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Anotace 

Výtvarným záměrem mé bakalářské práce bylo zhotovit soubor několika 

skleněných objektů, které budou esteticky poutavé a zároveň praktické a budou se 

vzájemně doplňovat.  

Práce je inspirována polární září, jejími světelnými a barevnými efekty. Tyto 

efekty byly vytvořeny tavbou více barev skla dohromady. Jako materiál bylo pouţito 

bezolovnaté sklo. Tvary objektů a jejich barevnost se dotvářela podle moţností techniky a 

materiálu. 

Všechny objekty byly vytvořeny pomocí technologie zvané skleněná tavená 

plastika. 

 

 

 

 

Anotation 

Artistic aim of my thesis was to make a set of several glass objects that are 

aesthetically attractive and practical at the same time and they will complement each other.  

 

The work is inspired by the aurora borealis, its light and color effects. These 

effects were created by smelting multiple colors of glass together. Lead-free glass was used. 

Shapes of objects and their colors are adorned by the possibilities of technology and 

material.  

 

All objects were created using a technology called fused glass sculpture. 
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Úvod 
 

Téma bakalářské práce vznikalo na základě mé semestrální práce v druhého 

ročníku letního semestru na téma „Světlo“. Na toto téma jsem zhotovila objekt pomocí 

techniky tavené plastiky, která mě velmi zaujala, a chtěla jsem se jí více věnovat. V rané 

fázi práce jsem se nadále zabývala tématem světla a dále ho chtěla transformovat do 

slunečních hodin, ale po několika konzultacích s vedoucím mé bakalářské práce bylo 

rozhodnuto od tohoto směru odstoupit a věnovat se jiné inspiraci, kterou se stala polární 

záře. 

Práce vznikala na základě mnou vytvořených návrhů a skic tvarů objektů, jejich 

optimalizací a barevnou kombinací. Zvolila jsem převáţně geometrické tvary předmětů pro 

jejich eleganci a nadčasovost i praktičnost. V interiéru pak mohou předměty zastávat 

funkci výstavní i uţitnou.  

Tmavé transparentní sklo v kontrastu s uranovým průhledným sklem dodává 

objektu tajemný nádech a vzájemným kombinováním nabízí různé moţnosti vytváření 

vzorů a svou barevností mohu vytvořit iluzi zachycené polární záře ve skle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1. Teoretická část 
 

1.1  Historie a vývoj skla 
 

1.1.1 Sklo ve starověku, v raném středověku a kořeny evropského sklářství 

 

Sklo je prvním uměle vytvořeným materiálem, který vynalezl člověk. Jeho objevení 

bylo zřejmě náhodou, vzniklo jako vedlejší produkt metalurgie. Začaly se pouţívat sklovité 

glazury, kterými byly zdobeny keramické nádoby i šperky, tuto techniku nazýváme fajáns. 

Výroba skla začala podle nejnovějších poznatků ve východním středomoří a nikoliv v 

Egyptě, jak se předpokládalo dříve. První předměty vyráběné ze skla byly korálky různých 

barev. Tyto předměty byly nalezeny v Sýrii a pocházejí z 5. tisíciletí př. n. l., v Egyptě je 

stáří nalezených skleněných perlí datováno do poloviny 4. tisíciletí př. n. l.  

V průběhu 1. století se sklo z Východu šířilo celou Římskou říší. Syrští skláři zakládali 

sklárny i na jiných územích např. v jiţní Evropě. Výroba skla pronikala ještě dále na západ 

Evropy.  Tímto způsobem vývoj sklářství probíhal v prvních stoletích našeho letopočtu 

téměř souběţně a málokteré druhy a typy skel můţeme přiřadit k určité oblasti. 
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1.1.2 Sklářství ve vrcholném a pozdním středověku 

 

Písemné dokumenty označují jako hlavní střediska sklářství severní Galii a Porýní, tyto 

regiony dováţeli sklo do Holandska, severního Německa, Skandinávie a také do Anglie. 

Od devátého století byla evropská sklářská výroba a s kláštery, které uchovávaly 

technologické znalosti starověku. Rozvoj evropského sklářství nastává začátkem 13. 

století. Tento rozvoj má počátky jiţ v jedenáctém století, díky kříţovým výpravám, které 

měli za následek obnovování kulturních i obchodních styků s Blízkým východem. Vedle 

klášterních hutí začínají vznikat kolem 12. a 13. století v západní a střední Evropě tzv. 

lesní hutě, stěhovavé sklárny, které se přesouvali v oblastech s hustým lesním porostem za 

dřevem a stávali se tak často základem obydlování horských krajin. Tyto lokality byly 

zejména v Německu – Hesensku, Durynsku, Lotrinsku a v Českém lese. V lesních hutích 

vznikalo takzvané lesní sklo, bylo nazelenalé barvy, nečistotami ve sklovině a 

s bublinkami, které byly způsobeny minimálním čistěním surovin. Výroba nápojového skla 

se více rozvíjí kolem 13. a 14. století. Vyráběli se převáţně číše a číšky zdobené 

rozmanitými dekory, které ve druhé polovině patnáctého století vyúsťují v krautstrunk, to 

jsou velké plastické nálepy, v dalším století pokračuje jejich tvarová přeměna. Tyto dekory 

se vyrábějí téměř jenom z lesního skla, nepochybně to souvisí to s tradicí, ţe zelené sklo 

vyhovuje při podávání bílého rýnského vína. 

 

 

Foto: detail dekoru krautstrunk 
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1.1.3 Sklářství mezi roky 1 500 a 1 700 n. l. 

 

V 16. století se hojně rozšiřuje lesní sklářství, hlavně na sever od Alp. V tomto období 

v západní a střední Evropě to bylo především řemeslo venkovanů. Vyráběly se především 

tradiční tvary. Od středověku se výroba sklo téměř nezměnila a suroviny nedostatečným 

čistěním zabarvovaly sklovinu do zelena a zanechávaly v ní bublinky. Od druhé poloviny 

16. století se u lesního skla objevují renesanční prvky. Toto sklo bylo přístupné většímu 

okruhu spotřebitelů na rozdíl od benátského skla. Nejčastějšími tvary byly v 16. století 

römer – soudkovitý pohár, válcovitá vysoká číše tzv. stangenglas. Tyto typy nádob se často 

podávaly kolem stolu a byly zdoby různými dekory, převáţně to byly skleněné pásky 

ovinuté spirálově nebo byly naneseny ve vodorovných pásech.  

 

 

Foto: vysoká číše  
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1.1.4 Zajímavosti z historie skla 

 

Vyobrazení stolování ze středověku, například obrazy Poslední večeře, náměty scén z 

rytířských legend, eposů a také ze ţivota světců dokládají, ţe se u stolu pilo z láhve. Picí 

láhev byla velmi populární nádobou, měla hrdlo ze spletených rourek a byla inspirována 

syrskými vzory. Šířila se zejména v Německu a byla nazývána kuttrolf nebo také angster. 

Podobné typy nádob slouţily v antice jako schránky na parfémy, které se pouţívali aţ do 

renesance.  

Jiţ první zmínky o kuttrolfu jsou v eposu Willehalma z roku 1220. Dále se pak tyto 

nádoby rozšiřují ve 14. století do Francie. Později se vyráběly v Benátkách, ale velmi 

oblíbené zůstaly pouze v Německu, kde byla doloţena masová produkce kuttrolfů na 

začátku 15. století ve Spessartu. Pouţívali se jako lahve na pálenku a víno ve střední 

Evropě a jejich výroba doznívá aţ do 19. století v lidovém skle. 

 

 

Foto: replika picí lahve kuttrolf  
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1.1.5 Sklářské hutě 

 

Sklo se v prvopočátcích výroby tavilo v jámových pecích, postupným zdokonalováním 

technologie se v antice zrodily téměř dokonalé typy pecí. Pro tvarování skla bylo určeno 

hliněné jádro, na které se sklovina navíjela.  Vyráběla se také skleněná mozaika pomocí 

stavováním kousků barevných tyčinek. Technika foukání skla sklářskou píšťalou, byla 

vynalezena poslední století před naším letopočtem.  

Počátky sklářského řemesla na území ČR sahají do první poloviny 13. století, dokazují 

to písemné prameny a také archeologické vykopávky, díky nimţ byly získány doklady o 

umístění na určitém území a v krajině, o jejich vybavení a způsobu tavby skla a o jeho 

zpracování. Sklářské hutě museli mít dostatečný přísun surovin, hlavně dřeva, proto byly 

situovány v horských zalesněných oblastech. Vedení a způsob zakládání skláren byl v této 

době obdobný a tradoval se v rodinách sklářů, které byly vzájemně spřízněny a 

provozovaly sklárny po celé generace.  

Většina hutí měla tři různě velké pece, největší byla tavící a dvě zbylé, u nichţ jejich 

funkce není v písemných pramenech upřesněna. 

Sklárna ve Mšeně byla zaloţena roku 1548. Stala se tak první sklárnou na území 

severních Čech. Vystavěl ji Franz Kuntze. Vyrábělo se zde duté sklo a okenní terče, na 

počátku 17. stol. se začali vyrábět i luxusní předměty. V roce 1744 sklárna vyhořela a jiţ 

nebyla obnovena. Bedřichovská sklárna vznikla roku 1598 a podle většiny písemných 

pramenů se řadí mezi první. Zaloţena byla Petherem Wandererem a v průběhu času se zde 

vystřídalo mnoho majitelů. Sklárna zanikla v 2. pol. 19. stol.  

Zaloţení skláren mělo vliv na vznik nových osad v jejich blízkém okolí, proto se 

v dnešní době některé vesnice dodnes nazývají Huť.  
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1.2 Technologie skla 

 

Definice skla: 

Podle Moreye:  

Sklo je anorganický produkt tavení, který byl ochlazen do pevného stavu bez 

krystalizace. 
1
 

Podle Farderlika:  

Skla jsou látky v amorfním stavu (tj. Nemající znaky krystalové mříţky), které jeví 

při přechodu z pevné konzistence ve viskózně plastickou a opačně, transformační  

přeměny. 
2
 

1.2.1 Vlastnosti skla 

Mechanické vlastnosti - mechanická pevnost skla závisí na kvalitě tvaru, rozměrech a 

povrchu. 

Mezi mechanické vlastnosti se řadí hustota, pevnost, elastické vlastnosti, tvrdost. 

Elektrické vlastnosti – se významně uplatňují v elektrickém tavení skel a el. příhřevem. 

Patří sem elektrická vodivost, dielektrické vlastnosti, el. pevnost. 

Tepelné vlastnosti – jejich znalost je nezbytná z technologického hlediska v tavení, 

tvarování, chlazení skla a tepelně technických výpočtech. 

Řadí se sem teplotní roztaţnost, odolnost proti náhlým změnám teploty, měrné teplo, 

tepelná vodivost. 

 

 

                                                           
1
 Základy technologie skla pro hospodářskou fakultu, Doc. Ing. Vladimír Klepsa, CSc., Technická univerzita 

v Liberci, Liberec 2002, str. 7 
2
 Základy technologie skla pro hospodářskou fakultu, Doc. Ing. Vladimír Klepsa, CSc., Technická univerzita 

v Liberci, Liberec 2002, str. 8 
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Optické vlastnosti – zabývají se interakcí světelného záření se skly. 

Do této skupiny vlastností skla patří absorpce světla, rozptyl světla, dvojlom, polarizace a 

interference. 

Chemická odolnost – charakterizuje schopnost skla odolávat korozivnímu působení 

okolního prostředí. 

Odolnost skla proti vodě rozdělujeme do dvou typů a to na: 

1) zvětrávání - jde o působení atmosférické vlhkosti na sklo 

2) vyluhování – jedná se o vliv nadbytku vody na sklo 

 

Odolnost skla proti kyselinám  

Kyseliny mají podobný účinek na povrch skla jako voda. U alkalických skel brání 

korozi tvorba vrstvičky gelu kyseliny křemičité na povrchu skla. Pouze kyselina 

fluorovodíková reaguje s vrstvou gelu kyseliny křemičité a proces koroze pokračuje.  

Odolnost proti alkáliím 

Účinek alkálií je mnohonásobně intenzivnější něţ působení vody nebo kyselin. Alkálie 

rozrušují vazby Si – O – Si, nedochází k tvorbě ochranného gelu a rozpouštějí se tak 

všechny sloţky skla. 
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1.2.2 Výroba skla 

 

Ve sklářské peci se za pomoci tavení vyrábí z písku, alkalických tavidel (tj. Látek, 

které usnadňují tavení písku). Sklo se řadí z chemického sloţení mezi křemičitany. Oxid 

křemičitý je hlavní sloţkou (70% aţ 75%) a oxidy sodný nebo draselný, důleţitý je také 

oxid vápenatý, který sklo stabilizuje.  

Sloţení skla mění jeho vlastnosti. Sklo sodné bylo vyráběno jiţ v antice aţ do 18. 

století. Je velmi dobře tvárné a měkké, poměrně pomalu tuhne a dobře se tvaruje. Naopak 

draselné sklo je tvrdé. Nejdříve se vyrábělo jako lesní sklo a po zavedení technologie 

odbarvování a čistění vzniklo křišťálové sklo. 

Nazelenalá barva je způsobena neţádoucími příměsemi, především sloučeniny ţeleza 

barví sklo do zelena nebo do hněda. Aţ čištěním a odbarvováním skla se získává sklo   

čiré – křišťálové. 

Sklo lze barvit různými oxidy kovů, například kobalt zbarví sklo do modra, zlato do 

rubínově červené. 
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1.2.3 Tavení skla 

 

Sklářský kmen a suroviny 

Sklářský kmen je směs sloţená ze surovin, které se musí přesně a pečlivě zváţit. Tyto 

suroviny ovlivňují technologii tavení skla i kvalitu a vlastnosti hotového skleněného 

výrobku. Běţné a minoritní suroviny důleţité k výrobě sklářského kmene se dělí na 9 

skupin: 

 Oxidy sklotvorné tvoří základní strukturu skla 

 Oxidy zvláštní nejsou běţnou sloţkou a pro běţná skla nemají praktický význam, 

kromě Al2O3 

 Oxidy alkalických kovů sniţují tavící teplotu a chemickou odolnost a zvyšují 

elektrickou vodivost 

 Oxidy žíravých zemin plní funkci stabilizátorů, zpevňují sklo a sniţují odskelnění 

 Barviva jsou minoritní sloţkou, zajišťují zabarvení skla 

 Kaliva jsou sloučeniny, které způsobují ve skle zákal, čímţ se vytvářejí neprůhledná 

skla 

 Čeřiva vyvíjejí v tavenině mnoţství plynu a homogenizují surovinu 

 Speciální suroviny urychlují tavení 

 Skleněné střepy se přidávají kvůli zlevnění tavícího procesu, který tak i urychlují 
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1.2.4 Tavící proces 

 

 Tavící proces je základní operace, kdy ze směsi surovin vzniká sklovina, zároveň 

je energeticky nejnáročnější fáze při výrobě skla. Odhadem to je více neţ 60% z 

celkové spotřeby energie. Tento proces tvoří tři bezprostředně na sebe navazující 

stadia a to jsou: 

 vlastní tavení - první etapa, je přeměna směsi surovin na taveninu, 

 čeření a homogenizace – druhé stádium, které představuje čeření, to je odplynění 

skloviny a souběţně homogenizaci skloviny z hlediska chemického sloţení a 

teploty, 

 ochlazení taveniny -  sníţení teploty skloviny tak, aby byla vhodná pro dávkování 

a následné tvarování. 

Při kontinuálním tavení prochází tavená sklovina z tavící části do čeřící a pak do 

pracovní části. Při tavení přetrţitým způsobem, v pánvích, probíhají na stejném místě, ale v 

určitém časovém sledu. 

Při tavení dochází ve sklovině k dějům, které lze definovat jako fyzikální, chemické a 

fyzikálně chemické pochody.  

1.2.5 Sklářské pece 

Pánvové pece jsou určeny převáţně pro tavení menšího objemu skloviny. Největší 

vyuţití mají hlavně ve sklářských hutích pro ruční výrobu a výrobu foukaného skla. U 

pánvových pecí probíhá tavící proces periodicky, tedy v etapách a v jedné pánvi se můţe 

utavit 150 aţ 300 kilogramů skloviny. 

Vanové pece se dělí na kontinuální a denní. Kontinuální vanové pece jsou běţným 

typem, tavící proces v nich probíhá nepřetrţitě 24 hodin a utaví se v nich několik set tun. 

V denních vanových pecích se taví velké mnoţství skloviny periodicky, podobně jako u 

pánvových pecí, ale dnes se jiţ téměř nepouţívají. 
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1.2.6 Chladící proces 

 

Chladící proces je velmi důleţitým v průběhu výroby skleněného výrobku. Je jím 

ovlivňována kvalita výrobku i jeho mechanická zpracovatelnost. Nedokonalé vychlazení 

můţe vést k samovolnému prasknutí nebo poškození v průběhu opracovávání výrobku. 

Ke vzniku teplotního gradientu dochází mezi povrchem a vnitřními vrstvami skla ve 

formách a tím vzniká napětí. Viskózním tokem se napětí vyrovnává při nízké viskozitě, 

pokud je viskozita vysoká a není umoţněn viskózní tok, napětí zůstává ve skle i po 

ochlazení. Správně provedeným chladící postupem docílíme trvalého napětí ve výrobku, 

které nepřesáhne stanovenou míru. Chladící postup má čtyři úseky: 

 Výhřev na chladící teplotu – je nutný při přesunu výrobků do chladících pecí, 

při kterém dochází k nerovnoměrnému chladnutí, proto je důleţité výrobky 

znovu vyhřát. 

 Výdrž na chladící teplotě – udrţení na této teplotě je nutné, kvůli odstranění 

vnitřního pnutí a vyrovnání teplotní gradientu 

 Ochlazování v chladící oblasti – v tomto úseku chladícího postupu vzniká 

teplotní gradient a vytvoří se trvalé pnutí 

 Dosažení chladící teploty 50 – 20 ˚C  

Řízené ochlazování můţe zbytkové napětí minimalizovat. Čím větší je skleněný 

výrobek, tím proces chladnutí musí být pomalejší. Malé výrobky mohou chladnou 

volně na vzduchu, větší výrobky musí být chlazeny v chladících pecích. 
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Druhy chladících pecí: 

 Komorové chladící pece 

Uţívají se při ruční výrobě a jsou nejstarším typem pecí. Chladící proces 

probíhá v tepelně izolované komoře postupným sniţováním teploty. 

 Tunelové chladící pece 

Vyuţívají se při velkokapacitní výrobě a pracují nepřetrţitě.  Uvnitř pece jsou 

pásy, na kterých se výrobky pohybují. Pece jsou dlouhé několik metrů.  
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1.3 Výtvarný záměr 
 

Východiskem bakalářské práce bylo vytvořit uţitné, praktické, jednoduché a také 

zajímavé objekty, které mohou mít různá vyuţití pro výstavní účely i uţitné vlastnosti.  

Vytvořen byl soubor několika objektů v různých velikostech, vzájemně se 

doplňujících.  Vytvářejí tak celek a zároveň jsou výtvarně zajímavé samostatně. 

Jako materiál bylo zvoleno bezolovnaté sklo dvou barev, tmavé transparentní a zářivé 

uranové, jejich stavením se vytvářejí vzory připomínající polární záři. Kontrast a prolínání 

těchto barev jsou hlavním symbolem práce. 

Jednoduché tvary inspirované geometrií umoţňují objektům stát na uţší straně, tím plní 

funkci dekorativní. Pokud je poloţíme na širší stranu, mohou plnit funkci uţitnou. 
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1.4 Polární záře 

 

Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy odehrávající se ve vysoké 

atmosféře ve výškách od 80 do 1000 km, nejčastěji v ionosféře, ta se nachází kolem 100 

km. Je to oblast vysoké koncentrace iontů a volných elektronů. Běţně se vyskytují v 

polárních oblastech: jiţní záře – aurora australis, severní záře – aurora borealis, zatímco 

ve středních zeměpisných šířkách a v tropech jen výjimečně. 

Její latinský název Aurora Borealis je sloţený ze jmen římské bohyně úsvitu Aurory a 

řeckého pojmenování západního větru Boreas. Tento název byl pouţit v roce 1621 

francouzským filozofem Pierrem Gassendim. 

Polární záře fascinovala lidstvo jiţ od dávných dob. Záclony světel, které se „jen tak“ 

objeví na obloze. Skoro kaţdý severský národ měl legendy vztahující se k auroře borealis. 

Staří Švédové měli hned dvě vysvětlení pro tato světla. První mluvilo o hejnech herinků, 

jejichţ obraz se odráţel na noční obloze. Druhé vysvětlení bylo o něco poetičtější. 

Hovořilo o nebeských ohních zaţehnutých na severním a jiţním konci světa. To mimo jiné 

podalo důkaz o tom, ţe švédští Vikingové se plavili aţ k Antarktidě. 

 

Snad nejpoetičtější vysvětlení měli Norové i ve svých báchorkách hovořili o valkýrách, 

panenských bojovnicích na koních, ozbrojených oštěpy. Ty jezdily krajem tak divoce, ţe 

vzduch za nimi zářil energií. 

 

Vznik polární záře 

Na povrchu Slunce vznikají vlivem nerovností v magnetickém poli sluneční skvrny. 

U těchto skvrn vznikne jedna masivní erupce, ta vyvrhne mrak částic slunečního větru 

tvořený protony, elektrony a alfa částicemi, které letí vesmírem a pokud se na své cestě 

setká s magnetickým polem Země, některé částice většinu odrazí dál do vesmíru, ale část 

ho zachytí a stáčí po spirálách směrem k magnetickým pólům planety. Tam sluneční vítr 

působí vzájemně s atmosférou a vzniká polární záře.  
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V naší atmosféře se nachází vrstva zvaná magnetosféra. Jak uţ název napovídá, 

bude mít nějaké magnetické vlastnosti, takţe bude ovlivňovat částice, které se ocitnou v 

její blízkosti. Takovým tokem částic je třeba sluneční vítr. Částečky slunečního větru se 

srazí s atomy atmosféry a ty vyzáří energii ve formě světla. Polární záře mohou mít různý 

charakter. Mohou být spíše tmavé či zářivě červené, mohou se různě proměňovat nebo 

mohou pouze „viset“ na obloze jako závěs. 

 

Pulzující polární záře 

Polární záře vykazující periodické a koherentní variace intenzity, stacionární 

geometrií a periodickými časovými variacemi, které jsou ve fázi, se nazývají pulzující 

polární záře. Pulzující polární záře se označují jako p-polární záře a dělí se na pulzující 

polární záře, plápolající polární záře a třpytící se polární záře (p3). 

 

Stabilní červené oblouky polárních září 

Stabilní červené oblouky polárních září nazývané rovněţ červené oblouky středních 

šířek jsou široké subvizuální oblouky o intenzitě 1 aţ 10 kR (průměrná hodnota je 6 kR) 

táhnoucí se do vzdálenosti několika tisíc kilometrů. Některé zdroje nevylučují, ţe tyto 

oblouky mohou obklopovat celou Zemi. Záření tohoto oblouku je téměř monochromatické 

(630,0 a 636,4 nm). 

Tyto oblouky se klasifikují jako polární záře, která se vyskytuje ve větších výškách 

neţ normální polární záře. Dolní hranice výskytu činí asi 300 km, naopak horní asi 700 

km. Ţivotnost stabilních červených oblouků je jeden den, výjimečně i několik dní. 

 

Ovál polárních září 

Ovály polárních září představují asymetrické pásy okolo severního anebo jiţního 

magnetického pólu. Pás oválu polárních září se v nočních hodinách nachází na 23° od 

geomagnetického pólu, v denních hodinách se nachází na asi 15°. Poloha oválu rovněţ 

závisí na geomagnetické aktivitě. Čím vyšší je aktivita, tím širším se ovál polárních září 

stává. Ovál se rovněţ definuje na základě údajů o vysypání elektronů a protonů o určité 

energii. 

http://www.treking.cz/astronomie/zeme.htm
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Polární záře na jiných planetách 

Polární záře však nejsou vázány výhradně na planetu Zemi. Díky automatickým 

druţicím se daří (dařilo) pozorovat polární záře i u dalších planet, které mají dostatečně 

hustou atmosféru a silné magnetické pole. Polární záře tak byly pozorovány na planetě 

Jupiter i na planetě Saturn, které za jejich vznik vděčí průnikům záporně nabitých 

elektronů vysokých energií do atmosfér těchto planet 

 

 

 

Foto: ilustrační foto polární záře na Islandu 

 

 

 

 

 

  

http://www.treking.cz/astronomie/planeta-jupiter.htm
http://www.treking.cz/astronomie/planeta-jupiter.htm
http://www.treking.cz/astronomie/planeta-saturn.htm
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2. Praktická část 
 

2.1 Výběr tvaru a jeho uzpůsobení 

 

Hledání tvaru bylo velmi důleţité. Tvarově byly objekty navrţeny tak, aby mohly 

slouţit jako uţitný i dekorační prvek zároveň. Jednoduché linie inspirované geometrií, jsou 

efektivní a nadčasové.  

Objekty byly rozděleny podle rozměrů do dvou skupin. První se skládá z několika 

plastik. Všechny mají unikátní tvar a s ostatními korespondují. Druhou skupinu tvoří 

objekty pravidelných linií.  

Tvarosloví objektů upřednostňuje barevnost skla a hru se světlem. 
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2.2 Vypracovávání návrhů 

 

Návrhy se vyvíjely během celé bakalářské práce. Snahou bylo zachytit vizi konečné 

podoby skleněných objektů. Průběţně docházelo k dalším úpravám tvarů a k specifikacím 

barevnosti. 

První návrhy byly převáţně náčrty tuţkou nebo uhlem na bílý papír formátu A4, které 

byly rozváděny v dalších verzích. Tyto byly jiţ realizovány na větší formáty a to 

s pouţitím podkladových barev, na které byly následně pouţity pastely a akrylové barvy.  

V dalším kroku následovalo vypracování technických výkresů, které poslouţily pro 

vytvoření modelů. 
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2.3 Výroba modelů 

 

Na modely byla jako materiál pouţita modelářské hlína. V první etapě vznikly čtyři 

modely. V další bylo nutno pouţít stabilnější materiál, v našem případě to byl polystyren. 

Pro svoji pevnost, lehkost. Pro opracování byl nejprve pouţit nůţ, který se neosvědčil. 

Narušoval povrch modelu. Druhou fází bylo k opracování modelu pouţito pilky na ţelezo, 

ovšem ani touto technikou se nepovedlo vytvořit dostatečně kvalitní model. Ve finální fázi 

byla pouţita řezačka s odporovým drátem. Tato technika umoţňovala výrobu pouze 

třetinové šířky finálního modelu, proto bylo potřeba vytvořit tři stejné modely a následně je 

spojit. 

 

Foto: Řezání polystyrenu 

 

Foto: Kompletace modelu 
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2.4 Výroba forem 
 

Pro výrobu forem je nutné připravit očistěnou základní desku, na kterou umístíme 

model. Polystyrenové modely bylo nutné zafixovat pomocí speciálního lepidla, hliněné 

modely není ve většině případů potřeba fixovat. Ve vzdálenosti 3 aţ 5 centimetrů bylo 

vytvořeno bednění, které bylo utěsněno pomocí hlíny. Následovalo vytvoření výztuhy 

kolem modelu z drátěného pletiva v přibliţné vzdálenosti 0,5 do 1 cm a to z důvodu 

zpevnění formy a zabránění popraskání formy. Vnitřek bednění i polystyrénové modely je 

důleţité impregnovat stearinovou směsí. Tento krok je nezbytný pro oddělení finální formy 

od bednění a snazšího vyjmutí modelu. 

 

Foto: vlevo - dřevěné bednění, vpravo – výztuha z pletiva  
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2.5 Příprava směsi na odlévání 
 

 K výrobě směsi je potřeba stavební sádra, sklářský písek a několik menších nádob a 

jedné velké nádoby, ve které je moţné směs namíchat v potřebném mnoţství. Stavební 

sádru a sklářský písek pečlivě odměříme v poměru 1 : 2 do menších nádob. Písek 

nasypeme do velké nádoby a přidáme stejné mnoţství vody, aţ se voda plně vsákne do 

písku, můţeme přidávat sádru, kterou do nádoby lehce sypeme, aţ do té doby kdy nám na 

hladině začne tvořit tzv. "ostrůvky". Směs se po této fázi musí důkladně promíchat a rychle 

nalít do připraveného bednění neţ začne tuhnout. Pokud směs dostatečně ztvrdla, můţeme 

odstranit bednění, vzniklou formu otočit a vyjmout model. Formu je nutné pečlivě očistit 

od případných zbytků z modelů. 

 

Po vytvoření má v sobě forma velké mnoţství vody, které je neţádoucí a je nutné ho 

odstranit, toho dosáhneme, dáme-li formu na vyhřívané a větrané místo, aby dobře a rychle 

vyschla. Vysychání formy trvá několik týdnů. Pokud nedokonale vysušenou formu dáme 

do pece, zbytky vody se přemění v páru a ta by mohla způsobit její popraskání.  

 

Pro fázi tavení je nutné zjistit kolik skla bude potřeba pro jednotlivou formu. Výpočet 

se provádí pomocí sklářského písku a odměrného válce o objemu 1 litr. Válec naplníme 

pískem, který následně přesypeme do jiţ vyschlé formy, tento postup opakujeme do té 

doby, neţ písek zcela vyplní poţadovaný tvar budoucího objektu. Pomocí koeficientu pro 

bezolovnaté sklo, který je 2,55, vypočítáme hmotnost skla. 
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2.6 Výběr skla 

Po zváţení forem bylo nutné zakoupit sklo na tavbu. Bylo potřeba kvalitní 

bezolovnaté sklo, u něhoţ mají všechny barvy stejný základ tudíţ i stejné parametry, které 

jsou klíčové a na jejichţ základě se mohou mixovat dvě i více barev dohromady. To sklo 

bylo zakoupeno u firmy Rudolf Baňas a to v počtu několika bloků o váze cca 2,5kg a 

rozměrech 20 x 20 x 2 cm, v barvách šedé č. 728, fialové č. 310, modré č. 800 a pro 

vytvoření efektu polární záře byla potřeba uranová skla č. 805, 804, 803, ta reagují na 

ultrafialovou sloţku záření a jsou velmi efektivní. 

Před tavbou se musely z bloků skla odstranit nečistoty, vzniklé během tavícího 

procesu, které způsobují pnutí ve skle. Dále bylo sklo rozbito na vyhovující střepy. 
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2.7 Tavení 
 

Formy se musí rovnováţně naloţit do pece, kde se naplní pečlivě zváţeným sklem. Pro 

velký počet forem bylo zapotřebí vícero tavení.   Pro kaţdou tavbu je nutné nastavit 

vhodnou tavicí křivku. Průběţná doba tavení trvá v průměru 10 dní. 

Tavící křivka: pec č. 3 

Program 17 

1. 150 ˚C 0: 30 h ON 

2. SOAK 6: 00 h ON 

3. 600 ˚C 3: 00 h ON 

4. SOAK 1: 00 h ON 

5. 880 ˚C 3: 00 h ON 

6. SOAK 4: 00 h ON 

7. 500 ˚C 0: 02 h OFF 

8. SOAK 0: 30 h ON 

9. 380 ˚C 70:00 h ON 

10. 80 ˚C 70: 00 h ON 

11. END   

 

SOAK – výdrţ na dané teplotě 

ON – stoupání na nastavenou teplotu 
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Tavící křivka: pec č. 1 

Program 17 

1. 150 ˚C 0: 30 h ON 

2. SOAK 4: 00 h ON 

3. 600 ˚C 3: 00 h ON 

4. SOAK 1: 00 h ON 

5. 880 ˚C 3: 00 h ON 

6. SOAK 5: 00 h ON 

7. 500 ˚C 0: 02 h ON 

8. SOAK 0: 30 h OFF 

9. 380 ˚C 80: 00 h ON 

10. 80 ˚C 80: 00 h ON 

11. END   

 

V okamţik kdy skončí tavící proces a sklo je zchlazeno na teplotu pod 40 ºC, mohou se 

formy vyndat z pece. Poté je třeba formy s opatrností rozebrat, v některých případech je 

nutné utavené sklo od zbytků forem očistit ve vodě, tak aby nedošlo k poškození. 
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2.8 Povrchové opracování a finalizace 

Skleněné objekty vyjmuté ze sádry je potřeba obrousit od přebytečného skla, které 

vteklo při tavbě do vzniklých prasklin ve formě. Tyto nadbytečné části jsou velmi ostré, 

proto musí být odstraněny jako první. Tzv. „přelitky“ se mohou obrousit na kuličském 

stroji s vhodným tvrdým a hrubým kotoučem, který umoţňuje rychlé odebírání materiálu. 

Nevhodnější je pro tento účel karborundový kotouč.  Objekty se dále brousily na 

hladinářských strojích, od nejhrubšího brusiva po jemné. 

Pomocí diamantového kotouče se sjednotil a zjemnil povrch projmutých tvarů po 

pouţití karborundového kotouče. Dále byly pouţity polyuretanové kotouče (tzv. „puráky“) 

jako příprava na leštění. 

Několik objektů bylo vybráno pro chemické leštění, jejich povrch se proto musel 

pečlivě obrousit a sjednotit na pískovacím stroji. Chemické leštění probíhalo ve 

směsi kyseliny fluorovodíková a sírové. Tato směs rozpouští nerovnosti a naleptává 

povrch. Míra vyleštění závisí na době ponoření objektu ve směsi.  

Všechny předměty byly připraveny na fázi leštění. To se provádí ve dvou stupních. 

Nejdříve se leští pomocí pemzy na purovém kotouči nebo hladinářském stroji. Toto leštění 

povrch objektu zprůhlední, přesto zanechává mlţný nádech. Finálním krokem je leštění za 

pomoci Ceroxu. Ten dodá sklu potřebný vysoký lesk a plně zprůhlední sklo. 
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3. Závěr 
 

Ačkoli docházelo k mnoha technickým problémům v jednotlivých fázích výroby, bylo 

nalezeno řešení, které umoţnilo vznik finálních objektů v podobě, se kterou jsem 

spokojena. 

Celá práce pro mne byla nejenom velmi náročná, ale také byla výzvou pro mé 

dovednosti, jenţ jsem si za dobu studia osvojila. Jsem velmi vděčná, ţe práce mohla 

vzniknout. 
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