknout smísením původních luţických obyvatel 

s keltskými Kotiny. V archeologických nálezech je zastoupeno 10% keltské keramiky, ovšem 

není vyloučeno, ţe se můţe jednat pouze o vliv způsobený těsnými kontakty s moravskými 

Kelty. Konec osídlení lidu s púchovskou kulturou nám uzavírá pravěké dějiny na přelomu 

letopočtu v našem regionu. Po odchodu Keltů osídlili Moravu Kvádové, patřící ke 

germánským Svébům, setrvávajícím zde zhruba 4 století. V 5. století je střídá kmen 

Langobardů. V 1. polovině 6. století přicházejí na Moravu Moravskou branou první Slované, 

ze své pravlasti severně od Karpat. Hornaté území Valašska se začíná zalidňovat aţ vnitřní 

kolonizací 11. – 12. stol., kdy je osidlováno Kelečsko. [1] 

         Obr. 3 Mapa regionu [1]             Obr. 4 Anténovitý meč [1] 
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2.2 Středověké osídlení 

Příchodem slovanského obyvatelstva začíná osídlování Čech a Moravy, ale aţ ve 12. a 13. 

století začíná být intenzivní. Úrodné níţiny se zahušťují a osídlení a kolonizace se šíří do 

vyšších poloh. Rozvoj zemědělství a řemeslné výroby je spojen s přílivem cizích kolonistů. 

Hornaté území roţnovské i vsetínské Bečvy bylo postupně osídlováno v dlouhém časovém 

úseku středověkou kolonizací a končí pasekářkou tzv. valašskou kolonizací v 16. aţ 18. stol. 

O původu Valachů a jeho názvu existuje řada dohadů. Například uţ v roce 1636 jeho název 

zaujal úředníka těšínské komory, který napsal, ţe pochází od latinského slova vallis – údolí, 

do kterých tento lid pronikal. Na počátku 19. stol. roţnovský vrchnostenský úředník W. 

Fichtner odvozoval název Valach od řeky Váh a A. Maniak z Valašského Meziříčí od válení 

se po trávě a mechu při pastvě. František Palacký, rodák z valašských Hodslavic se ve svých 

Dějinách věnuje původu Valachů v souvislosti se zánikem Bójů v roce 145 př. n. l. „možné a 

pravdě podobné jest, že tak řečení Valachové, v horách severovýchodní Moravy podnes žijící, 

jsou poslovanění potomkové starých Bójův, jelikož jméno jejich (Valach, tj. Vlach, Valh, 

Gallus) tomu nasvědčuje, i zvláštnosti všeliké, kterýmiž od ostatních Moravanův se liší“. Ve 

svém přehledu národu uherských užil názvu Valaši v tehdy už známém významu: „Vlaši či 

Valaši“, kteří „…sami sebe jmenují Rumuny“. V písemnostech těšínské komory z roku 1755 

je zaznamenána souvislost mezi moravskými Valachy na jedné straně a Valachy z dnešního 

Rumunska na straně druhé. „Slovo Valach nebo Vlach znamená tolik jak Vlach či Ital“. Je 

moţné, ţe Valaši přišli do těšínského kníţectví ne přímo z Itálie, ale z římské kolonie 

Sedmihrad (Rumunsko). Odtud pramení jejich úsluţnost a zbytky latinských či italských slov, 

které označují jejich hospodářské potřeby. Například vetula – uţitková koza, bisau – dvojitý 

pytel přehozený přes koně apod. 

Na názvu Valach se konečně od poloviny 19. stol. shodují jak historikové, tak jazykovědci, 

a to na německém prostřednictví tohoto pojmu. Na přelomu starého a nového letopočtu 

nazývaly germánské kmeny své keltské sousedy, které znal Caesar (100 – 44 př. n. l.), 

Strabon (64 př. n. l. – 19 n. l.) jako „Gall“, „Volcae“ termínem „welsch“, „valah“, „valh“. [1] 

[2]  

 

2.3 Valaši na východní Moravě 

Z Maramureše v Rumunsku se do dnešní zakarpatské Ukrajiny asi ve 14. Stol. přesunuli 

pastevci pečující o velká stáda ovcí, zvaní všeobecně Valaši. Svoje stáda pásli v horách, které 

byly v té době nevyuţívané. Postupem času došlo ke splynutí s domácím obyvatelstvem, které 
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převzalo mnohé praktiky kolonistů, včetně specifických forem ţivota v horách a valašského 

práva. Toto salašnictví a pastevectví se dále rozšiřovalo na Slovensku, v Haliči i v jiţním 

Polsku, a na přelomu 15. a 16. století skončila pouť valašských kolonistů v horách východní 

Moravy. Názvem Valaši se potom neoznačují uţ jen Rumuni, ale stává se všeobecně názvem 

pro chovatele ovcí salašnickým způsobem a horského hospodaření, kteří přijali „valašský“ 

způsob ţivota. Horské území východomoravských panství bylo aţ do konce 15. stol. 

minimálně vyuţíváno. Postupně se zde začali usazovat pastevci ze sousedních Uher, 

sousedního Polska, ale v horách hledali útočiště i lidé pronásledováni zákonem, katolickou 

církví, zběhové z galejí a armád. Historie Valašska sahající do 15. a 16. stol. je ve srovnání 

s tisíciletými dějinami lidstva velmi mladá. Naši předkové se zde usadili jako kočovní 

nomádi. Začali mýtit jim vykázané „Javořiny“, a z neopracovaných smrkových klád si 

budovali jednoduché sruby a masivní ohrady pro ovce. Během léta celé rodiny vypásaly se 

svými stády lesní travnaté porosty horských strání. 

Vysoko v horách si budovali salaše, které se skládaly z koliby a pevné ohrady. Uprostřed 

koliby bylo otevřené ohniště a ve střeše otvor pro volný odvod kouře. U ohnišť se dále 

zpracovávalo ovčí mléko a vyprávěly pověsti a příběhy. Z mléka se vyráběl sýr, který 

představoval hlavní obţivu. Tekutina, která zůstala v dřevěných vědrech po výrobě sýra, se 

nazývá ţinčice. Představovala velmi výţivný nápoj. Stádo dále poskytovalo materiál na 

zhotovení oděvu. Ovčí vlna se stříhala dvakrát do roka, z kterého se vyrábělo sukno, a to bylo 

dále pouţito na kalhoty, haleny, válenky, sněţnice apod. Ovce také byly zdrojem masa, jehoţ 

úprava byla velmi prostá. Vařilo se v kotlíku zavěšeném nad ohněm, nebo se opékalo. 

Zpestřením jídelníčku Valachů bylo i sbírání lesních plodů – jahod, malin, borůvek. [2] [3]      

  

 Obr. 5 Koliba na hoře Radhošť [2]    Obr. 6 Přenosná koliba [2] 
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V době kolonizace byly v Zadních horách (podél Slovenské hranice) lesy smíšené. 

Převaţovala zde jedle a buk, ale rostl tady i javor, jasan, habr, borovice, modřín, smrk a hojně 

i lípa. V neudrţovaném pralese se vyskytovaly roje včel. Stinnou a nebezpečnou stránkou 

ţivota v lesích představovali medvědi a smečky vlků napadajících stáda ovcí. 

Dalším postupem jak získat obţivu obděláváním chudých políček se ujímá jen velice 

obtíţně. Úrodnější pozemky níţin jsou jiţ osídleny poddanými meziříčsko-roţnovského 

panství. Kolonisté, kteří sem přicházejí v 16. a 17. stol. z východokarpatské oblasti osídlují 

neúrodné paseky vysoko v horách. Říká se jim vrchaři. Valašští kolonisté z východu osídlují 

území při horním toku Ostravice, a to v obci Čeladná, Ostravice a Trojanovice. Při horním 

toku roţnovské Bečvy jsou to obce Horní, Prostřední a Dolní Bečva, Solanec, Hutisko a 

Valašská Bystřice. Při horním toku vsetínské Bečvy obce Velké a Malé Karlovice, Karolinka, 

Nový Hrozenkov a Halenkov. 

Valaši mají v té době pro svůj hospodářský význam vrchnosti přiznané četné výsady. Je 

respektováno jejich valašské právo i s valašským soudem a úřadem valašského vojvody. Jsou 

osvobozeni od robot, smějí svobodně kočovat se svými stády a nosit zbraň. Za uţívání pastvin 

jsou však povinní odvádět paseční plat. Salašnické hospodaření se stává hlavní hospodářskou 

činností aţ do 19. stol. Vytváří se valašská kultura, charakteristická svébytným nářečím, 

zvyklostmi, typickým oděvem a krojem. [2] [3] 

 

2.4 Vznik Vsetínského panství  

Vznik vsetínského panství datujeme do poloviny 13. stol. „Dne 30. září 1297 na zasedání 

provinciálního soudu v Brně rytíř Protiva z Doubravice převedl své dědičné majetky 

v markrabství moravském ležící po obou březích řeky Bečvy (Beyx) do držby bratra Ekka, 

mistra řádů templářů v Čechách a na Moravě. Menší část prodal Ekkovi za 200 hřiven a 

zbylou, větší část, mu daroval do dědictví pro spásu a záchranu své duše“. Templáři se nadále 

zaslouţili o další vznik osad a zvelebováni majetku, do doby neţ byl řád templářů v roce 1312 

na koncilu ve Vienne zrušen. Kolem roku 1329 se vsetínského panství ujímají synové Voka 

z Kravař Jan a Drslav, o kterých se ví, ţe vlastnili panství Moravský Krumlov, Starý Jičín, 

Helfštýn a Roţnov. [1] 
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2.5 Vznik Roţnovského panství 

  O vzniku a zaloţení města Roţnova nejsou určité zprávy, ale je jisté, ţe toto území patřilo 

ve 13. stol. vladykům z Krásna. O původu jména Roţnov existuje několik pověstí například o 

loupeţnících, kteří se zde zdrţovali a opékali zvěř na roţni. Jiná pověst pojednává o 

statečném Libošťovi a krásné Růţence, kteří zde zaloţili osadu a nazvali jí podle Růţenčina 

jména Roţnovem. Další domněnkou je, ţe název Roţnov je odvozen od rohu, který tvoří řeka 

Bečva s potokem Háţovkou, v němţ je město poloţeno. Staré listiny z let 1437 – 1464 

dokazují, ţe osada je jmenována Roţnovem a její majetníci se podepisují z Roţnova. 

Panství Roţnov a Vsetín mělo aţ do pol. 16. stol. stejného majitele a to Jana z Pernštejna, 

řečeného Bohatý. Protoţe více pobýval na hradě Helfštýn, nechal Roţnovský hrad zpustnout. 

Nastěhovali se do něj zbojníci a přepadávali okolní vesnice. V důsledku toho byl hrad v roce 

1539 královským nařízením z velké časti zbořen. Krátce před svou smrtí, v roce 1549, Jan 

z Pernštéjna, prodává roţnovské panství panu Vilému staršímu ze Ţerotína. Jeho potomkům 

patří toto území aţ do roku 1808.  

Po duchovní stránce se páni ze Ţerotína hlásili k jednotě bratrské, a také jeho poddanský 

lid. V důsledku následného pokatoličťování, v roce 1620 za Dětřicha ze Ţerotína, povstali 

obyvatelé východní Moravy proti vrchnosti, císaři a církvi. V roce 1627 povstali podruhé, a to 

jako spojenci české a moravské pobělohorské emigrace a Dánů. Potřetí povstali valaši 

v letech 1642 – 1644, a to jako spojenci Švédu. Jejich hlavní jádro tvořilo obyvatelstvo na 

panstvích Vsetín, Valašské Meziříčí – Roţnov, Lukov, Vizovice a Zlín. V soudobých 

pramenech byl tento odbojný lid nazván Valaši. V roce 1644 bylo povstání potlačeno 

císařským vojskem a ve Vsetíně popraveno přes 200 povstalců. Tato masová poprava byla 

nejkrvavější exekucí v českých dějinách. 24. října 1648 podepsáním vestfálského míru byla 

ukončena třicetiletá válka, která naprosto zpustošila kraje, rozvrátila hospodářství a 

obyvatelstvu přinesla obrovské utrpení a škody. Nejvíce bylo válkou zničeno a postiţeno 

město Valašské Meziříčí. V lesnatých a hůře dostupných horách Roţnovska, leţících mimo 

frekventované komunikace, našlo útočiště mnoho obyvatel z jiných, válkou postiţených míst. 

Spousta uprchlíků se uţ do svých bývalých domovů nikdy nevrátila, stavila si v údolí nová 

obydlí a podílela se na vzniku nových vsí. 

Roku 1815 prodala Josefa, lankraběnka z Furstenberka, rozená ze Ţerotína panství Roţnov 

hraběti Františkovi de Paula Josefu Kinskému. [1] [4] 
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2.5.1 Rozvoj hospodářství, řemeslné výroby, průmyslu a kultury 

Na úpatí Hradiska u Roţnova byly do roku 1530 stříbrné doly. V roce 1740 byly znovu 

otevřeny, ale stříbrná ruda se ukázala jako špatná, a od dolování se opustilo. 

Řemeslná výroba se v Roţnově vyvíjela jen pozvolna, protoţe byla nepříznivě ovlivňovaná 

polohou a neexistovaly v ní trhy. Aţ v polovině 17. stol. se objevuje cech zámečníků, kolářů, 

kovářů, stolařů a bednářů. Z dalších samostatných cechů to byli tkalci, mlynáři a řezníci. 

Počátkem 19. stol. se všichni měšťané kromě polního hospodářství, věnovali tkaní plátna. Pro 

hotovou přízi jezdívali na Hanou, kde rostl kvalitnější len. Zpočátku utkané plátno bílili 

v boudách, kde stály kotle na vaření i na chlórovou vodu, do které se plátno ukládalo. 

V roce 1756 – 1779 vystavěl Michal ze Ţerotína v Roţnově papírnu. Vyráběly se v ní 

knihařské lepenky i lepenky pro elektrárny, které se posílaly do Německa, Ruska i Ameriky. 

Roku 1712 zde staví Karel Jindřich ze Ţerotína pivovar, roku 1870 je nově upraven a 

rozšířen. Záznamy uvádějí, ţe roku 1902 se uvařilo 9 175 hl. 10-14stupňového piva. 

Do dnešních dnů přetrvalo, a je vysoce ceněno umělecké vyšívání a vyškrabování kraslic 

(velikonoční vejce). [1] [4] 

 

2.5.2 Památné budovy a pomníky 

 V roce 1773 byla postavena dřevěná radnice. Později byla prodlouţena, přistavěno 

podloubí a umístěna v ní 2. třída. 

Nákladem obce za 20 000 zlatých byl v roce 1874 postaven Léčebný dům (dnešní 

Společenský). Obsahoval kuchyni, čítárnu, knihovnu, společenský sál, ordinační místnost a 

místnost, kde se vydávala ţinčice (obr. 7). 

Roku 1873 se v privátním domě na náměstí zaslouţil o otevření lékárny lékárník Hynek 

Seichert. Později dává vystavět vlastní lékárnu s inhalačním pavilonem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7 Společenský dům [5] 
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    Obr. 8 Pomník Palackého [7] 

Roku 1868 byla z obecní sýpky zřízena 

Sokolovna. 

Před parkem je vystavěn pomník 

Palackého z roku 1879 a odhalený za 

přítomnosti Františka Riegra (obr.8). [4] 

 

2.5.3 Dějiny lázeňství 

Příznivých klimatických podmínek si 

v roce 1796 povšiml jako první, lékař c.k. 

rada a krajský fyzik dr. Kročák, velmi 

uznávaný toho času v Brně. Poslal do 

Roţnova své čtyři pacienty s plicní 

chorobou, a doporučil léčbu vzduchem a 

ţinčicí (ovčí syrovátkou). Výsledek byl tak 

ohromující, ţe v dalších letech počty 

pacientů přibývaly. Na tento popud, zaloţil 

roku 1820 tehdejší hraběcí ředitel Roţnovského panství Josef Drobník, léčebný ústav. 

Z hájnice u města dal vybudovat park, v něm cestičky, pavilon, lavičky a pec na ohřívání 

ţinčice. Za jeho působení v úřadu ředitele, se na Radhošti páslo 500 – 600 ovcí. V roce 1852 

se v Roţnově usadil dr. František Polanský z Vídně a léčbu proslavil tak, ţe zde přijíţděli 

hosté na léčení z Francie, Ruska i Ameriky. [4] 

 

2.6 Zaloţení valašského muzea v přírodě 

Valašské muzeum v přírodě shromaţďuje všechny doklady o tradiční lidové kultuře, o 

způsobu ţivota, práci, obyčejích a umění lidu z karpatského území Moravy a Slezska.  

Podmět pro jeho vznik a vývoj právě v Roţnově pod Radhoštěm, bylo ovlivněno několika 

aspekty. Ve městě panoval v 19. stol. čilý lázeňský ruch a duch města byl silně prodchnut 

vlastenectvím a osobnostmi starostů Jurajdy a Janíka, pokrokových zemských poslanců. 

Tradiční kultura byla mnohem intenzivnější neţ v jiných valašských městech. Uchovávala se 

především u prostých obyvatel, ale i v měšťanských rodinách. Hlavním podmětem na 

záchranu zanikající lidové kultury byla Národopisná výstava českoslovanská konaná v Praze 

roku 1895. Na výstavě patřilo Valašsko k nejúspěšnějším krajům, které tehdy hodnotila řada 

významných osobností, např. Herben, Janáček, Tille a jiní. Valaši se tu představili 
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vystoupením v národopisných pořadech a především valašskou osadou, představující 

nejúspěšnější část výstavy. Podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče a vsetínského stavitele 

Urbánka tu vyrostla pila, křiváčkárna, sušírna, salaš, chalupa z Nového Hrozenkova a 

hospoda Na posledním groši. Po praţské výstavě se začalo uvaţovat o trvalém uchování 

valašské osady. 

Roku 1925 zakládají bratři Bohumír a Alois Jaroňkovi Valašské muzeum v přírodě. 

Základem a první stavbou byla stará radnice z náměstí z roku 1700. Její zbourání a následnou 

rekonstrukci provedla firma Barabáš-Bayer, tesařské práce mistr Michal Fabián. Další stavbu, 

Billovu chalupu daroval muzeu zdarma její nový majitel, krejčí Paprskář. Dále přibývá 

zvonice z Dolní Bečvy a včelín. V roce 1927 je převezena a postavena studna a zvonice 

z Horní Lidče a studna ze Štramberka. O rok později přibývá Slovákova hospoda 

z roţnovského náměstí. V roce 1932 je rozhodnuto o postavení kopie fojtství z Velkých 

Karlovic. Po smrti Bohumíra Jaroňka výstavba muzea stagnuje. Aţ v roce 1938 se začíná se 

stavbou dřevěného kostelíka z Větřkovic u Příbora (obr 10).  

  Obr. 9 Jaroňkův první projekt Valašského muzea [6]    Obr. 10 Kostelík z Větřkovic [8]  

 

Protoţe Valašské muzeum představovalo bydlení zámoţnější vrstvy – fojta, měšťanů a 

řemeslníků, bylo v roce 1954 rozhodnuto, ţe muzeum bude rozšířeno o prostou vesnickou 

architekturu. Plán výstavby se uskutečnil na pasece nad městem, zvané Stráň. V roce 1962 

byla instalována první chalupa z údolí Miloňov ve Velkých Karlovicích. Dalšími objekty pro 

 valašskou dědinu byly usedlosti z pasek, horských osad, stánisek a salaší. Například koliba 

z Černé hory u Radhoště, nebo stánisko z Rákošového z Karolinky. [6] 
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2.7 Vznik obcí na roţnovském panství 

Hornatý a nepříliš úrodný kraj na horním toku roţnovské Bečvy byl zalidněn později, neţ 

úrodné níţiny. Dávno před zaloţením osad, se tu však usazovali pastýři se svými stády ovcí, 

kteří sem přišli z Uher i jiných částí Moravy. Nejvíce utíkali do hor uprchlíci za 30ti leté 

války a zakládali zde osady. Ve starých listinách se uvádí; Roţnov jiţ v roce 1267, dále 

například Vidče 1310, Solanec 1583, původní nerozdělená Bečva 1610, Hutisko 1659, Velké 

Karlovice 1714. 

 

Vidče 

Obec leţí 4km jihozápadně od Roţnova a název dostalo od jména Vítek. Je rozloţena 

v údolí potoka Vítečky, do něhoţ se vlévá potok Maretkový. 

 

Solanec 

Obec dostala název od vrchu Soláně, na jehoţ části se rozkládá. Je vzdálena 7km 

jihovýchodně od Roţnova a leţí v nadmořské výšce 520 – 860 m. n. m. [4] 

O názvu Soláň se vypráví tato pověst. „Na Soláni žíl bohatý gazda. Měl tři pacholky aj 

několik dívek. Býl zlý a hóníl všecky z práce do práce. Ve chlévoch měl krávy, koně aj voly. 

Na těžkú prácu na rolách brali dycky voly, aby koně zbytečně nemordovali 

Bylo brze z jara. Sem tam sa v jaminách udržala lochtuša sněhu, ale role gazdy byly 

obrácené na jun. Už sa na ních dalo orať. Jeden z pacholkúch dostál přikázání s volámi zorat' 

rolu na boku Soláňa. Rola byla samá skala. Orál celé dopoledně. Slunko stálo na poledni, tož 

že si oddychne. Vypříhl voly a hodíl jím chúpek sena. Sám vytáhnul to, co dostál k obědu. 

Pojídá a díve sa, co že voli dělajú. Seno už měli spořádané a stáli na místě, hlavy dólu a lízali 

a lízali. Co to tam majů? Vyskočíl a šél sa podívať. Ze země tak jak by vyrůstál bílý kameň. 

Ten voli lízali. Hdyž sa přihlédnúl, viděl, že je to sůl. Na mú dušu, néni tady první raz. Ale dyť 

to ešče nihdy neviděl! 

Co tak pacholek stójí, přihnál sa gazda. Proč tak dlúho odpočívá, proč neoře? Vtem si též 

všimnúl soli. Dlúho sa nerozmýšlál. Pozvál pacholka do hory, kerá sa táhnúla od vrška 

Soláňa. Pacholek myslél, že to bude zas neco na prácu, tož šél. Sotva byli v hoře, gazda drapíl 

krkošku a hneď, na pacholka. Ten neměl čas sa brániť. Dostál do hlavy. Spadnúl mezi kapradí 

a besekyr. Gazda si oddechnúL Nihdo sa nedozví, že je na Soláni sůl. 
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Gazda pacholka zahrabál a šél pro voly. Ale volúch nihde. Nenašél ani bílý kameň. Hledál, 

volál po poli aj na kraji ráztoky. Nenašél nic. Myslél si, že voli odešli domů. Ale ani tam jích 

nebylo. Doma si vymyslél, že pacholek utékl aj s volámi. Poslál všeckých hledať. Nic. 

Přešla noc, začál nový deň. Rolu měl jíť doorať druhý pacholek s koňámi. Ten do poledňa 

orál. V poledně sa ozvalo ukrutné ryčení z místa, hde býl pacholek zahrabaný. Ale to nebylo 

všecko! Z hory utekali rozdivočelí voli k stavéňú. Neviděl to edem pacholek, ale všecí. Gazda 

zblednúl a utekál sa schovať do jizby. Všeci, co slúžili u gazdy, už věděli, že sa stalo, co sa 

stať nemělo. Vypravili sa do hory a tam mrtvého našli. Odnésli ho, pochovali a od gazdy 

odešli. 

Deň co deň sa ozývalo na Soláni ryčení. Deň co deň s hrůzú čekál gazda poledně. Grunt 

pustl. S gazdú nebyla žádná řeč. Až nakonec odešél ze Soláňa též. Nihdo nevěděl hde, a ani sa 

nevyptávali. Sotva gazda odešél, ryčení přestalo. 

O gazdovi sa dověděli až po dlúhéj době. Chodíl od dědiny k dědině a prosíl, aby mu 

odpustili. Pozbýl rozum. 

V místě, hde voli ryčávali, sa dodneška praví Ryčák a celému kopci, prý podla tej soli, 

Soláň“. [9] 

 

Bečva Dolní, Prostřední a Horní 

Má jméno od řeky Bečvy a původně byla jednou osadou, která se zřejmě jmenovala 

Bečvice. Roku 1650 byla rozšířena Baltazarem z Ţerotína a rozdělena na dvě části, Dolní a 

Horní Bečvu. Název Prostřední Bečva se objevuje aţ v roce 1732.  

 

Hutisko 

Je vzdáleno 6km od Roţnova pod Radhoštěm a leţí 496 m. n. m. Baltazar ze Ţerotína, aby 

vyuţil zdejších lesů, poručil zde postavit skelné hutě, podle kterých dostala osada svůj název. 

Dnes je Hutisko a Solanec spojen v jednu katastrální obec. [4] 

 

2.8 Velké Karlovice 

Leţí na území, na které si uţ před zaloţením obce činily nárok roţnovské a vsetínské 

panství a také uherská šlechta. Je to jedno z posledních kolonizovaných území na Moravě. 

V 16. stol. docházelo na stále nejasné hranici tří panství (roţnovského, vsetínského a 

pováţsko-bystrického) k četným sráţkám Moravanů a Slováků. 8. listopadu 1714 zakládá 

Karel Jindřich ze Ţerotína obec Karlovice. [10] V roce 1734 byla definitivně vytyčena 
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nejasná hranice, o jejíţ ochranu pečoval portášský sbor. Pro jeho potřeby se zřizovaly tzv. 

čartáky (dřevěné boudy pokrývané šindelem). Spory mezi vsetínským a roţnovským 

panstvím ukončila v roce 1774 Marie Terezie, která nakreslila hranice a rozdělila Karlovice 

na Velké a Malé. [11]  

V pozemkové knize obce Solance je zápis z roku 1716, ţe Jura Hudeček si ve Bzovém 

vystavěl stavení a koupil fojtský úřad v Karlovicích. Za fojtování Jana Bila byla v roce 1793 

postavena nová budova. Stavitelem byl vyhlášený tesařský mistr Jan Ţák z Háţovic. Fojství 

ve Velkých Karlovicích je rozsáhlý statek. Obytná budova je jednopatrová s pavlačí, největší 

místnost byla také šenkem. Kolem dvora jsou hospodářská stavení. V roce 1848 byl úřad fojta 

zrušen. Stavení se uchovalo do dnešních dob, je chráněnou památkou a vlastní ho rodina 

Borákova. [12] 

K nejkrásnějším stavbám ve Velkých Karlovicích patří Karlovský kostel. Stavěli ho 

většinou karlovští tesaři pod vedením jiţ zmíněného Jana Ţáka z Háţovic. Dokončen byl 

15. srpna 1754 a ještě ten den v něm byla slouţena první mše. Je vystavěn ve slohu lidového 

baroka a má půdorys rovnoramenného kříţe. Kostel je zasvěcen panně Marii Sněţné a je 

mistrovskou stavbou, která ho mezi kostely na Valašsku činí jedinečným. [13] 

Roku 1812 přešly Velké Karlovice do majetku rodiny Kinských. Celé další období je 

charakteristické úbytkem lesa a později ještě urychlen vznikem skláren. Za ředitele 

roţnovského panství, Josefa Drobníka, byla postavena ve Velkých Karlovicích roku 1826 

skelná huť. 23. ledna 1827 byla slavnostně vysvěcena a pojmenována „Františčina huť“. Huť 

byla ze dřeva a pokryta šindelem, kde stála původně jedna pec se sedmi pánvemi. V pěti 

pánvích se dělalo tabulové sklo, ve zbývající dvou lahve na pivo a kořalku. Později se foukaly 

pohárky. V roce 1842 si najali Františčinu huť bratři Reichové. Roku 1853 byla v údolí 

Léskovém postavena továrna na výrobu dehtu, ale byla brzy zrušena a místo ní byla v roce 

1862 postavena nová sklárna, nazvaná Mariánská huť. Huť měla dvě pece. V horní se 

vyrábělo tyčové sklo, v dolní barevné. 

V roce 1888 skelné hutě ve Velkých Karlovicích kupuje Šalomoun Reich, o které se tehdy 

velmi zaslouţil. Narodil se roku 1818 v Buchlovicích na Moravě. Uţ jako mladý vykonával 

mnohé obchodní cesty a věnoval se sklářskému průmyslu. Od čtyřicátých let se natrvalo 

stěhuje do Velkých Karlovic. Později je zvolen starostou obce, dokáţe uspořádat finanční 

poměry a v obci postaví veškeré školy. Dále se zaslouţil o poštovní, telegrafní a silniční 

spojení a penězi podporoval chudinu. Byl čestným občanem města Vsetína, Krásna a Karlovic 

a za zásluhy mu byl udělen samotným císařem rytířský kříţ řádu Františka Josefa. [14] 
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2.8.1 Karlovský kroj 

Karlovský kroj náleţí ke skupině valašských krojů roţnovských. Patří ke kulturním 

hodnotám, které dokládají ţivot lidí v Karlovicích v dobách minulých. Je svědectvím o 

časech, kdy vznikal a nosil se. Vycházel především z přírodních materiálů získaných po 

domáckým zpracování surovin rostlinného nebo ţivočišného původu, jako byl len, konopí, 

ovčí vlna a kůţe. 

 

Ţenský kroj  

 Obr. 11 Rukávce [15] Obr. 12 Kordulka [15] 

 

Rukávce – nabíraná košile bíle vyšívaná na límci, průramcích a koncích rukávů (obr. 11).  

Kordulka – vínová vestička, která se oblékala spolu s rukávci na dobové spodní prádlo – 

rubáš. Zdobí ji zelená sametka, ţlutá střídmá výšivka a ozdobné knoflíky (obr. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 13 Fěrtoch [15] Obr. 14 Kasanka [15] 

 

Fěrtoch – je přední sukně z oboustranně nabarveného modrotisku. Sahal do půl lýtek 

(obr.13). 
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Kasanka – nesešitá zadní sukně černé barvy se zavazovala přes spodničku, stejně dlouhá jako 

fěrtoch (obr. 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 15 Kopýtka [15] Obr. 16 Krbce [15] 

 

Kopýtka – pletené vzorované vlněné ponoţky. Pletly se z ovčí vlny přírodních barev. 

Krbce – běţná všední obuv muţů i ţen. Vyrobená z hovězí nebo vepřové kůţe. K lýtku se 

přivazovaly řemínky – švihlemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 17 Boty koţené niţší [15] Obr. 18 Šátek [15] 

 

Boty koţené niţší – sváteční šněrovací boty, zvané jančary (obr. 17). 

Šátek – sváteční vlněný kašmírový šátek, zvaný Tibetka, lemovaný hedvábnými nebo 

vlněnými třásněmi (obr. 18)  
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Muţský kroj 

 

 Obr. 19 Košula [15] Obr. 20 Brunclek [15] 

 

Košula – konopná košile z reţného plátna. Stojáček u krku zdobila hustá kříţová výšivka. 

Pod krkem se zapínala perleťovou nebo stříbrnou sponou tzv. kotulou (obr. 19). 

Brunclek -  brunclek se oblékal na košili, byl lemovaný ţlutozelenými šňůrami a v téţe barvě 

vyšívaný. Měl kolem dvaceti polokulovitých knoflíků (obr. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 21 Gatě [15] Obr. 22 Opasek [15] 

 

Gatě – přiléhavé soukenné kalhoty s jedním rozparkem, který se překrýval „lackem“ 

s ozdobně prostřiţeným okrajem. V pase byl tunýlek, kterým se provlékal řemen (obr. 21). 

Opasek – řemen vyrobený z hovězí kůţe, asi 3cm široký. Zdobil se vybíjenými cvočky i 

tlačeným dekorem. Byl provlečen tunýlkem gatí, zapnut přezkou, která zůstávala vpředu 

posunuta k pravému boku a ještě býval dvakrát volně obtočen kolem boků tak, ţe padal aţ na 

kyčle (obr. 22). 
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 Obr. 23 Kopyca [15]  Obr. 24 Boty koţené vysoké [15] 

 

Kopyca – bílé huněné ponoţky velmi starého původu. Lemovaly se červenými sukennými 

okrajky a zelenými šňůrami (obr. 23).  

Boty koţené vysoké – vyţadovaly pečlivou řemeslnou výrobu a nosily se do kostela, na 

svátky a do mokra. Boty byly okuté na podpatku a kul je kovář, ne švec (obr. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 25 Klobúk [15] Obr. 26 Valaška – obušek [16] 

 

Klobúk – nezbytná část oblečení. Klobouky se odkládaly jen před jídlem a spaním a smekaly 

se pouze před bohem. I před vrchností zůstávaly často na hlavách, coţ byl výraz rebelie. 

Býval z černé plsti, olemovaný mechovou sametkou (obr. 25). 

Valaška – patřila k celému kroji a byla to malá sekerka na dlouhém topůrku, vykládaná 

perletí a ozdobená mosaznými knoflíky. Bez obušku Valach nikam nechodil, byl to jeho 

čakan (hůl) i zbraň (obr. 26). [15] 
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2.9 Slavné osobnosti na Valašsku 

 

Josef Barvič 

Narodil se 14. srpna 1853 ve Velkých Karlovicích. Jeho otec byl posledním karlovským 

fojtem. Vystudoval německou reálku a po jejím ukončení pracoval v Reichových sklárnách 

jako úředník. V roce 1883 otevřel v Brně obchod s knihami, který pojal jako ryze českou 

firmu. Do jeho besedy v knihkupectví chodili umělci jako Leoš Janáček, Jiří Mahen, František 

Halas, Rudolf Těsnohlídek a bratři Mrštíkové. Na jeho pozvání tu zpívala i slavná česká 

pěvkyně Ema Destinová. Josef Barvič se později svého obchodu vzdal a odešel do soukromí. 

Zemřel 3. ledna 1924. 

 

Jiljí Hartinger 

Akademický malíř a grafik Jiljí Hartinger se narodil 20. srpna 1935 v Karolinině Huti, nyní 

Karolince, ve sklářské rodině. Vystudoval uměleckoprůmyslovou školu v Brně, poté ve studiu 

pokračoval na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze obory malba a grafika u národního 

umělce Antonína Strnadela. Po jejím absolvování se vrátil na Valašsko a stal se členem Svazu 

výtvarných umělců. Jiljí Hartinger se věnuje malbě, volné a uţité grafice, tvorbě textilních 

tapiserií a art protisů, ale i monumentální výzdobě architektury (vytváří skleněné leptané 

vitráţe a štípané mozaiky). Významné místo v jeho tvorbě zaujímají i jemně rozpité akvarely 

a kvaš. Pro novou radnici v Karolince vytvořil rozsáhlou vitráţ Píseň rodného kraje, je 

autorem symbolů města Karolinky a zde také dodnes ţije a tvoří. 

 

Igor Kitzberger 

Akademický sochař Igor Kitzberger, syn roţnovského uměleckého kováře Václava 

Kitzbergra, se narodil 24. května 1963 v Novém Jičíně. Absolvoval Střední 

uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor umělecký kovář a Vysokou školu výtvarných 

umění v Bratislavě, obor sochařství. Kaţdoročně se zúčastňuje mezinárodního setkání 

uměleckých kovářů Hefaiston na hradě Helfštýně, kde nejen vystavuje, ale svá díla vytváří 

přímo před zraky návštěvníků. Igor Kitzberger tvoří figury z kovu (ocel, bronz) a rovněţ 

ovládá šperkařství, zlatnictví, rytí kovů a broušení drahých kamenů. Ţije a tvoří v Tylovicích 

u Roţnova pod Radhoštěm. 
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Jaromír Nohavica  

Textař, skladatel, kytarista a folkový zpěvák Jaromír Nohavica se narodil 7. června 1953 

v Ostravě. Od dětských let je spoután s Valašskem, s Velkými Karlovicemi, kam jezdí 

k příbuzným. Skladba Heřmánkové štěstí z jeho prvního elpíčka Darmoděj, je o Velkých 

Karlovicích. Jaromír Nohavica je původní profesí dělník. Vystudoval Střední všeobecně 

vzdělávací školu v Ostravě a Střední knihovnickou školu v Brně. Od roku 1981 se věnuje 

umělecké činnosti. Je autorem několika desítek písní. Spolupracoval se zpěvačkami Věrou 

Špinarovou, Heidi Janků a Marií Rottrovou. Má rád soubor Hradišťan, Mozartova Dona 

Giovaniho, Bohumila Hrabala a Jaroslava Haška. Jeho největší ţivotní hodnotou je láska. Ţije 

a tvoří v Ostravě. 

 

Boleslav Polívka   

Herec, klaun, reţisér, básník, podnikatel a především valašský král Boleslav Polívka se 

narodil 31. července 1949 ve Vizovicích. Po studiích na brněnské Janáčkově akademii 

múzických umění účinkoval ve Státním divadelním studiu v Praze, byl rovněţ členem 

brněnského divadla Husa na provázku, později přejmenované na Divadlo Na provázku. Stal 

se oblíbeným spolupracovníkem reţisérky Věry Chytilové a některé filmy byly natočeny 

podle jeho vlastních scénářů. Od roku 1993 má své Prozatímní valašské národní divadlo 

Bolka Polívky v Brně. Jako velký recesista se prohlásil valašským králem (Boleslav První 

Dobrotivý). V Olšanech u Brna má svou farmu, kde kaţdoročně pořádá závody „Olšany 

Open“ (mistrovství světa v chytání much, házení flinty do ţita…).  

 

Jarmila Šuláková 

Nejznámější česká zpěvačka lidových písní, národní umělkyně Jarmila Šuláková se 

narodila 27. června 1929 ve Vsetíně. V obecné i občanské škole zpívala Jarmila ve sboru a 

později ve folkové skupině Bobřík. Od roku 1950 pracovala v prodejně hudebnin Supraphon 

ve Vsetíně. V roce 1985 z ní odcházela jako vedoucí do důchodu. Po celý čas zpívala a zpívá 

dodnes. K padesátým narozeninám dostala titul zaslouţilá umělkyně a k šedesátým, jako 

jediný umělec – amatér, se stala národní umělkyní. Jarmila Šuláková ţije ve Vsetíně, stále 

zpívá, koncertuje a s velkými úspěchy vystupuje se zlínskou folkrockovou skupinou Fleret. 

[17] 
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3. Praktická část  

3.1 Výroba matičního modelu 

Matiční model postavy Valacha a ovečky byl vyroben z běţně dostupné modelářské hlíny. 

U postavy se začalo výrobou drátěné konstrukce, která slouţila pro dobrou stabilitu hliněného 

modelu a zabraňovala ulomením některých krizových částí. Na tuto konstrukci se poté 

nahrubo nanesly kusy hlíny aţ do poţadovaných proporcí a tvaru. Následným 

domodelováním a odebíráním materiálu za pomocí dřevěných špachtliček a dlátek se dodělaly 

detaily (obr. 27, 28, 29, 30). U modelu ovečky se postupovalo stejně, s tím rozdílem, ţe 

nebylo zapotřebí drátěné konstrukce, protoţe je tvarově jednodušší (obr. 31). Při modelování 

se hlína průběţně vlhčila vodou, aby nevyschla. 

Dále se na tyto hliněné modely vyrobila sádrová forma, ze které se modely vydlabaly, 

a následně se odlily sádrové kopie, které byly vhodnější pro zaformování.   

 

 

 Obr. 27 Obr. 28  Obr. 29 Obr. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 
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3.2 Výroba sádrové formy 

Na hotový hliněný model postavy se pomocí umělohmotných tenkých plíšků, které se 

vtlačily do modelu, vytvořila po celém obvodu dělící rovina (obr. 32, 33). Takto připravený 

model byl pokryt první vrstvou sádry (bíla modelářská sádra). Dále se nanesly další dvě 

vrstvy sádry společně s látkou, aby forma měla dostatečnou sílu stěny a pevnost (obr. 34, 35). 

Po vytvrdnutí se díky dělící rovině forma rozpůlila a vyjmul se hliněný model. Obě poloviny 

formy se dokonale očistily od zbytků nečistot a potřely se vodním sklem. To zabránilo 

následnému spojení sádrové formy se sádrovým modelem. Do jedné poloviny formy byla 

vyrobena drátěná konstrukce, která slouţila ke zpevnění modelu. Tato konstrukce se 

připevnila na polovinu formy pomocí sádry tak, aby následně nevyčnívala z modelu (obr. 36). 

Poté se obě poloviny formy sloţily a zafixovaly lepicí páskou.  

U formy pro ovečku se postupovalo stejně s tím rozdílem, ţe nebylo zapotřebí dělící 

roviny, protoţe je tvarově jednoduchá (obr. 37). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 32 Obr. 33 Obr. 34    Obr. 35 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr. 37 Forma ovečky 

Obr. 36 Rozloţená sádrová forma s výztuhou 
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3.3 Výroba trvalého sádrového modelu 

Do připravených sádrových forem se nalila sádra a nechala se ztvrdnout. Po vyschnutí se 

přešlo s rozbití formy. Kusy látky, které tvořily vrchní část formy, se strhly pomocí kleští a 

sádra se postupně odlupovala a odsekávala dlátkem a kladivem (obr. 38). Hotové sádrové 

modely se očistily, vybrousily a vzniklé vady se zaretušovaly sádrou. Dále pomocí rydel a 

noţíku bylo moţné do sádry dodělat jemnější detaily (obr. 39, 40). Na závěr se hotové modely 

pro zkvalitnění povrchu nalakovaly (universální lak ve spreji).  

 

 

 Obr. 38 Rozbíjení formy Obr. 39 Sádrový model  Obr. 40 Sádrový model 

 

 

3.4 Výroba pískové formy a jádra 

Vzhledem k nenáročnosti modelu byla zvolena metoda zaformování do jednorázové 

bentonitové směsi. Kolem modelu byl pouţit a upěchován písek OBB-SAND 

(organobentonitová směs). Zbytek formovacího rámu byl vyplněn bentonitovou směsí. 

Formovalo se do dvou hliníkových rámů. 

Do prvního rámu (spodní část formy) se model postavy uloţil tak, aby směřoval zády 

vzhůru (obr. 41). Dále se vytvořila dělící rovina, takovým způsobem, aby model šel zároveň 

snadno vyjmout, a přitom nebylo zapotřebí tzv. klínků (nepravých jader). Poté se přiloţil 

druhý rám (vrchní část formy), do kterého se navíc zaformovaly modely vtokového kůlu, a 

také nálitku směřujícího do zad postavy. Tento nálitek umoţnil dosazování kovu do odlitku a 

zabránil tak staţenině. Dále se forma rozebrala, dodělala se vtoková soustava a vyjmul se 
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model. V nejvyšších místech formy byly ještě propíchnuty výfuky pro dobré odplynění (obr. 

42). 

Při zaformování ovečky bylo postupováno podobně. Model byl uloţen ve formě na bok. Po 

zhotovení formy se zhotovilo jádro k vyrobení dutiny v odlitku.  

Směs na jádro se skládala z nového křemenného písku (ostřivo), vodního skla s modulem 

2,44 (pojivo) a esterů – diacetin 50% a triacetin 50% (tvrdidlo) v tomto poměru: 100 hm. d. 

ostřiva, 3 hm. d. pojiva a 0,3 hm. d. tvrdidla. Vše se smíchalo v kolovém mísiči. Nejdříve 

ostřivo s pojivem a po dostatečném promíchání bylo přidáno tvrdidlo. Následně se směs 

napěchovala do jaderníku. Po vytvrdnutí (cca 2 h)bylo jádro vyjmuto a natřeno lihovým 

nátěrem, který zabraňuje penetraci kovu. Nátěr se nanášel ve dvou vrstvách a kaţdá z vrstev 

byla zapálena. Takto hotové jádro se ukotvilo pomocí bronzových tyčinek, které byly 

vtlačeny, jak do vrchní, tak do spodní části formy. Vyčnívající tyčinky zároveň určovaly sílu 

stěny odlitku (cca 8 mm). 

Takto připravené formy se sloţily, zatíţily ocelovým závaţím a byly připraveny k odlití 

kovu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Obr. 42 Propíchnutí výfuků  

 Obr. 41 dělící rovina  

  

  

Obr. 43 Rozloţená forma 
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3.5 Natavení a odlití kovu 

Nejdříve byly obě formy zatíţeny závaţím proti působícímu vztlaku, jinak by mohlo dojít 

k nadzvednutí vrchní části formy a kov by vzniklou spárou v dělící rovině vytekl. 

Na oba odlitky bylo nataveno zhruba 4 kg kovu. Byl zvolen cínový bronz ČSN 42 3119 

CuSn10 (90% mědi a 10% cínu), který se tavil v elektrické odporové peci. Po dosaţení 

teploty 1270°C byla přidána fosforová měď, která sloţí k dezoxidaci kovu. Poté co proběhla 

reakce, byla z hladiny kovu odstraněna struska (obr 44, 45). Po promíchání se přešlo 

k samotnému lití kovu do forem (obr. 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 44 Vyjmutí kovu z pece 

 

 

 

  Obr. 45 Staţení strusky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 46 Lití do formy Obr. 47 Tuhnoucí bronz 
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3.6 Vytloukání odlitku z formy a broušení  

Po ztuhnutí kovu a vychládnutí celé formy bylo moţno u obou odlitků formu rozpůlit a 

vyjmout odlitek. Rozbití formy a vytlučení odlitku se dělalo za pomocí kladiva (obr. 48). 

Hrubé očištění odlitků bylo provedeno ocelovým kartáčem a u odlitku ovečky bylo navíc 

odstraněno jádro. Poté pro úplné odstranění ulpělých nečistot byly otryskány v pneumatickém 

tlakovém tryskači. Dále byly od odlitků odřezány ruční úhlovou bruskou veškeré přebytečné 

části jako, vtoková soustava, výfuky a nálitky (obr. 49). Odlitky byly dále obrušovány 

různými jehlovými pilníky a pro vybroušení detailů a hůře přístupných míst byla pouţita malá 

přímá bruska (obr 50, 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 48 Vybíjení odlitku Obr. 49 Odlitek s vtokovou soustavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 50 Obrušování přímou bruskou Obr. 51 Obroušené odlitky 
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3.7 Závěrečná povrchová úprava odlitků 

Po upravení a obroušení obou odlitků bylo nutno na jejich povrchu vytvořit patinu, která 

vytváří ochrannou vrstvu na povrchu kovu, zabraňuje korozi a narušení povrchu kovu. Dále 

také patina plní estetickou úlohu a zvýrazňuje plastičnost předmětu.  

Bylo zvoleno patinování chemickou cestou. Byl vytvořen roztok, který obsahoval 10% 

kyselinu sirovou smíchanou s vodou v poměru 0,20 ml kyseliny na 1 l vody (obr 52). Do 

roztoku byl navíc přidán krystal sulfidu draselného. Poté byly odlitky vloţeny do lázně po 

dobu přibliţně 20 minut (obr 53, 54). Povrch získal nazelenalou barvu (čím déle by odlitky 

zůstal v lázni, tím tmavší by byl jejich odstín). Po vytaţení se opláchly pod proudem vody, 

čímţ se zneutralizoval roztok (obr 55).  

Na závěr pro dosaţení lesku se odlitky vyleštily pomocí jemného měděného kartáče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 52 Přidání kyseliny Obr. 53 Ponoření odlitku do lázně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 54 Vytaţení z lázně Obr. 55 Po vytaţení z lázně 



30 
 

3.8 Výroba damascénské valašky pro Valacha  

Začalo se výrobou tzv. paketu. Tento paket tvořilo 7 menších ocelových plíšků o 

rozměrech 20 x 60mm a tloušťce 3mm. Čtyři plíšky byly z nástrojové oceli třídy 19 191 a 

zbylé tři z běţné konstrukční oceli třídy 11 375. Tyto plíšky byly seskládány na sebe tak, aby 

se vţdy střídaly (obr 56).  

Takto nachystaný paket se vloţil do výhně a kovářsky se svařil. Při svařování se materiál 

nahřál na teplotu, kdy uţ se začíná natavovat (cca 1300°C). Pozná se to podle toho, ţe se 

roztečou okuje a na povrchu vytváří souvislou tekutou vrstvu. Celý paket se navíc zasypával 

tavidlem (boraxem), který napomáhal rozpouštění okují. Takto svařený paket se poté 

v polovině nasekl, přeloţil a znovu svařil. Tento proces se opakoval celkem pětkrát, tím 

pádem měl paket v konečné fázi 224 vrstev. 

Z hotového paketu bylo následně moţné vybrousit za pomocí stojanové a ruční úhlové 

brusky tvar sekery. Jemnější dobroušení tvaru bylo uděláno pilníky (obr 57). Dále se sekera 

vyleštila a leptala se v 40-ti procentním roztoku kyseliny sírové po dobu cca 10 min. Po 

vyleptání byla jasně viditelná struktura a rozdíl dvou pouţitých materiálů (obr 58). 

Na závěr se sekyrka navrtala a osadilo se dřevěné topůrko vyrobené z jasanového dřeva 

(obr 59).  

 Obr. 56 Paket [18]  Obr. 57 Před vyleptáním      Obr. 58 Po naleptání 

      

 

 

    

 

 

 

  Obr. 59 Hotová valaška 
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3.9 Závěrečná kompletace plastiky 

Po závěrečném patinování byly odlitky připevněny na přírodní podloţku vyrobenou ze 

švestkového dřeva, jejíţ povrch byl ochráněn vrstvou syntetického laku. Do postavy Valacha 

byly ze spodu do chodidel vyvrtány díry a následně prořezány metrické závity M6. Poté byla 

postava přišroubována šrouby k podloţce. Stejným způsobem se ukotvil odlitek ovce. Na 

závěr byla připevněna a zafixována disperzním lepidlem k ruce Valacha sekera, o kterou se 

opírá (obr. 60, 61, 62, 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 61 
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 Obr. 62 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 63 
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4. Závěr 

Jelikoţ ţiji na Valašsku, mým cílem v této bakalářské práci bylo vytvořit odlitek právě na 

motivy Valašska. Díky teoretické části této práce, ve které jsem se zabýval historií a ţivotem 

Valachů, jsem se dozvěděl spoustu nového o mých předcích. To mně pomohlo při ztvárnění 

plastiky. Chtěl jsem zachytit postavu, za časů, kdy valaši neměli téměř nic jiného, neţ své 

stádo ovcí a putovali s ním po horách. Samozřejmě také s notnou dávkou hrdosti, která 

Valachům nikdy nechyběla.  

V praktické části popisuji postup celé výroby díla. Od výroby modelu, aţ po konečné 

úpravy odlitku a jeho instalaci, a protoţe jsem vyučen uměleckým kovářem, přidal jsem malý 

doplněk v podobě valašky (sekery) vyrobené s damascénské oceli.   

V této práci jsem získal spoustu nových zkušeností a poznal jsem, ţe výroba uměleckého 

odlitku je velice náročná, jak časově, tak na zručnost. Nakonec si ale myslím, ţe se mi práce 

povedla a jsem s ní spokojen. 
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