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Abstrakt 

Tato bakalářská práce nejprve rešeršní formou shrnuje základní rozdělení železných slitin 

a podrobněji definuje litinu, její druhy, fázové přeměny a způsoby tepelného zpracování. 

Následně se věnuje umělecké litině a to zejména v oblasti Blanenska. V práci je shrnut 

vývoj a historie železáren, strojíren a později slévárny v Blansku. V závěru je uvedena 

ukázka výroby uměleckého odlitku, v níž je popsán kompletní výrobní postup.  
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Abstract  

At first, this Bachelor’s thesis contains a research of basic dividing of ferro-alloys and 

briefly defines cast iron, its types, phase transformations and techniques of heat treatment. 

Then the thesis deals with artistic casting, especially in the area of Blansko. There is 

summarized the development and the history of ironworks, machine-works and later the 

foundry in Blansko. At the end there is an example of a art casting, which describes the 

complete production proces.  
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Úvod 
 Slitina železa s uhlíkem, jehož obsah přesahuje jeho mezní rozpustnost 

v austenitu, se nazývá litina. Její dobrá slévatelnost z ní činí často používaný materiál pro 

výrobu strojních, funkčních, ale i estetických odlitků. Právě zpracování železa a pozdější 

produkce litinových výrobků měly zásadní vliv na utváření hospodářského zaměření a 

vývoj nejen města Blanska. 

  Především umělecká litina proslavila blanenské závody v minulých dvou 

staletích po celé střední Evropě a ve své době byla vyvážena do celého světa. Ve zdejších 

železárnách byla odlita litinová výzdoba Národního divadla, pomník padlým vojákům 

v súdánském Chartúmu, ale i odpadkové koše v Bruselu. [1]  

 Závody za dob své největší slávy poskytovaly práci několika tisícům zaměstnanců 

nejen z Blanska, ale i přilehlých obcí a jejich chod a vývoj tudíž ovlivňoval životy lidí 

v širém okolí. Bušení hamrů, ustavičná práce a čilý ruch v údolí říčky Punkvy se po 

mnoho desetiletí podílel i na utváření samotné krajiny v okolí Blanska. Okolní hluboké 

lesy poskytovaly dřevo pro výrobu potřebného dřevěného uhlí, naleziště železné rudy a 

dalších nerostných surovin zase výrobní zdroje. V Arnoštově údolí vyrůstaly stále nové 

a nové dílny a již stojící budovy byly rozšiřovány, bourány a znovu zvětšovány.  

 Přes veškeré finanční otřesy, bouře válek a nezastavitelný vývoj průmyslové 

výroby přežily blanenské závody desítky generací vlastníků, horníků i slévačů. 

V současnosti se snaží uspokojit poptávku trhu již třetím stoletím. Jaká ovšem byla jejich 

cesta na vrchol? A jak se umělecké litině, která kdysi Blansko proslavila v celé Evropě, 

daří dnes?  

  

 

Obrázek 1: Clamova huť v Blansku, polovina 19. století [2] 
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1. Cíle práce 
 Tato bakalářská práce má za úkol uvést základní rozdělení materiálů na bázi 

železa, stručně popsat výrobu vlastnosti a použití litiny, její druhy a možnosti tepelného 

zpracování. Dalším cílem je zaměření se na vývoj odvětví umělecké litiny a to především 

na Blanensku, kde se nachází jeden z nejslavnějších a historicky nejúspěšnějších podniků 

vyrábějící uměleckou litinu v českých zemích. Práce by měla pojednat o historii závodu 

od jeho založení až po současnost a uvést příklady umělecké litiny v závodě vyrobené. 

Zároveň by bylo vhodné ověřit současný stav uměleckého lití výrobou odlitku podle 

historického modelu.  
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2. Železo a jeho slitiny 

2.1. Historie zpracování železa 
 Zpracování železné rudy a využití železa jako výrobního materiálu se ve střední 

Evropě datuje do sedmého století př. n. l. Významnou roli v objevování prvních památek 

zpracování železa sehrála i jeskyně Býčí skála nedaleko Blanska v Moravském krasu. 

Díky nálezům Jindřicha Wankela z druhé poloviny 19. století byla doložena funkce 

kovárny u vstupu do jeskyně, která zpracovávala nejen bronz, ale i železnou rudu. [3, s. 

19] Kvůli vysoké náchylnosti tohoto kovu ke korozi se z počátku doby železné 

nezachovalo mnoho památek, avšak díky příznivému prostředí vápencových minerálů se 

ve zmiňované jeskyni podařilo nalézt dutý železný prsten (obr. 2), o jehož technice výroby 

se vedla dlouhá desetiletí vášnivá diskuse. Nakonec bylo prokázáno, že prsten byl 

vykován a nikoli odlit, jak se domníval mimo jiné i samotný Wankel, což ovšem tomuto 

nálezu nijak neubírá na významu. [4, s. 11] 

 Výroba železa probíhala v nejstarších dobách přímou redukcí z rud, které bylo 

možné nalézt v nejvyšších vrstvách zemského povrchu. Tavba probíhala v jílových 

pecích, kam se vkládaly kusy železné rudy spolu s palivem – dřevěným uhlím. Otvorem 

ve spodní části pece se do ní přiváděl kyslík a za zvýšené teploty se oxidy obsažené v rudě 

vázaly na uhlík, ovšem dosahované teploty byly příliš nízké na to, aby železo roztavily, 

a tak vznikala porézní směs železa a strusky, tzv. „železná houba“, která se dále 

zpracovávala kováním. [4, s. 11] 

 Tato technika výroby železa se na našem území výlučně využívala až do konce 

16. století, kdy se díky využití vodního pohonu pro stlačování měchů začaly stavět první 

vysoké pece, v nichž se vsázka předehřívala, a vyrobené železo již bylo v tekutém stavu. 

Toto železo bylo křehké, dobře slévatelné, ale nebylo je možno zpracovat kováním. Proto 

byly později zavedeny zkujňovací procesy jako např. pudlování, frišování apod. [4, s. 11] 

 Největší nárůst potřeby železa v českých zemích byl zapříčiněn rozvojem 

železnice. Do té doby se spotřeba železa a jeho slitin omezovala pouze na zlomek 

spotřeby dřeva přepočtené na osobu. Dokonce i výrobní stroje byly v Českých zemích 

zhotovovány ze dřeva. První parní stroj vyrobený z železných slitin opustil továrnu až 

roku 1832. Na kilometr železniční trati však bylo potřeba vyrobit 50 tun železa, kvůli 

čemuž bylo nutné razantně zvýšit produkci stávajících železných hutí. [4, s. 12] 

 

Obrázek 2: Železný prsten z Býčí skály [5] 
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 V polovině 19. století se začínají slitiny železa uplatňovat i ve stavebnictví jako 

důležitý konstrukční materiál. Významným stavbám, na jejichž konstrukci se podíleli i 

dělníci z blanenských podniků, se budeme věnovat v dalších kapitolách práce.  

 Od této doby se také začíná čile rozvíjet technologie výroby a zpracování železa. 

Dochází k vědeckému zkoumání jeho struktury, důkladnému pozorování metalurgických 

procesů, měření fyzikálních veličin, uplatňují se poznatky z dalších vědních oborů, 

především fyziky a chemie, začíná se aplikovat termodynamika a krystalografie. Tímto 

rozsáhlým výzkumem bylo získáno a zaznamenáno množství důležitých poznatků a dat, 

která se dále rozšiřují a výzkumné týmy dodnes vyvíjí a zdokonalují výrobní a 

zpracovatelské procesy i přístroje a zkušební techniku. [4, s. 12] Následující kapitoly 

pojednávající o technické stránce vlastností železa a litiny, o jejích druzích a jejím 

zpracování vychází zejména z publikací vydaných v posledních padesáti letech a tedy i z 

poznatků učiněných v posledním půlstoletí.  

2.2. Železo a uhlík 
  Čisté železo je materiál měkký, dobře tvárný, má malou pevnost a nemá výraznou 

mez průtažnosti, podobně jako ostatní čisté kovy. Výroba samotného železa je však velmi 

obtížná a již malé množství přísad v kovu má významný vliv na jeho mechanické, ale i 

fyzikální a technologické vlastnosti. Slitiny železa, mezi které patří nízkouhlíkové oceli, 

surové železo a litiny jsou jedny z nejdůležitějších kovových materiálů současné 

inženýrské praxe.  

 Železo je polymorfní kov, který může za normálních podmínek existovat ve dvou 

krystalograficky odlišných modifikacích. (obr. 3) Podle teploty kovu a na ní závislých 

vlastnostech pak rozlišujeme železo , které má kubickou prostorově středěnou 

krystalickou mřížku (BCC). Při teplotě 768°C se mění magnetické vlastnosti železa. Tato 

teplota se nazývá Curieova. Železo při vyšší teplotě je paramagnetické a až do teploty 

911°C se označuje jako železo β. Teplota 911°C stanovuje první kritický bod, při němž 

železo mění svoji krystalickou mřížku z BCC na FCC (kubickou plošně středěnou). Tato 

modifikace se nazývá železo γ a existuje až do dalšího kritického bodu, kterým je teplota 

1392°C. Nad touto teplotou dochází opět ke změně krystalické mřížky, tentokrát z FCC 

na BCC. Takto vzniklá modifikace bývá označována jako železo δ, v minulosti také jako 

 

Obrázek 3: Polymorfie čistého železa [7, s. 1] 

 

Obr. 7-1: Polymorfie čistého železa  
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železo . V této podobě existuje čisté železo až do své teploty tání, jejíž hodnota bývá 

stanovena až na 1539°C. [6, s. 21 - 28] [4, s. 20]  

 Nejvýznamnější a téměř vždy přítomnou přísadou ve slitinách železa je uhlík. Ten 

určuje zásadním způsobem jak výsledné mechanické vlastnosti, tak i existenci fází a 

charakter strukturních složek. Díky tomuto zásadnímu vlivu uhlíku lze strukturu většiny 

komplexních slitin železa popsat pomocí jednoduchého rovnovážného diagramu Fe-C, 

který také slouží jako výchozí diagram při popisu složitějších slitin. [6, s. 23] Kromě 

vylučování uhlíku ve formě stabilního grafitu (C), k němuž dochází pouze za příznivých 

podmínek, se ve většině případů uhlík v železe vylučuje ve formě nestabilního karbidu 

železa, neboli cementitu (Fe3C). Ve slitinách železa, především při nízkých koncentracích 

uhlíku a dalších přísad a při nízkých teplotách je cementit prakticky stálý, a proto je třeba 

se podrobně zabývat i soustavou Fe-Fe3C, kterou označujeme jako metastabilní. [6, s. 26] 

O tom, jestli bude slitina tuhnout podle stabilní nebo metastabilní soustavy rozhodují 

především tři hlavní faktory. Je to přítomnost dalších prvků (např. Mn podporuje tvorbu 

cementitu, Si naopak grafitu), rychlost ochlazování taveniny (vyšší rychlost je příznivější 

pro krystalizaci podle metastabilní soustavy) a obsah uhlíku ve slitině (pod 2,11% C 

probíhá krystalizace podle metastabilní soustavy). [8, s. 108] Pro pochopení základních 

pojmů používaných v následujících částech práce a vyvození dalších souvislostí je 

uveden binární diagram Fe-Fe3C. (obr. 4) 

 

 

Obrázek 4: Rovnovážný diagram železo-cementit [9, s. 303] 
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 Metastabilní binární diagram Fe-Fe3C popisuje strukturní a fázové přeměny a 

hranice jejich existence v závislosti na teplotě při daném množství uhlíku ve slitině. První 

přeměna probíhá při teplotě 1493°C. Nazývá se peritektická a jejím produktem je austenit 

- intersticiální tuhý roztok uhlíku v železe γ. Vodorovná čára při teplotě 1147°C 

znázorňuje eutektickou přeměnu, jejímž produktem je fázová směs austenitu a cementitu 

zvaná ledeburit. Při koncentraci 4,30% C existuje na této teplotě tzv. eutektický bod. Při 

teplotě 727°C dochází k další přeměně – eutektoidní – jejímž produktem je perlit, tedy 

směs feritu (intersticiálního tuhého roztoku uhlíku v železe ) a cementitu. Eutektoidní 

bod se nachází na koncentraci 0,76%. [4, s. 21 - 23] [6, s. 25 - 30] 

 Diagram může být rozdělen z hlediska technického použití na dvě základní 

oblasti. Oblast s nižším obsahem uhlíku do hodnoty 2,14 % C obsahuje slitiny nazývané 

oceli, zatímco oblast s vyšším obsahem uhlíku, než je jeho mezní rozpustnost v austenitu, 

zahrnuje surová železa a litiny. Oceli lze dále rozdělit eutektoidním bodem na 

podeutektoidní (s obsahem uhlíku do 0,76% C) a nadeutektoidní (0,76 – 2,14% C). 

Podobně můžeme rozdělit litiny na podeutektické (2,14 – 4,30% C) a nadeutektické (4,30 

– 6,70% C). [6, s. 28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram převzatý z publikace F. Píška (obr. 5) znázorňuje metastabilní i stabilní 

soustavu. Podle zvyklosti je stabilní soustava znázorněna čárkovaně, zatímco 

metastabilní plnou čarou. Důležité body jsou označeny velkými písmeny, přičemž pro 

stabilní soustavu se tyto označují čárkou. Obě soustavy se zaznamenávají do obsahu 

uhlíku max. 6,70% hmotnosti, tedy do obsahu uhlíku čistého cementitu. Ve skutečnosti 

se však soustavy s tak vysokým obsahem uhlíku nevyskytují. Metastabilní soustava má 

největší význam při nižších koncentracích uhlíku, zatímco stabilní soustava se uplatňuje 

 

Obrázek 5: Rovnovážný diagram železo-uhlík a nerovnovážný diagram              

železo-cementit [6, s. 28] 
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zejména při koncentracích vyšších. V porovnání s diagramem z knihy W. Callistera (obr. 

4) je možné si všimnout lehce odlišných hodnot pro různé významné body diagramu. Tato 

skutečnost je dána především obtížným zkoumáním a dokazováním exaktních zejména 

teplotních hodnot, neboť simulace požadovaného stavu a pozorování konkrétní situace je 

velmi obtížné a v mnohých případech je třeba se spolehnout na výpočty vycházející 

z termodynamiky, případně hodnoty vycházejí z četných experimentů. Na diagramu 

stabilní soustavy je patrné, že produktem eutektické přeměny je grafitické eutektikum, 

které je tvořeno austenitem a eutektickým grafitem. Eutektoidní přeměnou vzniká 

grafitický eutektoid, což je směs feritu a grafitu. [8, s. 108 - 117] [6, s. 28 - 37] 
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3. Litina  
 Slitiny železa a uhlíku, jehož obsah je vyšší, než je mezní rozpustnost uhlíku 

v austenitu, se nazývají litiny. V závislosti na jejich chemickém složení a podmínkách 

tuhnutí vznikají druhy s různými mechanickými, technologickými i fyzikálními 

vlastnostmi, díky čemuž nachází tento materiál své hojné uplatnění dodnes. V současné 

době jsou litinové výrobky využívány ve značné míře v mnoha odvětvích průmyslu, 

zejména ve strojírenství a stavebnictví. Významnou roli hraje litina i ve světě umění, byť 

zenit svého využití k výrobě uměleckých předmětů prožívala již před sto padesáti lety.   

3.1. Výroba litiny 
 Litiny se vyrábí roztavením surového železa a vhodného kovového odpadu 

v kuplovnách nebo elektrických obloukových či indukčních pecích. Podle množství a 

druhu přidaných prvků a podmínek ochlazování taveniny se vyrábí několik druhů litin 

lišící se svými vlastnostmi a s nimi spojeným účelem použití.  

 Jak již bylo zmíněno dříve, vedle litin se v oblasti s vyšším obsahem uhlíku 

vyskytují i tzv. surová železa. Ty se vyrábí přímo z železných rud a od litin se odlišují 

svým jak svojí výrobou, tak i použitím. Surová železa se využívají převážně pro výrobu 

oceli nebo litin, pouze výjimečně se z nich odlévají hotové výrobky. [6, s. 455] 

 Na rozdíl od surových želez, u nichž je nejdůležitější jejich chemické složení, jsou 

u litin nejvýznamnějším parametrem jejich mechanické a technologické vlastnosti. Ty 

jsou ovlivněny nejen samotným chemickým složením slitiny, ale i její strukturou, která 

je utvářena v závislosti na podmínkách tuhnutí, respektive ochlazování taveniny. 

Základním rozlišovacím prvkem litin je forma v nich vyloučeného uhlíku. Jak již bylo 

zmíněno, většina litin tuhne podle metastabilní či stabilní rovnováhy, v jejich struktuře se 

tedy vyskytuje metastabilní cementitické eutektikum – ledeburit, nebo stabilní grafitické 

eutektikum. Cementit dodává litině značnou tvrdost, ale i křehkost, a proto ji lze obrobit 

pouze broušením. Litiny s cementitickým eutektikem se nazývají bílé litiny a ve většině 

případů slouží jako výchozí polotovar k výrobě litiny temperované. Litiny tuhnoucí 

alespoň částečně podle stabilní rovnováhy, v jejichž struktuře je uhlík vyloučen ve formě 

grafitu, se nazývají litiny grafitické. Tvar a způsob rozložení grafitu ve struktuře má 

významný vliv na výsledné vlastnosti litiny, jejich využití je i proto značně širší a 

v závislosti na tvaru vyloučeného grafitu, použitých přísadách či druhu tepelného 

zpracování rozlišujeme jejich další druhy. Všechny typy litin jsou podrobně popsány 

v samostatné kapitole. [6, s. 456] 

3.2. Krystalizace a fázové přeměny litin 
 Na podobu výsledné struktury litiny mají významný vliv fázové přeměny jako je 

austenitizace (přeměny feritické struktury na austenitickou při nadkritické teplotě) nebo 

přeměny přechlazeného austenitu, ale na rozdíl od ocelí jsou u litin velmi významné další 

dvě fázové přeměny, a to grafitizace cementitu a eutektická přeměna. Grafitizaci 

cementitu lze považovat za difúzní přeměnu termodynamicky méně stabilního cementitu 

na termodynamicky stabilnější grafit. Eutektickou přeměnou vzniká buďto ledeburit nebo 

grafitické eutektikum. [6, s. 456] Pro obě tyto fázové přeměny má významnou roli stabilní 

rovnováha, které se ovšem dosahuje poměrně obtížně, byť je termodynamicky 
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příznivější. Proto se většina slitin obohacuje o příměsové prvky podporující grafitizaci, 

především pak o křemík.  

 U litin s vyšším obsahem křemíku je vhodné sledovat jejich rovnovážné stavy 

pomocí ternárního diagramu Fe-C-Si, na němž je patrný vliv křemíku. I v této soustavě 

lze uplatnit dvojí rovnováhu, stabilní a metastabilní. Křemík má zásadní vliv na teploty 

eutektoidní přeměny, vyšší obsah Si má za následek vznik teplotního rozmezí, v němž 

daná přeměna probíhá. [6, s. 458] Tento vliv křemíku je dobře patrný v diagramu na obr. 

6. 

 Z diagramu vyplývá, že čím vyšší je obsah křemíku ve slitině, tím vyšší jsou 

teploty, za kterých existuje teplotní rozmezí eutektoidní přeměny, v němž existují 

rovnovážné fáze austenit, ferit a grafit. Podobné pásmo teplot, kdy může existovat 

v rovnováze tavenina, austenit a grafit, vzniká i u přeměny eutektické, u které navíc platí, 

že je tím širší, čím vyšší je obsah uhlíku ve slitině. [4, s. 140] [6, s. 459] 

 S rostoucím množstvím Si také klesá rozpustnost uhlíku v austenitu a koncentrace 

uhlíku v eutektiku a eutektoidu se snižuje. V praxi to má vliv zejména na posouzení litin 

s vyšším obsahem Si, které mohou být nadeutektické i při koncentraci C nižší než 4,3% 

díky posunutí eutektického bodu. Aby bylo možné ihned posoudit danou litinu, využívá 

se parametr zvaný stupeň eutektičnosti Sc (někdy značen Se [6, s. 459]), respektive 

uhlíkový ekvivalent Ce. Tyto parametry vyjadřují vliv Si na koncentraci uhlíku 

v eutektiku, a tedy na polohu eutektického bodu. Vztah pro výpočet stupně eutektičnosti 

Sc: [4, s. 146] 

 Uhlíkový ekvivalent Ce lze vyjádřit vztahem: 

 Je-li Sc < 1, resp. Ce < 4,3, jedná se o litinu podeutektickou, pokud Sc > 1 (Ce > 

4,3), litina je nadeutektická. [6, s. 459] [11, s. 183]  

 

Obrázek 6: Vliv obsahu Si na eutektoidní teploty [10] 

𝑆𝑐 =
%𝐶

4,3 − 0,312 ∙ %𝑆𝑖 − 0,275 ∙ %𝑃
 

 

𝑆𝑐 =
%𝐶

4,3 − 0,312 ∙ %𝑆𝑖 − 0,275 ∙ %𝑃
 𝐶𝑒 = %𝐶 + 0,312 ∙ %𝑆𝑖 + 0,275 ∙ %𝑃 

 

𝐶𝑒 = %𝐶 + 0,312 ∙ %𝑆𝑖 + 0,275 ∙ %𝑃 
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 V průběhu let výzkumu bylo sestaveno množství empirických vztahů, podle nichž 

lze odhadovat konečné mechanické vlastnosti litinového odlitku na základě znalosti 

chemického složení a výsledné struktury. Příkladem může být vztah pro výpočet meze 

pevnosti v tahu: [4, s. 147] 

nebo empirický vzorec pro výpočet tvrdosti podle Brinella: [4, s. 147] 

Tyto vztahy lze zobrazit pomocí diagramu na obr. 7.  

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Závislost pevnosti v tahu a tvrdosti litiny    

s lupínkovým grafitem na stupni eutektičnosti Sc          

[12, s. 403] 

𝑅𝑚 = 1006 − 800 ∙ 𝑆𝑐 

 

𝑅𝑚 = 1006 − 800 ∙ 𝑆𝑐 𝐻𝐵 = 465 − 270 ∙ 𝑆𝑐 

 

𝐻𝐵 = 465 − 270 ∙ 𝑆𝑐 
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3.3. Vliv rychlosti ochlazování  

3.3.1. Ochlazování taveniny  

 Rychlost ochlazování taveniny má zásadní vliv na podobu vyloučeného uhlíku, a 

tedy na typ soustavy, podle níž bude probíhat tuhnutí. Na obrázku 8 je tento vliv zřejmý. 

Diagram vychází z eutektické litiny Fe-C-Si a zachycuje průběh krystalizace její 

taveniny.  

 Z diagramu vyplývá, že pokud je rychlost ochlazování taveniny nižší než v1, 

vylučuje se z ní grafit – vzniká tak grafitická litina s lupínkovým grafitem. Při rychlostech 

mezi hodnotami v1 a v2 dochází k tvorbě směsi grafitického eutektika a ledeburitu, která 

se nazývá maková litina. Ta tvoří přechod mezi grafitickou a bílou litinou a je obsažena 

ve střední vrstvě tvrzené litiny. Je-li rychlost ochlazování eutektické taveniny vyšší než 

v2, dochází k vylučování ledeburitu, jenž je základním stavebním prvkem litiny bílé. [4, 

s. 140] U podeutektických litin vznikají jako první dendrity austenitu, u nadeutektických 

litin pak částice grafitu. [11, s. 184] 

 Grafitizační přísady, kterými jsou vedle Si i Al, Cu nebo Ni zvyšují svým obsahem 

mezní hodnoty rychlostí ochlazování v1 a v2 a přispívají tak k tvorbě grafitického 

eutektika. Naopak tzv. karbidotvorné prvky, mezi něž patří Mn, Cr, Mo, V, Nb a další, 

podporují vznik eutektika cementitického. Zmíněné prvky se mohou přidávat do taveniny 

za účelem ovlivnění její krystalizace. Popsaný postup se nazývá očkování litiny. 

Vhodným očkováním předslitinami Mg lze řídit vznik a počet kuliček grafitu, a proto 

hraje tato operace zásadní roli např. při výrobě litiny s kuličkovým grafitem. [4, s. 141] 

[12, s. 394] 

 

Obrázek 8: Schéma diagramu anizotermické krystalizace eutektické litiny Fe-C-Si 

[4, s. 141] 

tES1 - tES2 – teplotní interval tvorby stabilního eutektika 

tEM1 - tEM2 – teplotní interval tvorby metastabilního eutektika 

GEs, GEf  – začátek, konec vzniku grafitického eutektika 

Ls, Lf  – začátek a konec vzniku ledeburitu (metastabilního eutektika) 
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3.3.2. Fázové přeměny v tuhém stavu 

 Poté, co tavenina ztuhne a proběhne eutektická krystalizace, probíhá další 

ochlazování za postupných přeměn týkajících se především základní kovové hmoty. Po 

dosažení eutektoidní teploty započne důležitá eutektoidní přeměna austenitu, která může 

proběhnout třemi způsoby v závislosti na rychlosti ochlazování podle diagramu na obrázku 

9. [11, s. 185] 

 Z diagramu je patrné, že při rychlosti chladnutí slitiny nižší, než je v1 vzniká 

stabilní grafitický eutektoid a litina má feritickou matrici. V rozmezí rychlostí 

ochlazování v1 a v2 tvoří litinu feriticko-perlitická matrice a při chladnutí vyšší rychlostí, 

než je v2 se v matrici litiny společně s lupínkovým grafitem vyskytuje pouze metastabilní 

perlit. [13, s. 14] 

 

Obrázek 9: Diagram eutektoidní transformace litin Fe-C-Si [13, s. 14] 

A1,2S – A1,1S - teplotní interval tvorby stabilního eutektoidu; 

A1,2M – A1,1M - teplotní interval tvorby metastabilního eutektoidu; 

[ES]s, [ES]f  - začátek a konec vzniku grafitického eutektoidu; 

[EM]s, [EM]f - začátek a konec vzniku metastabilního eutektoidu tj. perlitu 

 

Obrázek 10: Diagram ARA nelegované litiny s 

kuličkovým grafitem (3,61% C, 2,83% Si, 0,20% Mn) 

[4, s. 143] 
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 Vedle perlitu může matrici tvořit i bainit (jehlicovitá struktura) nebo matrenzit 

(přesycený tuhý roztok C v železe ). Ty vznikají při velmi rychlém ochlazování a 

vyznačují se vysokou tvrdostí a pevností. [4, s. 143] Vznik těchto struktur je znázorněn 

na diagramu anizotermického rozpadu austenitu podle L. Ptáčka. (obr. 10)  

3.4. Druhy litin 
 Již podle dřívějších informací lze odvodit, že základní rozdělení litin probíhá 

podle formy vyloučeného uhlíku a s ní spojenými mechanickými vlastnostmi. Litiny, 

jejichž strukturu tvoří metastabilní cementitické eutektikum, se označují jako litiny bílé, 

zatímco ty, jejichž struktura je tvořena grafitickým eutektikem, jsou litiny grafitické. Za 

tzv. přechodný typ můžeme označit litinu tvrzenou, která obsahuje grafitické i 

cementitické eutektikum a do zvláštní kategorie bývají také řazeny litiny legované. [12, 

s. 399] 

3.4.1. Bílá litina 

 Struktura bílé litiny odpovídá metastabilní rovnováze Fe-C-Si a je tvořena směsí 

cementitu a perlitu. (obr. 11) Volný cementit zaručuje vysokou tvrdost závisící na jeho 

obsahu ve struktuře (při obsahu C asi 2,5% je tvrdost cca 350 HB, při 3,5 cca 500 HB), 

ale také značnou křehkost. Vzniká velmi rychlým ochlazováním taveniny (tvrzená litina), 

ale také při malém obsahu Si a zvýšeném obsahu karbidotvorných prvků (Mn, Cr). [6, s. 

481] 

 Použití bílé litiny ve strojírenství je značně omezené kvůli její křehkosti a špatné 

obrobitelnosti. Vyrábí se z ní tvarově jednoduché produkty s vysokou odolností vůči 

opotřebení jako např. mlecí koule kulových mlýnů, lopatky metacích tryskačů nebo 

pískometů. Největší část odlitků z bílé litiny se ale dále tepelně zpracovává a temperací 

se z ní vyrábí temperovaná litina. [6, s. 481] [4, s. 144] 

3.4.2. Grafitické litiny 

 Litiny, v jejichž struktuře je přítomen grafit, jsou označovány jako grafitické 

litiny. Grafit se ve struktuře vylučuje buďto při krystalizaci (litina s lupínkovým nebo 

kuličkovým grafitem) nebo tepelným zpracováním (temperovaná litina). Vlastnosti 

grafitických litin závisí na tvaru, množství, rozložení a hrubosti grafitu, ale i na struktuře 

 

Obrázek 11: Struktura nelegované bílé litiny, 500x [14] 
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základní matrice, zejména podílu feritu a perlitu. Se zvyšujícím se obsahem feritu roste 

tvárnost a klesají pevnostní charakteristiky a tvrdost. Volný cementit, který zvyšuje 

křehkost, tvrdost a zhoršuje obrobitelnost, je ve struktuře nežádoucí. Vlastností matrice 

je však možné využít jen tehdy, má-li v ní vyloučený grafit příhodný tvar a neporušuje ji. 

Podle tvaru grafitu vyloučeného ve struktuře litiny rozlišujeme několik druhů grafitických 

litin. [6, s. 481] 

3.4.2.1. Litina s lupínkovým grafitem 
 Dříve nazývána „šedá litina“, je levný konstrukční materiál s dobrými 

slévárenskými vlastnostmi. Volný uhlík se vyskytuje ve formě grafitických lamelárních 

částic – lupínků. (obr. 12, obr. 13) Ty však v kovové hmotě vytváří množství koncentrátorů 

napětí a snižují tak mechanické vlastnosti litiny. Plastické vlastnosti jsou minimální, 

tažnost je menší než 1%. Kromě podeutektických litin, využívaných pro konstrukční 

účely, se méně často využívají eutektické a nadeutektické litiny pro svoje dobré kluzné 

vlastnosti. Složení nejčastěji používaných podeutektických slitin je obvykle následující: 

2,5 – 4,0% C; 1,7 – 2,5% Si; 0,5 – 1,0% Mn; 0,2 – 0,6% P; max. 0,15% S. [4, s. 145] [6, 

s. 482] 

 Pevnost litiny se zvyšuje s klesajícím stupněm eutektičnosti. Toho lze dosáhnout 

nižším obsahem uhlíku ve slitině, čímž však na druhé straně dochází ke zhoršení licích 

vlastností a možnému vylučování nežádoucího ledeburitického cementitu. Aby byla 

zachována dobrá grafitizační schopnost se litiny očkují ferosiliciem (slitina Fe, Si, Al a 

Ca). [4, s. 148]  

 Litina s lupínkovým grafitem se považuje za málo jakostní materiál. Vyrábějí se 

z ní např. ložisková pouzdra, pístní kroužky, odporové články pro regulaci elektrických 

motorů, vodovodní potrubí, rošty topenišť atd. [6, s. 485] Své uplatnění v minulosti našla 

i při výrobě podpěrných sloupů, kandelábrů atd. Tento druh litiny byl také nejvíce 

využívaným typem k výrobě uměleckých předmětů, o nichž pojednávají samostatné 

kapitoly Umělecká litina a Lití na Blanensku. 

3.4.2.2. Litina s kuličkovým grafitem 
 Nazývaná v minulosti „tvárná litina“, je většinou eutektická nebo nadeutektická 

slitina železa, uhlíku a dalších prvků, v níž se grafit vylučuje v zrnitém, nebo jinak 

kulovitém tvaru. (obr. 14) Díky příznivému tvaru grafitových zrn má ve srovnání s litinou 

 

Obrázek 13: Perlitická litina s lupínkovým grafitem, 

500x [13, s. 17] 

 

Obrázek 12: Grafitické lupínky, 

REM 2500x [13, s. 17] 
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s lupínkovým grafitem výrazně lepší mechanické vlastnosti. Podstatně vyšší pevnost, 

vysokou tvárnost, pružnost a houževnatost. Kulovitého tvaru grafitu se dosahuje 

nejčastěji očkováním taveniny hořčíkem v autoklávu (přístroj, v němž probíhají 

chemické reakce při vysokém tlaku a teplotě), popř. předslitinami hořčíku v pánvi nebo 

přímo ve formě. Karbidotvorný účinek hořčíku se pak eliminuje očkováním ferosiliciem. 

Litina s kuličkovým grafitem má obvykle následující chemické složení: 3,2 – 4,0% C; 1,8 

– 3,0% Si; 0,2 – 0,8% Mn; max. 0,1% P; max. 0,05% S; 0,04 – 0,08% Mg. [12, s. 405] 

[4, s. 149] 

 Rychlost tuhnutí taveniny má výrazný vliv na průběh krystalizace. Je-li tuhnutí 

rychlé, grafitová zrna jsou velmi malá. V opačném případě dochází k vytvoření tzv. 

austenitické obálky s vysokým obsahem křemíku kolem kuliček grafitu. Vlivem 

hromadění síry, manganu a dalších, zejména karbidotvorných prvků se vytvoří vhodné 

podmínky pro deformaci grafitu nebo tvorbu ledeburitu. [4, s. 149] 

 Větší obsah Mn a perlitická matrice litiny s kuličkovým grafitem (obr. 15) zajišťují 

vyšší pevnost, zatímco feritická matrice (obr. 16) se zvýšeným množstvím Si a nižším 

obsahem Mn se vyznačuje vysokou plasticitou (tažnost až 20%), dobrou obrobitelností a 

houževnatostí. [12, s. 406] 

 Litina s kuličkovým grafitem je vysoce jakostním konstrukčním materiálem, 

z něhož se odlévají výrobky o váze několika kilogramů až 25 tun. Kupříkladu se jedná o 

převodové skříně, vodicí a kluzné lišty, klikové a vačkové hřídele, ozubená kola, válce, 

písty atd. [15, s. 399] 

 

Obrázek 16: Litina s kuličkovým 

grafitem a feritickou matricí [13, s. 25] 

 

Obrázek 15: Litina s kuličkovým 

grafitem a perlitickou matricí [13, s. 25] 

 

Obrázek 14: Kulička grafitu ve 

struktuře litiny, REM 2000x [13, s. 25] 
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3.4.2.3. Litina s vermikulárním grafitem 
 Grafit vyloučený ve struktuře této litiny patří svým tvarem mezi lupínkový a 

kuličkový. (obr. 17) Používá se též označení litina s červíkovitým grafitem. Vzniká buďto 

při výrobě kuličkového grafitu důsledkem nedostatečného množství modifikátoru 

(hořčíku) nebo při dlouhém odstátí taveniny před odlitím – odezní účinek modifikátoru. 

[4, s. 152] 

 Tento druh litiny se však vyrábí i cíleně pod patentovou ochranou. Buďto se do 

taveniny přidá nedostatečné množství modifikátoru k vytvoření kuličkového grafitu, 

nebo se s hořčíkem přidá do taveniny prvek, jenž tvorbě kuličkového grafitu zabraňuje, 

např. titan. Vlastnosti této litiny závisí díky červíkovitým zrnům převážně na poměru 

perlitu a feritu v základní kovové hmotě a na podílu kuličkového grafitu. V ideálním 

případě tvoří červíkovitý grafit 80 – 90% grafitové složky, zbylých 10 – 20% pak grafit 

kuličkovitý. [4, s. 152] 

 Litina s vermikulárním grafitem má podstatně vyšší tepelnou vodivost než litina 

s kuličkovým grafitem a lepší pevnostní charakteristiky než litina s lupínkovým grafitem. 

Díky tomu jsou tyto litiny vhodné pro tepelně namáhané odlitky, zejména ty, u nichž 

dochází k razantním změnám teploty, jako jsou ocelárenské kokily, bloky a hlavy válců, 

brzdové komponenty vozidel apod. [4, s. 152] 

3.4.2.4. Litina s vločkovým grafitem 
 Jinak též temperovaná litina, se vyrábí z bílé litiny dalším tepelným zpracováním, 

tzv. temperováním. To spočívá v grafitizačním žíhání v oduhličujícím (s bílým lomem) 

nebo neoduhličujícím prostředí (s černým lomem), při němž se rozloží eutektické karbidy 

v ledeburitu na volný temperovaný grafit. [4, s. 153] Blíže je toto tepelné zpracování 

popsáno v kapitole Tepelné zpracování litin.  

 Je to velmi houževnatý, pevný a dobře obrobitelný konstrukční materiál. Jeho 

složení se volí vzhledem k podstatě použití výsledného odlitku a bývá kompromisem 

mezi mnoha vzájemně si odporujícími požadavky. Obecně obsahuje: 2,2 – 3,2% C; 0,7 – 

1,5% Si; 0,3 – 1,2% Mn; max. 0,1% P; 0,05 – 0,15% S. Složení temperované litiny se 

však v závislosti na jejím druhu poněkud liší. [6, s. 489] 

 

Obrázek 17: Vermikulární tvar grafitu, REM [13, s. 27] 
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3.4.2.4.1. Litina s vločkovým grafitem s bílým lomem 
 Tzv. evropský postup temperování, tedy temperování v oduhličující atmosféře, dá 

vzniknout temperované litině s bílým lomem. (obr. 18) Oxidačně působící atmosféra může 

být pevná (sypká) nebo plynná. Tu tvoří oxid uhličitý, vodík, vodní páry a průběžně se 

osvěžuje vzduchem a vodní párou. Povrch odlitků je ochuzen o uhlík, aniž by na něm 

vznikaly okuje.  

 Ve struktuře tenkostěnných odlitků bývá převážně ferit s malým podílem perlitu. 

U silnějších odlitků se ve struktuře objevuje také nežádoucí temperovaný grafit, čemuž 

se předchází vhodným složením slitiny s nízkou grafitizační schopností. [6, s. 489] 

 Evropský způsob temperování se nahrazuje levnějším a rychlejším americkým 

způsobem, jenž je popsán níže. Litina s bílým lomem se používá především pro účely, 

kde lze dobře uplatnit její dobrou svařitelnost a tvárnost (fitinky apod.) [6, s. 489] 

3.4.2.4.2. Litina s vločkovým grafitem s černým lomem 
 Litina s černým lomem se vyrábí tzv. americkým způsobem temperování. (obr. 19) 

Proces probíhá ve dvou stádiích. V prvním stadiu grafitizace se rozloží eutektický 

cementit na austenit a grafit. Následuje druhá fáze, při které opět probíhá grafitizace. 

V této fázi se tvoří buďto feritická (měkká, tvárná, dobře obrobitelná, méně pevná) nebo 

perlitická matrice (vyšší pevnost a tvrdost, horší tvárnost a obrobitelnost). [4, s. 155] [6, 

s. 490] 

 Veškerý uhlík je zde vyloučen ve formě temperovaného grafitu. Lomová plocha 

je tmavě šedé až černé barvy. Litina obsahuje nízký obsah uhlíku, neboť při temperování 

nedochází k oduhličování a vysoký podíl vyloučeného grafitu by snižoval pevnostní 

charakteristiky litiny. [4, s. 154 - 156] 

 Svými vlastnostmi se tato litina podobá litině s kuličkovým grafitem, oproti níž je 

však levnější. S rostoucí tloušťkou stěny odlitku se výrazně prodlužuje temperovací doba, 

proto se používá pro tenkostěnné středně namáhané odlitky dopravních zařízení a strojů 

(odlitky pro motocykly, Dieslovy motory, klíče ke kování atd.). Zejména u perlitických 

litin lze následným tepelným zpracováním dále upravovat mechanické vlastnosti, které 

jsou obecně na dobré úrovni. Litina s černým lomem je také výborně obrobitelná 

 

Obrázek 18: Příklad žíhacího diagramu temperovaných litin 

s bílým lomem [4, s. 154] 
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(především feritické druhy), má dobré třecí vlastnosti a je odolná vůči korozi. [6, s. 490 - 

491] 

3.4.3. Tvrzená litina 

 Při výrobě tvrzené litiny (v minulosti se používalo označení skořepová litina) se 

využívá vlivu rychlosti ochlazování k řízení procesu krystalizace. Na povrchu odlitku je 

třeba dosáhnout takové rychlosti ochlazování, při které je zcela potlačena tvorba 

grafitového eutektika a vzniká tak vrstva bílé litiny s metastabilním ledeburitem. Směrem 

do jádra tato vrstva přechází v tzv. makovou litinu tvořící přechod mezi bílou a 

grafitickou litinou až následně dosáhne struktury litiny s lupínkovým nebo kuličkovým 

grafitem. Řízeného ochlazování povrchu se dosahuje litím do kovových forem (kokil) 

nebo se používají kovová chladítka. [4, s. 157] 

 Povrch tvrzené litiny je velmi tvrdý, křehký a odolný oproti opotřebení, zatímco 

její jádro je měkčí a houževnatější. Těchto vlastností lze s výhodou využít například při 

výrobě válcovacích a mlecích válců, vagónových kol, součástí drtičů, průvlakových 

desek apod. [4, s. 157] [15, s. 400] 

3.4.4. Legované litiny 

 Litiny se legují především ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je zlepšení 

mechanických vlastností konečného odlitku, tím druhým pak dosažení výhodnějších 

vlastností chemických, technologických či fyzikálních. [12, s. 409] U litin s lupínkovým 

a kuličkovým grafitem, ale i u temperovaných litin se zlepšují následující vlastnosti 

přidáním příslušné legury: 

a) mechanicko-technologické vlastnosti, jako je např. tvrdost, pevnost, 

houževnatost, odolnost proti opotřebení, prokalitelnost nebo obrobitelnost se 

zlepšují přidáním Cr, Mo, Ni, Cu; 

b) vlastnosti za zvýšených teplot, tedy žáruvzdornost, mez pevnosti při tečení, 

objemová stálost, strukturní odolnost vůči změnám teploty lze vylepšit přísadami, 

jako je Si, Al, Mo, Cr, Ni; 

c) korozivzdornost v neutrálním, zásaditém či kyselém prostředí příznivě ovlivňují 

Si, Cr, Ni, Cu. [4, s. 157] 

 

Obrázek 19: Příklad žíhacího diagramu temperované litiny s 

černým lomem [4, s. 155] 
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 Leguje se také bílá litina, kde jsou hlavními přísadami Cr, Mn, V, Mo, Ni. Příznivě 

ovlivňují odolnost proti opotřebení, korozivzdornost a požadované zvláštní vlastnosti, 

jako např. magnetické vlastnosti. Dalším kritériem, jehož se užívá k rozdělení množství 

legovaných litin, je rozhodující legující přísada. [4, s. 157] Podle hlavní legury dělíme 

legované litiny do čtyř skupin: 

a) litiny legované hliníkem. Vyznačují se dobrou odolností vůči oxidaci, vzniku 

okují a korozi, především v sirném prostředí. Mají také nízkou hustotu a vysoký 

elektrický odpor. Obsah Al se v praxi pohybuje v rozsahu 1 – 9% nebo 20 – 25%. 

Pokud litina obsahuje 10 – 19% Al, je velmi křehká. Použití těchto litin se odvíjí 

od množství legující přísady a s tím souvisejícími vlastnostmi. Vyrábí se z nich 

výfuky, vedení dieselových motorů, zařízení pro rafinaci síry atd. [4, s. 158] 

b) Litiny legované křemíkem, v nichž se běžně používá do 20% Si. Jsou to 

žáruvzdorné litiny, při vyšším obsahu Si (10 – 18%) mají dobrou chemickou 

odolnost vůči kyselinám. Z jejich druhů se vyrábí např. části čerpadel kyselin, 

kotle používané chemickém průmyslu, výfuky, turbokompresory apod. [4, s. 158] 

c) Litiny legované chromem obsahují mezi 8 – 35% Cr. Kvůli vysokému obsahu Cr 

dochází k vylučování uhlíku ve formě karbidů a litiny tuhnou bíle. Takto legované 

litiny jsou vysoce odolné vůči korozi, žáru a opotřebení. Oproti nelegované bílé 

litině se u litiny s obsahem 30% Cr zvýší teplotní hranice vzniku okují až o 

dvojnásobek, tedy z 600°C nad 1200°C. Jsou hůře obrobitelné a méně 

houževnaté. Litiny legované chromem se využívají v součástech, kde se vyžaduje 

dobrá odolnost vůči abrazivnímu opotřebení, např. v drticích, míchacích, třídicích 

nebo úpravárenských zařízeních. [4, s. 159] 

d) Litiny legované niklem. V litinách s lupínkovým grafitem Ni zjemňuje jeho 

částice, dále zvyšuje pevnost, korozivzdornost, žáruvzdornost i odolnost proti 

opotřebení. Bílé litiny s obsahem Ni do 6% se označují Ni-hard, grafitické litiny 

s obsahem Ni 13 – 35% se označují jako Ni-resist. [4, s. 159] 

Ni-hard litiny jsou odolné vůči abrazivnímu opotřebení. Ve srovnání s litinami 

legovanými chromem je jejich výroba jednodušší a mají příznivější poměr mezi 

náklady a výkonem. Používají se na tělesa a oběžná kola čerpadel, mlecí koule 

apod. 

Litiny Ni-resist jsou nemagnetické, odolné vůči korozi v zásadách, zředěných 

kyselinách, mořské vodě a solných roztocích. Vyznačují se dobrou odolností vůči 

erozi, opotřebení, tepelným rázům a také svou žáruvzdorností. Jsou vhodné pro 

chladírenskou techniku až do -196°C. Dále se z nich vyrábí víka turbogenerátorů, 

konstrukční díly pecí, žáruvzdorné odlitky ventilů a čerpadel, součásti 

elektrických pecí, sklářské lisovací formy atd. [4, s. 160] 

3.5. Tepelné zpracování litin 
 Různé druhy litin, tedy komplexní slitiny na bázi Fe-C-Si, se dají tepelně 

zpracovávat obdobně jako oceli. Díky přítomnosti křemíku lze také využít pochodů na 

základě grafitizace cementitu. Účelem těchto pochodů, ale i jejich průběhem, se od sebe 

značně odlišuje tepelné zpracování bílé litiny a litin grafitických. [6, s. 495] 
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3.5.1. Tepelné zpracování bílé litiny 
 Jak bylo zmíněno již dříve, bílá litina se nejčastěji tepelně upravuje tzv. 

temperováním, kdy dochází k její transformaci na litinu temperovanou. Kromě toho se 

odlitky z bílé litiny mohou zpracovat kalením, při němž dochází ke zvýšení tvrdosti 

výrobků.  

3.5.1.1. Kalení bílé litiny 
 Zakalením odlitků z bílé litiny dojde ke zvýšení tvrdosti cementiticko-perlitické 

struktury, díky čemuž dochází ke zvýšení odolnosti povrchu proti opotřebení. Perlit ve 

struktuře se kalením změní na martenzit, jenž má podstatně vyšší tvrdost. Teplota kalení 

bývá mezi 820 – 860°C, přičemž je vhodné předehřát odlitek asi na 450°C a zvolit 

krátkodobou vlastní austenitizaci v lázni. Tím se minimalizuje riziko praskání odlitku při 

ohřevu a zabrání se grafitizaci cementitu a oduhličení povrchu. Kalit lze do vody nebo do 

oleje, bezprostředně po kalení následuje popuštění na teplotu 220 – 280°C. Výsledná 

tvrdost bývá podstatně vyšší než původní (cca 20 HRC). [6, s. 496] 

3.5.1.2. Temperování litiny s bílým lomem 
 V oxidačním prostředí se litina zahřeje na teplotu 1000 – 1050°C. Během 

prodlevy na této teplotě se díky oduhličování povrchu odlitku poruší rovnováha austenit 

– cementit a dochází k rozpouštění cementitu  v austenitu. Úplného oduhličení lze však 

dosáhnout pouze u tenkostěnných odlitků (tloušťka stěny cca 6 mm) za cca 60 hodin. 

Struktura výsledné litiny je pak čistě feritická, v jádru se pak vyskytuje perlit a grafit. [12, 

s. 412 - 413] 

3.5.1.3. Temperování litiny s černým lomem 
 Tepelným zpracováním dochází k rozkladu ledeburitického i perlitického 

cementitu v původní bílé litině. Veškerý uhlík je po grafitizačním žíhání přítomen ve 

formě nejčastěji vločkového grafitu. Matrice je feritická, dosahuje se jí pomalým 

ochlazováním odlitků (2 – 3°C/h) za eutektoidní přeměny austenitu na ferit a grafit. [12, 

s. 411 - 412] 
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3.5.1.4. Temperování perlitické litiny 
 Pokud se ledeburitický cementit rozloží již v prvním stupni žíhání v neutrálním 

prostředí a následným ochlazováním se z austenitu vylučuje pouze perlit, vzniká tzv. 

perlitická litina. Její struktura obsahuje lamelární perlit a vločkový grafit. Lamelární perlit 

lze transformovat na houževnatější zrnitý perlit, pokud po ochlazení pod teplotu A1,1 

necháme litinu vydržet určitou dobu na této teplotě. (obr. 20) [12, s. 413] 

 

3.5.2. Tepelné zpracování grafitických litin 
 Nelze-li dosáhnout požadovaných mechanických, technologických a jiných 

užitkových vlastností grafitického odlitku účinným legováním, přichází na řadu tepelné 

zpracování. Jeho cílem u litiny s lupínkovým grafitem je v převážné většině případů 

snížení vnitřního pnutí, zlepšení obrobitelnosti nebo zvýšení popř. snížení tvrdosti a 

odolnosti proti opotřebení povrchu odlitků. U litin s vločkovým a kuličkovým grafitem 

lze pak tepelným zpracováním zvýšit pevnostní vlastnosti odlitku při zachování dobré 

houževnatosti. [12, s. 413] 

 

Obrázek 20: Výroba perlitické temperované litiny [12, s. 413] 

a) schéma průběhu tepelného zpracování 

b) výsledná struktura – lamelární perlit a vločkový grafit 

c) výsledná struktura – zrnitý perlit a vločkový grafit 
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3.5.2.1. Žíhání  
 Podobně jako u ocelí, i u litin představuje žíhání druh tepelného zpracování, (obr. 

21) jehož cílem je dosažení, popř. přiblížení k rovnovážnému stavu.  

3.5.2.1.1. Žíhání ke snížení vnitřních pnutí 
 Odlitky se ohřívají v peci na teplotu 600 – 650°C, následuje výdrž po dobu 1 až 2 

hodin. Výsledkem tohoto postupu bývá snížení vnitřního pnutí o 10 – 20% původní 

hodnoty. Aby nevznikla nová pnutí, je třeba ochlazovat odlitky dostatečně pomalou 

rychlostí (20 – 80°C/h). (a) Tento způsob tepelného zpracování se využívá zejména u 

odlitků z litiny s kuličkovým grafitem, které nejsou jinak tepelně zpracovány a u tvarově 

složitých odlitků z litiny s lupínkovým grafitem, u nichž je vyžadována tvarová a 

rozměrová stálost, např. hlavy válců spalovacích motorů. [12, s. 414] 

3.5.2.1.2. Žíhání ke snížení tvrdosti 
 Přítomnost ledeburitického cementitu nebo velmi jemného lamelárního perlitu 

v matrici způsobuje nadměrnou tvrdost a špatnou obrobitelnost odlitku z grafitické litiny. 

Pokud není ve struktuře přítomen ledeburitický cementit, k odstranění těchto nežádoucích 

vlastností a transformaci lamelárního perlitu na zrnitý postačí žíhání pod teplotu A1,1. (b) 

Delší výdrží na této teplotě dojde k rozkladu perlitického cementitu na ferit a grafit, 

přičemž po dostatečně dlouhé době tvoří matrici pouze ferit. (c) [12, s. 414] 

 Pro odstranění ledeburitického cementitu ze struktury odlitku je třeba jej žíhat po 

dobu několika hodin za teploty mezi 850 – 950°C. Délka výdrže závisí na množství 

ledeburitu ve struktuře. Ochlazování odlitků je řízeno podle požadované výsledné 

struktury matrice. (d, d‘) [12, s. 415] 

3.5.2.1.3. Normalizační žíhání 
 Provádí se u grafitických litin za účelem zvýšení pevnosti a tvrdosti odlitků. Je-li 

ve struktuře litiny s kuličkovým nebo lupínkovým grafitem po odlití ve velké míře 

zastoupen ferit, odlitek se zahřeje na teplotu 850 – 900°C, kde proběhne austenitizace. 

Následuje přeměna převážné části austenitu na perlit za postupného ochlazování na 

 

Obrázek 21: Způsoby žíhání grafitických litin [12, s. 414] 

a – žíhání ke snížení vnitřních pnutí, b – ž. sferoidizační, 

c – ž. feritizační, d – ž. ke snížení tvrdosti, e – ž. 

normalizační 
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volném vzduchu. (e) Normalizačním žíháním se dosahuje zvýšené odolnosti vůči 

opotřebení povrchu nebo jej lze využít jako přípravná operace pro následující povrchové 

kalení odlitku. [12, s. 415] 

3.5.2.2. Kalení 
 Toto tepelné zpracování má za úkol přeměnit strukturu odlitku na martenzitickou 

nebo bainitickou. Vzhledem k přítomnosti grafitu ve struktuře je výsledná tvrdost litin po 

kalení nižší než u ocelí. Nejvyšší vrubový účinek projevuje lupínkový grafit. Tvrdost po 

zakalení této litiny se pohybuje kolem 50 HRC. [12, s. 415] 

3.5.2.2.1. Martenzitické kalení 
 Používá se u grafitických i bílých litin. Grafitické litiny se zahřívají na teploty 50 

– 80°C nad teplotu A1,2. Vyšší teploty snižují tvrdost výrobku kvůli většímu podílu 

austenitu. Kalí se do studené (olej, voda), nebo pro předejití deformacím a praskání do 

teplé lázně (termálně). (obr. 22) Následuje popouštění ke snížení vnitřních pnutí na teplotu 

cca 200°C, díky čemuž vzniká martenztická, popř. bainitická struktura. [12, s. 415 - 416] 

 Martenzitické kalení je zásadní pro dosažení vhodných mechanických a 

užitkových vlastností u bílých legovaných i nelegovaných litin. Podmínky kalení se liší 

v závislosti na daném druhu litiny.  

3.5.2.2.2. Povrchové kalení 
 Jedná se o modifikaci martenzitického kalení sloužící pro zvýšení odolnosti 

povrchu odlitku vůči opotřebení. Kalí se litina s perlitickou strukturou, v níž podíl feritu 

nepřesahuje 15% a není v ní přítomen ledeburit ani steadit (tvrdé, křehké eutektikum 

železa a fosforu). Používá se pro úpravu grafitických litin, zejména namáhaných ploch 

jako jsou vodicí lišty obráběcích strojů, vačky, čepy spalovacích motorů či klikových 

hřídelí, zuby ozubených kol apod. [12, s. 416] 

 

Obrázek 22: Struktura litiny s kuličkovým grafitem [12, s. 416] 

a) po kalení do oleje (M, Azb, G); 300x 

b) po izotermickém zušlechtění (B, Azb, G); 500x 
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3.5.2.2.3. Zušlechťování 
 Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem a temperované litiny se kalí většinou do 

oleje a popouštějí se za teploty mezi 550°C a 650°C. Takto upravované bývají i 

dynamicky namáhané součásti vyráběné z temperované litiny jako jsou ojnice 

automobilových motorů. Odlitky z litiny s lupínkovým grafitem se zušlechťují především 

kvůli zvýšení pevnosti, tvrdosti a odolnosti vůči opotřebení. [12, s. 416] 

3.5.2.2.4. Izotermické zušlechťování 
 Izotermickým zušlechťováním se vyrábí litina s lupínkovým nebo kuličkovým 

grafitem s většinovým podílem bainitické struktury. Z teplot 50 – 80° nad A1,2 se 

ochlazuje nadkritickou rychlostí do oblasti bainitické přeměny, která probíhá 

izotermicky, obvykle 1 – 3 hodiny v solné lázni při teplotě 300 – 400°C. (obr. 23) Poté se 

odlitek nechá ochladit na volném vzduchu bez popouštění. Výrobek má vyšší pevnost, 

tvrdost a odolnost vůči opotřebení. Jeho výhodou je nízká míra vnitřního pnutí, díky 

čemuž je málo náchylný k deformacím, praskání a jiným vadám. [12, s. 417] 

 Velký význam má izotermické zušlechťování především u litiny s kuličkovým 

grafitem. Výsledné mechanické vlastnosti litiny jsou závislé na podmínkách 

zušlechťování, zejména na teplotě bainitické přeměny. Nejlepší tažnosti se dosahuje za 

teplot kolem 400°C, zatímco nejvyšší houževnatosti bývá dosaženo při přeměně 

probíhající mezi 360 – 380°C. Chceme-li dosáhnout nejlepších pevnostních charakteristik 

litiny, je třeba snížit teplotu přeměny až k 250°C. Díky neobyčejně příznivé kombinaci 

pevnosti a houževnatosti může izotermicky zušlechtěná litina s kuličkovým grafitem 

nahradit ocel. Například se z ní vyrábějí ozubená kola, ozubené věnce, klikové hřídele, 

pojezdová kola a další výrobky. Jejich povrch může být nadále zpevněn válečkováním za 

studena nebo samovolným zpevněním v ložiscích. [4, s. 162 - 164] 

  

 

Obrázek 23: Křivky chladnutí v ARA diagramu litiny s 

kuličkovým grafitem [4, s. 162] 
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4. Umělecká litina 
 „Umělecká litina – tento ‚vedlejší produkt‘ průmyslové revoluce – má v dějinách 

hmotné kultury zvláštní místo; její skutečný význam nebyl zatím plně doceněn. Sehrála 

zajímavou roli ve vývoji techniky i výtvarné tvorby, vytvářela most mezi nimi v čase, kdy 

racionalismus a umělecké zřetele byly hybnou silou nejen průmyslové, ale i umělecké 

výroby…“ [16, s. 5] Byť těmito slovy uvádí Zdeněk Rasl knihu Vratislava Grolicha 

pojednávající o vývoji uměleckého lití v blanenském regionu, lze je zobecnit na 

celosvětovou produkci.  

 Pojem umělecká litina nelze zcela jednoznačně 

oddělit od dalších druhů litiny. Zejména proto, že 

mnohé funkční odlitky používané v domácnostech, 

továrnách, průmyslové výrobě či stavebnictví mají 

vedle estetického účelu další a často důležitější 

funkci. I z toho důvodu nelze jednoznačně hovořit o 

materiálu používaném na výrobu umělecké litiny. 

Podle účelu esteticky zpracovaného odlitku bývá 

používaným materiálem nejčastěji litina 

s lupínkovým grafitem, ovšem pro odlévání více 

namáhaných odlitků, zejména dynamicky, se používá 

i grafitická litina s kuličkovým grafitem, například při 

odlévání okrasných laviček, kandelábrů, nádobí a 

dalších předmětů určených pro denní potřebu.  

 Již od počátku výroby litiny v Evropě (cca 14. 

století) bylo u litinových výrobků přihlíženo i 

k estetické stránce odlitků, například u krbových 

dvířek. I v českých zemích se prakticky se zahájením 

výroby litiny odlévají okrasné předměty. V 17. století 

vznikají ozdobné krbové prvky, kamnové desky, 

později i dekorativní talíře, mísy, plastiky a funerální 

litina. [16] 

 S příchodem secese dochází k rozmachu ve 

využívání litiny jako dekorativního i funkčního materiálu. Její licí vlastnosti, zejména 

zabíhavost do složitých tvarových forem vyhovují členitým okrasným prvkům v tomto 

uměleckém směru tak hojně využívaným. Nejlepší zabíhavosti se dosahuje přidáním 

vhodného množství fosforu do slitiny, čímž dojde k tvorbě fosfidického eutektika, tzv. 

steaditu.  

 Ve 20. století se pro výrobu uměleckých děl začínají využívat ve větší míře další 

kovy, především bronz a jeho slitiny. I přesto se k výrobě uměleckých odlitků, byť 

v omezené míře, využívá litina dodnes. Jedná se například o vybavení městských 

mobiliářů, rekonstrukce a repliky architektonických litinových památek, lití nejrůznějších 

plastik, pamětních desek, soch apod. nebo již zmiňovanou funerální litinu, zejména kříže, 

náhrobky atd. [16] 

 

Obrázek 24: Etažérka na květiny, 2. pol. 

19. st. [17] 
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 Jedním z nejvýznamnějších podniků v českých zemích vyrábějících uměleckou 

litinu se během tří století své existence staly i železárny v Blansku. Následující kapitola 

pojednává o jejich historii, měnícím se portfoliu výrobků během v průběhu bohaté 

minulosti a dává možnost nahlédnout do vývoje Arnoštova údolí, blanenského průmyslu 

i životů obyčejných lidí, pro které byly železárny zdrojem obživy.   
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5. Lití na Blanensku 
 Těžba a zpracování železné rudy má v blanenském regionu tradici sahající až do 

5. století před naším letopočtem. Do této doby se datuje funkce kovářské dílny nalezené 

v jeskyni Býčí skála, která je považována za objev evropského významu. Střední část 

Moravského krasu se pak na počátku 8. století n. l. stala cílem průzkumníků 

vyhledávajících železnou rudu, kteří svou činností položili základy významné těžebně-

hutnické oblasti raného středověku. [3]  

5.1. Gellhornové 
 V okolí obcí Olomučany, Rudice a Habrůvka byly odhaleny staré hutě z doby 

slovanské a v Josefovském údolí probíhala ve středověku další těžba a zpracování železné 

rudy. Ačkoli hutě v Josefovském údolí, jako např. Františka, (obr. 25) která byla vyhlášena 

památkovou rezervací, vyráběly železo a dodávaly je do adamovských hamrů již dlouho 

před příchodem rodu Gellhornů do Blanska, tyto hutě a adamovské železárny nikdy 

nepatřily k blanenskému ani rájeckému panství. Z tohoto důvodu nejsou v následujícím 

textu zmiňovány. 

 První železný hamr na blanenském panství uvedl do provozu hrabě Arnošt Julius 

Leopold Gellhorn roku 1698 v Arnoštově údolí a vyráběl jak kujné železo, tak i litinové 

výrobky. Prvními výrobky blanenských železáren Gellhornů byly hmoždíře, hrnce, kotle 

a další tvarová litina. Jednoduché a ploché předměty se odlévaly přímo z vysoké pece do 

pískové formy, do níž se obtiskl dřevěný model a která se následně zaprášila 

dřevouhelným mourem. Tvarově náročnější předměty se odlévaly do forem hliněných a 

při výrobě jader nebo košilí (vrchní vrstva hlíny kolem jádra, kterou se vytvoří model) 

prokazovali slévači vysokou řemeslnou zručnost. Zejména v dobách válečných konfliktů 

se pak v hamrech vyráběla také dělostřelecká munice. Kromě hamrů byla podél říčky 

Punkvy (dříve Ponikvy) postavena šmelcovna, mlýny, hřebíkárna, papírna a na krátkou 

 

Obrázek 25: Huť Františka v Josefovském údolí [18] 
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dobu také drátovna. Potřebné dřevěné uhlí bylo vyráběno v četných milířích v blízkosti 

důležitých dílen. (obr. 26) [1, s. 12 - 62] [16, s. 20] 

5.2. Salmové 
 K dalšímu významnému rozvoji hutnického průmyslu na Blanensku došlo za 

vlády německo-moravského šlechtického rodu Salmů. Roku 1810 získal kníže Karel 

Josef Salm císařský dekret, kterým bylo uděleno Salmovým železářským podnikům 

zvláštní c. k. tovární privilegium s právem výroby litého železného zboží. Jeho syn, 

starohrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt (obr. 27), spolu se svým 

přítelem, významným německým metalurgem Karlem von Reichenbachem, (obr. 28) začali 

v blanenských železárnách odlévat velké figurální plastiky a monolitní sochy (v jednom 

kuse), díky čemuž se Salmovy závody během první třetiny 19. století dostaly na světovou 

úroveň a představovaly špičku celého rakouského železářství. V roce 1811 byla 

v Arnoštově údolí postavena první kupolní pec (kuplovna), následně nová slévárna a také 

zvláštní modelárna určena k výrobě slévárenských modelů. [1, s. 63 - 85]   

 

Obrázek 28: Hugo František 

starohrabě ze Salm -  

Reifferscheidtu [20] 

 

Obrázek 27: Dr. Karel Ludvík 

Reichenbach [21] 

 

Obrázek 26: Hořící milíř [19] 



39 

 

 Oblast zájmů starohraběte Huga Františka byla nesmírně široká a díky poznatkům 

na poli chemickém se mu podařilo odhalit způsob výroby dřevěného uhlí potřebného 

k tavení železa suchou destilací. Za pomoci Karla Reichenbacha pak tento postup nadále 

rozvíjel a využíval i jeho vedlejší produkty – methanol (kyselinu dřevnou) a dehet. Vedle 

zřízené pochárny (dílna určená k drcení železné rudy) byly dále rozšiřovány hutě v údolí 

Punkvy, kam byla mimo jiné přesunuta výroba ze Staré fabriky v Blansku, (obr. 29) a 

vznikly tak první strojírny. Ještě před stavbou železnice propojující Blansko s Brnem a 

Prahou nebyly žádnou zvláštností povozy vyvážející výrobky z železáren do Vídně, 

Prahy nebo Terstu. [1, s. 63 - 91]  

 Blanenské železárny vyráběly z litiny v první třetině 19. století např. hrnce, 

hmoždíře, potrubí, plotny, kovadliny, kříže atp. (obr. 30) Starohrabě také dbal na co nejlepší 

kvalitu litých výrobků, zboží jako jemné kuchyňské nádobí bylo již emailováno. Jednou 

z prvních objednávek potrubí byla zakázka vodovodních potrubí pro město Terst. 

Odlévaly se také části parních strojů, pump, ozubená kola a jiné strojní součásti. Lití 

těchto součástí dosahovalo takových pokroků, že se brzy přistoupilo k samotné výrobě 

celých parních strojů, strojních zařízení pro továrny, cukrovary (mimo jiné i ten zřízený 

v Rájci právě Hugo Františkem Salmem), přádelny, mlýny nebo mechanické dílny. 

 

Obrázek 29: Stará fabrika v Blansku [22] 

 

Obrázek 30: Užitné litinové výrobky v muzeu blanenského 

zámku [23] 
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Výrobky z blanenských železáren se vyznačovaly nejen vysokou kvalitou, ale i poměrně 

nízkou cenou. Věhlas blanenských podniků stoupal a ty byly dokonce označeny za „školu 

moravsko-slezského železolitectví“, jak je podle Josefa Pilnáčka ve svém díle nazval 

Ludwig Beck. [1, s. 94 - 95] 

 Ve 20. a 30. letech 19. století zažívají blanenské podniky dobu svého největšího 

rozkvětu. Vyráběly se v nich parní stroje líbivých tvarů za nízkých výrobních nákladů, 

které zdatně konkurovaly strojům z Anglie. V té době vznikly i první čistě dekorativní 

lité předměty. Mezi nejstarší doložené umělecké odlitky, které měly převážně estetický 

účel, patří socha Madony, jež zdobila vnější nádvoří vídeňského Hofburgu ještě před 

rokem 1882. Další umělecké odlitky byly představeny mimo jiné i na průmyslových 

výstavách v Praze v letech 1829 a 1831 a ve Vídni roku 1835 a 1845. Byly to sochy 

inspirované především antickou mytologií, zobrazovaly např. Apollona, Venuši, Fauna, 

Bakcha (obr. 31) či Illionea. [1, s. 98] 

 Vedle antických soch se odlévaly i medailony s vyobrazením Krista, Jana Husa 

nebo svatých. Na první pražské výstavě se sochy dočkaly označení „mistrovská díla“ a 

na výstavě ve Vídni byly blanenské výrobky vyznamenány dokonce zlatou medailí. 

K výrobě uměleckých děl byla v blanenských dílnách vytvořena umělecká dílna, jejíž 

součástí byl i sochařský ateliér. [1, s. 98] 

 

Obrázek 31: Bakchus s Faunem, socha vystavená r. 1831 

na pražské výstavě [24] 
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 Díky všeobecným úspěchům blanenských výrobků nejen na světových výstavách 

o ně rostla poptávka závratným tempem. Musely být zřízeny četné sklady, např. v Brně, 

ve Vídni, v Hamburku (pro zámořský obchod) nebo v Terstu. Obraz této doby, která byla 

pro blanenské železárny nejšťastnější ve své historii, vykresluje výstižně Josef Pilnáček 

ve své publikaci: „Nebylo snad země, do které by se tehdy nevyvážely blanenské výrobky. 

Do Indie (Singapur) byly posílány v prvé řadě obruče značné šířky, na ostrov Haiti 

kuchyňské náčiní. Jemné lité výrobky šly do New Yorku; Rusko a Německo zásobeno 

strojními součástkami a stroji. Do Malé Asie, Syrie a Turecka byla posílána litá kamna, 

kdežto chemické produkty hlavně kyselina dřevná a kreosot (kapalina z uhelného dehtu 

využívaná zejména ke konzervaci dřeva) byly žádány v Americe a Egyptě.“ [1, s. 99] Již 

podle tohoto popisu je možno doložit slova, která na adresu blanenských podniků uvedl 

ve svém díle z roku 1836 moravský vlastivědný spisovatel Řehoř Volný a která znovu 

zdůrazňuje i Josef Pilnáček: „blanenské litinové výrobky jsou svým čistým provedením a 

jemností známy po celém státě, jsouce v dnešní době vůbec snad jedinečné svého druhu“. 

[1, s. 100]  

 O tento neobyčejný rozkvět železáren a strojíren se, jak bylo několikrát již 

zmíněno, zasloužil vrchovatou měrou starohrabě Hugo František Salm, který zemřel 

náhle roku 1836 ve věku šedesáti let. Po něm dědí celé Rájecké panství jeho prvorozený 

syn, Hugo Karel Eduard Salm. I přes vzdělání adekvátní jeho postavení neměl zdaleka 

tak odborné a rozsáhlé znalosti v praktickém vedení nejen strojíren, ale i ostatních 

podniků, a tak se o závody po smrti starohraběte staral především již dříve zmíněný velmi 

zdatný odborník Karel Reichenbach. Ten však dbal vedle zájmů podniku i na zájmy 

osobní, kvůli čemuž se dostal do sporu s knížetem Hugo Eduardem a brzy pozici ředitele 

opustil. [1, s. 101 - 102]  

 

Obrázek 32: Zouvák z 1. poloviny 19. 

století [23] 
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 Blanenské železárny byly v té době největším producentem litiny na Moravě a ve 

Slezsku. Poblíž každé vysoké pece vyrostla kuplovna. Objem vyrobeného železa i litiny 

se rok od roku zvyšoval, k čemuž značnou měrou přispělo i vybudování železnice Brno 

– Praha, jež byla uvedena do provozu r. 1849. Až nepřirozeně zvyšující se objem výroby 

v polovině 19. století zachycuje tabulka záznamů zpracovaných Jindřichem Wankelem 

získaných v zámeckém archivu v Rájci. [1, s. 113] 

Rok 
vyrobeno surového 

železa (centů*) 

vyrobeno litiny 

(centů*) 

1825 9193 11427 

1833 12764 10782 

1841 18120 17910 

1844 31790 23450 

1852 67112 75712 

1862 86067 120787 

1872 98492 163018 
* cent neboli centýř byla jednotka hmotnosti, která odpovídala přibližně 62 kg 

 Salmovy železárny a strojírny Blansko čítaly v době své největší slávy několik 

hutí, přičemž podoba většiny z nich je zachycena na obrazech a litografiích Jakoba Alta 

z 50. let 19. století. Jednalo se o hutě Mariánskou, (obr. 33) Starohraběcí, (obr. 34) Paulinku, 

Karlovu, Kněžninu, krátkou dobu využívanou Robertovu a nejnovější Clamovu huť 

zvanou Klamovka uvedenou do provozu až roku 1857. (obr. 1) Kromě zmíněných hutí 

postavených v Arnoštově údolí nebo v jeho blízkosti patřily železárnám i Hugova huť 

v Jedovnicích (obr. 37) a Rosoldina huť ve Vranové Lhotě. [1, s. 102 - 107] 

Vývoj objemu výroby surového železa a litiny v blanenských železárnách v 19. století 

[26, s. 86 - 97] 

 

Obrázek 33: Mariánská huť [25] 
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 Co se portfolia výrobků týče, pro zisk podniku byly stěžejní především strojní 

zařízení, stavební konstrukce (mosty, balkony, schodiště, pavilony, památníky, nádražní 

haly, sloupy, kašny aj.) a kolonádní stavby. Výčet všech významných výrobků však 

zdaleka přesahuje rozsah této práce, a tak zmiňme pouze vybrané z nich. V blanenských 

železárnách byl vyroben pomník Josefa Dobrovského vztyčený roku 1831 na brněnském 

hřbitově, letní pavilon zámku Hluboká nad Vltavou z 1. poloviny 19. století, vřídelní 

kolonáda v Karlových Varech z roku 1879, (obr. 35) Sadová kolonáda tamtéž, (obr. 36) 

vybavení vídeňského Hofburgu či Prátru nebo pomník anglickým obětem bojů 

v Chartúmu. [1, s. 111 - 112] 

 Josef Pilnáček shrnuje, že se v Blansku ve druhé polovině 19. století vyrábělo vše. 

Věhlas a dokonalost litiny pak podtrhuje citací Leopolda Merleta, jenž na schůzi 

Průmyslové jednoty v Praze roku 1863 prohlásil: „…litina blanenská jest velmi dokonalá 

a může se měřiti s každou i anglickou, proto také Blansko přitáhlo k sobě i ty 

nejznamenitější továrny strojů, což se stalo jenom neúnavnou snahou po zdokonaleném 

lití strojů.“ I z tohoto důvodu bylo tehdy Blansko častým cílem průmyslníků z širokého 

okolí, kteří se toužili zdokonalit ve svém železářském umění. Prodeje byly údajně tak 

vysoké, že ani nebylo potřeba skladů – hotové výrobky šly od pecí přímo k zákazníkovi. 

[1, s. 113] [16, s. 24 - 30]  

 

Obrázek 34: Sadová kolonáda v Karlových Varech [29] 

 

Obrázek 35: Vřídelní kolonáda v Karlových Varech 

[28] 

 

Obrázek 36: Starohraběcí huť [27] 
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 K zaformování jemných odlitků se používal písek z Palavy v Blansku, zatímco na 

velké a těžké odlitky byla používána pro zaformování tzv. masa. To byla směs hlíny 

z Klepačova, přesívaného říčního písku a koňského trusu. Spodek vytvořený z této směsi 

se používal na výrobu tří až čtyř odlitků. Později se začal používat také kvalitní jemný 

písek z Dolní Lhoty. [1, s. 114 - 115] 

 Slévačská práce byla fyzicky velmi náročná a často stála v cestě šťastnému životu 

dělníků. Snad nejlépe lze se vžít do kůže tehdejších slévačů díky popisu Josefa Pilnáčka: 

„Namáhavá a nebezpečná práce vytvořila ze slevačů pevnou jednotu. Tato pospolitost je 

sváděla často k různým oslavám. V závodní restauraci, kde se říkalo „na hamerské“, se 

pilo, když se odlitek zdařil i když byl zmetek. Pilo se z radosti i ze žalu a mnozí svoje těžce 

vydělané peníze propíjeli k neprospěchu své četné rodiny. Nebylo zvláštností, že se oslavy 

protáhly i po několik dnů, takže do práce se nastupovalo někdy až ve středu. Zanedbaný 

čas, hlavně výdělek pak doháněli přes čas značně zvýšeným výkonem. Pro jejich 

hospodářskou a výrobní důležitost byly jim tyto přestupky promíjeny a říkalo se o nich, 

že jsou „takový svobodný národ“.“ [1, s. 115] 

 Od sedmdesátých let se však začala i přes veškeré úspěchy železáren projevovat 

horší světová hospodářská situace. Roku 1885 zdědil po svém otci veškerý majetek 

včetně strojíren Hugo Karel František Salm, který se na správě železáren podílel již 

třináctým rokem. Byť osobně neměl dostatečné znalosti ve vedení závodů, podařilo se 

mu do Blanska přivést inženýra Eduarda Steckla, železářského odborníka znalého 

obchodu, jenž byl brzy jmenován ředitelem železáren a těšil se všeobecné oblibě. Ten 

v železárnách působil i za vedení Huga Leopolda Salma, posledního knížete ze Salmu, 

jenž blanenské železárny vlastnil. Kvůli rostoucí konkurenci nových a moderních 

železáren byly blanenské železárny nuceny ke konci 19. století zrušit některé z četných 

hutí a jiné zmodernizovat a dále investovat. Situace se však nelepšila, provoz závodů se 

ani po učiněných opatřeních nevyplácel, a tak se Hugo Leopold Salm po dlouhých 

 

Obrázek 37: Hugova huť v Jedovnicích [30] 
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poradách se svými přáteli i ředitelem Stecklem rozhodl roku 1896 blanenský podnik po 

sto třiceti letech knížecí správy prodat. [1, s. 118 - 124] 

 

5.3. Breitfeld – Daněk i spol. 
 Za 910 000 zlatých koupil Salmův podnik koncern Akciové společnosti, dříve 

Breitfeld – Daněk i spol., jak zněl jeho celý název. Tímto přechodem podniku dostal 

energický a průbojný ředitel Steckl nové možnosti, jak zachránit skomírající zastaralé 

závody a udržet krok s rychle se rozvíjející průmyslovou výrobou v konkurenčních 

firmách. Roku 1897 přestaly být blanenské závody železárnami a zaměřily se především 

na strojírenskou výrobu. Už v roce 1889 se začaly díky Eduardu Stecklovi v Blansku 

vyrábět mlýnské válce z tvrzené litiny. Dále se vyráběly lokomobily, vodní kola, turbíny, 

vybavení cukrovarů, papíren, cihelen, hydraulické lisy atd. [1, s. 119 - 126] 

 Ředitel si byl též vědom neadekvátní výchovy učňů a nových dělníků, kteří byli 

často biti a pracovali první dva roky za mizivou nebo vůbec žádnou mzdu. Zasadil se 

proto o zřízení učňovské školy pro slévárnu i strojírnu v roce 1899. Ve školách se 

pracovalo podle pokynů instruktorů a každý učeň dostal ihned při nástupu pracovní oděv, 

mýdlo a utěrku, byly zřízeny šatny a umývárny. Po nuceném odchodu ředitele Steckla do 

Prahy v roce 1917 však výuka poněkud upadla a výchově mladých slévačů a dělníků se 

znovu začalo věnovat adekvátní pozornosti až po roce 1945. [1, s. 127 - 128] 

 Do uměleckého lití konce 19. a počátku 20. století významně promlouval nový 

umělecký styl – secese. Dobrá zabíhavost litiny z ní učinila opět velmi žádaný materiál, 

z něhož se odlévaly kilometry ozdobných zábradlí dodnes krášlící vídeňské ulice. 

Odlévaly se také reliéfy, interiérové okrasné prvky atd. V oblasti komerční litiny se pak 

vyráběly kotle, kamna nebo sporáky, produkovala se i stavební litina, např. sloupy, brány, 

zábradlí, (obr. 39) kandelábry, okenice atd. [16, s. 30 - 31]  

 Počátkem 20. století se kromě trub, jež měly v závodech již několikaletou tradici, 

dočkaly úspěchu i nově zřízená výroba radiátorů, van a sanitní litiny. Dále se rozvíjela 

 

Obrázek 38: Mříž se zvířecími motivy ze 2. poloviny 19. 

století [23] 
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strojní výroba, přičemž se vyráběly parní, těžní, pivovarní, papírenské stroje i vagonové 

točnice a napájecí stanice pro železnice. [1, s. 134 - 135] 

 Celou slévárenskou výrobu značně poznamenala první světová válka. Produkce 

byla zaměřena převážně na vojenskou výrobu, především granátů a min. Ostatní výrobky 

se produkovaly ve značně menší míře nebo se od jejich výroby zcela upustilo. S koncem 

války a rozpadem rakouské monarchie zanikla i mnohá úspěšná odbytiště a bylo nutné 

hledat nové oblasti poptávky. Vyhasnutí vysokých pecí a reorganizace podniku s sebou 

nesla i nutné úpravy a vylepšování starých hutí. V Arnoštově údolí byly všechny hutě 

propojeny vlečkou, která je zásobovala surovinami a materiálem přímo od železnice. [16, 

s. 31] 

 Významným výrobním artiklem se staly kotle různých druhů, (obr. 40) dále se 

rozvíjela výroba mlýnských strojů a vedle starých vodních motorů se začínaly vyrábět i 

první turbíny. Spolu s nimi se uplatnila i výroba armatur, například šoupátek pro 

přehradní hydrocentrály. [1, s. 138]  

 

Obrázek 39: Články zábradlí z přelomu 19. a 20. století 

[17] 

 

Obrázek 40: Kotle a kamna vyráběná v Blansku [23] 
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5.4. Českomoravská – Kolben – Daněk akc. spol.  
 Roku 1927 se firma Akciová společnost dříve Breitfeld – Daněk i spol. musela 

kvůli politice Živnobanky, na níž byla závislá, sloučit s českým koncernem 

Českomoravská – Kolben a vzniká tak velká firma Českomoravská – Kolben – Daněk 

akc. spol. Od této chvíle se stávají stěžejním výrobním produktem právě vodní turbíny. 

Výrobou a zprovozněním turbíny ve vyšebrodské hydrocentrále se blanenské závody 

zařadily mezi světové výrobce vodních turbín. Vyráběly se Francisovy, Pelltonovy a od 

roku 1932 i Kaplanovy a vrtulové turbíny. (obr. 41) Blanenské turbíny si během krátké doby 

vybudovaly výbornou reputaci, díky níž získal podnik takřka monopol na dodávku 

vybavení pro vodní elektrárny. [1, s. 148 - 153] 

 Vedle turbín a armatur se dařilo také výrobě a prodeji mlýnských strojů, Blansko 

dokonce získalo několik zakázek na stavbu obilních sil v Československu i v zahraničí. 

Nadále se v závodech vyrábí strojní zařízení (např. rámové pily) a topné kotle. [16, s. 153 

- 155] 

 Umělecké lití se v době před druhou světovou válkou dostává do pozadí komerční 

litiny a ostatní strojní výroby. ČKD zůstalo jediným podnikem v Československu, který 

odléval právě z litiny. Konkurenční podniky začaly odlévat ze stále více žádaného 

bronzu, a tak se ředitelství firmy rozhodlo snížit ceny uměleckých odlitků na minimum, 

aby bylo schopno konkurovat této nové výzvě. [16, s. 34]  

 Za druhé světové války se výroba turbín přesunula do Prahy a v Blansku se pod 

okupačním vedením vyráběly například součásti pro tanky Tiger. Umělecké lití zcela 

ustalo a provoz podniku se musel zcela podřídit válečné produkci. Výroba granátů se však 

pro „technické potíže“ nepodařila zavést a až do konce války se v Blansku nevyrobil ani 

jeden. Podobné obtíže doprovázely výrobu součástek pro granátomet RAG, jehož první 

série byla předána až do rukou Rudé armády. Během druhé světové války bylo celkově 

vyráběno až nápadné množství zmetků (43% výroby). [1, s. 159 - 161] 

 

Obrázek 41: Oběžné kolo Kaplanovy turbíny [1, s. 165] 
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5.5. ČKD Blansko národní podnik 
 Brzy po konci války v květnu r. 1945 byl podnik prohlášen národním majetkem a 

škody způsobené německými okupanty musely být napraveny. Změna státní i závodní 

politiky stála na prahu zřízení závodní kuchyně, jídelen, šaten, umýváren a lékařské 

ošetřovny. Do Blanska se vrátila výroba vodních turbín a pro jejich výrobu byla 

vybudována nová hala s moderním vybavením. Blanenské strojírny získaly brzy po válce 

mnoho zahraničních zakázek za stovky milionů korun na výrobu zařízení pro vodní 

elektrárny. Na druhé straně byla ČKD odňata výroba mlýnských zařízení, která měla 

v Blansku dlouholetou tradici. [1, s. 162 - 166] 

 Podnik se v následujících letech zaměřil především na obnovu československého 

hospodářství poničeného válečnými roky. Výroba uměleckých odlitků se omezila na 

učňovskou dílnu, kromě níž byla umělecká výroba pouze příležitostná. Až v 60. letech 

20. století se začal projevovat znovuzrozený zájem o secesi a podle starých dochovaných 

modelů se začíná odlévat různá estetická litina. [16, s. 35] Zároveň se v této době začíná 

odlévat z jiných kovů, zejména z bronzu. 

 

Obrázek 42: Nevydařený odlitek zad sochy 

 

Obrázek 43: Blanenští slévači s hotovým 

výrobkem 
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 V 70. a 80. letech se odlévají opět funkční okrasné prvky městské infrastruktury, 

jako jsou kandelábry, zábradlí, mříže, lavičky, stolky atd. Blanenská slévárna byla také 

pověřena náročnými rekonstrukcemi a opravami významných historických objektů, 

například lázeňské kolonády Maxima Gorkého v Mariánských Lázních (obr. 46) nebo 

litinových prvků Národního divadla v Praze. [16, s. 35] Vedle těchto zakázek vzniká i 

série soch Klementa Gottwalda, (obr. 44) busta Julia Fučíka, sochy Edvarda Beneše, T. G. 

Masaryka, (obr. 45) V. I. Lenina a další.  

5.6. Vývoj po sametové revoluci  
 Po pádu komunistického režimu a následné privatizaci ČKD Blansko dochází 

k rozdělení podniku na několik menších společností a slévárna se tak osamostatňuje od 

strojírny a ostatních částí bývalé firmy. Během patnácti let dochází k řadě úpadků, při 

nichž slévárna často stojí na pokraji krachu.  

 

Obrázek 44: Kolonáda M. Gorkého v Mariánských lázních [31] 

 

Obrázek 45: Dokončená socha T. G. 

Masaryka 

 

Obrázek 46: Poslední úpravy sochy 

Klementa Gottwalda 
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 Roku 2005 slévárnu kupuje Dr. Milan Hlaváč a podnik dostává jméno DSB Euro 

s.r.o. Během několika let se firmě daří získat lukrativní zakázky na výrobu 7,5 m vysoké 

sochy M. R. Štefánika zdobící prostor před Národním divadlem v Bratislavě (obr. 47) nebo 

Skácelovy kašny na náměstí Svobody v Brně vyrobené z bronzu. V tomto období se ve 

slévárně také restaurovala kašna ze zámeckého parku v Blansku vyrobená ve druhé 

polovině 19. století.  

 Přes nesporné úspěchy, které firma DSB Euro zaznamenala, se v roce 2016 

dostala do finančních problémů a následně do insolvenčního řízení. Novým vlastníkem 

podniku se stala společnost Piacera a.s., která ji přejmenovala podle zakladatele prvního 

železného hamru v Blansku na Ernst Leopold s.r.o. Pod novým vedením se slévárna 

dostala z finanční tísně a bylo s ní ukončeno insolvenční řízení.  

 V současnosti jsou hlavním výrobním artiklem slévárny odlitky pro automobilový 

průmysl, kusová a malosériová výroba odlitků malých i velkých rozměrů, přičemž se 

odlévá z litiny, oceli i dalších kovů a slitin. Zastaralé výrobní haly však neodpovídají 

požadavkům moderní doby, a proto hodlá vedení společnosti investovat značné finanční 

prostředky především do zlepšení ekologie výroby, zefektivnění využívání elektrické 

energie a zvyšování výrobních kapacit a kvality produkce. Umělecké lití bylo odsunuto 

na vedlejší kolej jako nevýdělečná činnost. Zejména vysoké režijní náklady způsobují 

nízkou konkurenceschopnost firmy na současném trhu uměleckého lití.  

 

Obrázek 47: Bronzová socha M. R. 

Štefánika z roku 2009 

 

Obrázek 48: Práce ve slévárně [32] 
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6. Výroba odlitku podle historického modelu 
 Ve slévárně Ernst Leopold s.r.o., mi mistr uměleckého lití pan Miloš Maixner 

laskavě umožnil uskutečnit praktickou ukázku slévačského uměleckého lití. Vybrali jsme 

model historické ozdobné misky, na jejíž odlévání byl použit hliník. V současné době se 

umělecká litina ve slévárně Ernst Leopold dostala na okraj produktového portfolia, a tak 

by byla obtížná samotná výroba vhodné taveniny. Hliník je oproti tomu cenově 

dostupnější a má přibližně poloviční teplotu tání. Zatímco litina s lupínkovým grafitem 

se rozpouští v rozmezí teplot 1120 – 1205°C, pro roztavení hliníku je zapotřebí jej zahřát 

na teplotu kolem 660°C. Kromě teploty tání je však výrobní proces zcela shodný jak pro 

litinu, tak pro hliník. 

6.1. Postup výroby 
 Ještě předtím, než se přistoupí k výrobě samotné licí formy podle historického 

modelu, je třeba vyrobit tzv. šněrovačku. (obr. 49) Šněrovačkou se rozumí pomocná forma 

nutná při odlévání výrobku s nerovnou dělicí plochou. Je tvořena vrstvami formovacích 

směsí obdobně, jak bude popsáno níže. Její povrch je pokryt dělicím prostředkem, což je 

v našem případě grafitový prášek. Do šněrovací formy se zasadí model, pomocí něhož se 

obtiskne „spodek“ odlitku.  

 Samotná forma se skládá ze spodní a horní části. Jak bylo zmíněno výše, do 

šněrovačky se zasadí model, na který se následně obtiskne formovací směs. Pro náš 

odlitek jsme použili tři vrstvy formovací směsi. Nejjemnější směs, která tvořila vrstvu 

bezprostředně se dotýkající modelu, se běžně označuje jako olejový písek. (obr. 50) Námi 

použitá nejjemnější směs pochází z Německa. Musí dokonale kopírovat veškeré detaily 

modelu a nesmí se přitom lepit ani na model, ani na udusanou šněrovačku. Následuje 

střední vrstva formovací směsi, tzv. nulka. (obr. 51) Jedná se o přírodní písek, který 

obsahuje křemičitý písek, bentonit, vodu a kamennou moučku. Na vrstvu nulky, která 

kompletně vyplní prostor mezi svrchní vrstvou olejového písku a okrajem formovacího 

rámu se potom přidá vrstva výplňového písku, která zaujímá ve formě největší objem a 

má pouze vyplňovací funkci. Celou spodní část formy je nyní nutno zapěchovat, aby byla 

formovací směs pevná, dokonale zachytila veškeré tvarové prvky modelu a poskytovala 

dostatečnou oporu pro horký kov. (obr. 52) Samotné pěchování ovšem vyžaduje maximální 

cit, který lze získat jedině dlouholetou praxí. Zapěchuje-li se forma nedostatečně, může 

 

Obrázek 50: Nanášení svrchní vrstvy formovací směsi 

 

Obrázek 49: Šněrovačka s modelem odlitku v pozadí 
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dojít k tvarovým nepřesnostem a prudce se zvyšuje pravděpodobnost povrchových vad. 

Naopak příliš silným pěchováním se formovací směs začne lepit k modelu nebo může 

dojít k odskakování, což je zejména u odlévání písma téměř neopravitelná vada. Po 

dostatečném upěchování se přebytečná formovací směs z rámu seřízne ocelovým 

pravítkem.  

 Tímto krokem splnila šněrovačka svůj úkol a lze ji odložit. Spodek formy je nyní 

třeba zkontrolovat, zda byl správně zapěchován. To je možné ověřit opatrným 

nadzdvihnutím modelu z formy a zkontrolováním konzistence celého povrchu formovací 

směsi. Předtím, než se začne vrstvit formovací směs do vršku formy, je nutné dělicí rovinu 

opatřit dělicím prostředkem. Pro tento účel nám posloužil opět grafitový prášek, kterým 

se spodek formy s modelem lehce posypal. (obr. 53) Historická výroba uměleckých odlitků 

se prováděla gravitačním litím, ve vrchním dílu musí být tedy zavedena vtoková soustava. 

Její tvar i umístění se volí vždy s ohledem na konkrétní odlitek a bývá výsledkem 

dlouhodobých zkušeností. Pro náš odlitek jsme použili nožový vtok s přímo přiléhající 

vtokovou jamkou. (obr. 54) 

 Následuje navrstvení všech tří typů formovacích směsí obdobně jako u spodku 

formy, které je nakonec třeba správně upěchovat a zarovnat s formovacím rámem pomocí 

pravítka. Drobnou lancetkou (mechanický nástroj lžičkovitého tvaru) byla vyrobena 

vtoková jamka, jejíž okraje bylo třeba pečlivě uhladit, aby je neobrousil tekoucí kov, 

 

Obrázek 52: Zasypání modelu střední vrstvou 

formovací směsi 

 

Obrázek 51: Pěchování výplně spodní části formy 

 

Obrázek 54: Aplikace dělicího prostředku 

(grafitového prášku) na spodek formy 

 

Obrázek 53: Instalace nožové vtokové soustavy 
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v němž by pak byly obsaženy nežádoucí nečistoty. (obr. 55) Poté je třeba formu opatrně 

rozložit a vyjmout z ní model. Mezi poslední úpravy formy patří vytvoření nepatrných 

drážek napomáhajících odvodu plynů z formy, očištění obtisku proudem vzduchu, jemné 

upravení a odstranění nečistot z vtokového kanálku (obr. 56) a vytvoření odplyňovacích 

komínků. Pro dosažení nejlepšího výsledku na základě svých čtyřicetiletých zkušeností 

opatřuje pan Maixner z vnějšku vršek formy tenkým naftovým filmem. Ten zabraňuje 

nežádoucímu vysychání a následnému drolení formy, čímž by mohlo dojít ke znečištění 

odlitku.  

 V závěrečné fázi se forma složí opět dohromady, (obr. 57) zajistí se vodicími kolíky, 

a aby vztlak tekutého kovu nenadzdvihl vršek formy, je nutné ji rovnoměrně zatížit. Pro 

náš odlitek byla použita dvě dvacetikilogramová závaží, ovšem na překonání vztlakové 

síly u daného relativně malého odlitku by postačovala i zátěž poloviční. Jakmile je forma 

postavena na rovné, pevné a žáruvzdorné podložce, složená a zatížená, lze přistoupit 

k samotnému lití. Jak již bylo zmíněno, z rozličných důvodů byl jako výrobní kov zvolen 

hliník. Ten byl ohřát v licí pánvi umístěné v tavicí peci. Z povrchu rozžhaveného kovu 

byly několikrát odstraněny nečistoty a struska. Po zahřátí kovu na dostatečnou teplotu 

byla tavenina vylita do formy za pomoci licí jamky. (obr. 58) Odlitek se nechal ztuhnout ve 

formě cca 50 min na volném vzduchu. Poté byl z formy opatrně vyjmut (obr. 59) a poslední 

fází úprav hotového výrobku byly dokončovací, respektive cizelérské práce, při kterých 

 

Obrázek 56: Čištění a úprava vtokového kanálku 

 

Obrázek 55: Upravená vtoková jamka 

 

Obrázek 58: Sestavování formy 

 

Obrázek 57: Odlévání rozžhaveného kovu do licí 

jamky 
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byla odstraněna vtoková soustava a odplyňovací kanálky, (obr. 60) zabroušeny drobné ostré 

hrany v dělicí rovině a odlitek byl očištěn drátovou leštičkou. Poslední zbytky formovací 

směsi byly odstraněny ručním kartáčkem. Práce od výroby šněrovačky až po očištění 

zbytků formovací směsi z hotového odlitku trvala necelé čtyři hodiny. 

 

Obrázek 61: Cizelérská práce na odlitku 

 

Obrázek 62: Odlitek po vyjmutí z formy 

 

Obrázek 59: Odlitá hliníková ozdobná miska 

 

Obrázek 60: Detail odlité misky 
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7. Závěr 
 V práci byla provedena rešerše v oblasti historie zpracování železa a litiny. Dále 

byl rozveden vliv uhlíku na strukturu a vlastnosti výsledné slitiny, neboť právě uhlík hraje 

při výrobě litiny zásadní roli. Ve stručnosti byla shrnuta podstata výroby litiny, byly 

popsány principy krystalizace taveniny a fázové přeměny probíhající v tuhém stavu. 

Následoval rozbor jednotlivých druhů litiny a možností jejich tepelného zpracování.  

 V další části práce byl obecně definován pojem umělecká litina, přičemž byl 

kladen důraz především na litinu českou, potažmo blanenskou. Následně bylo shrnuto 

zpracování železa a litiny na Blanensku a doplněno obrazovou dokumentací jak výrobků 

z blanenských závodů, tak dalších obrazů a fotografií dokreslujících historický vývoj 

blanenského podniku.  

 Díky vstřícnému přístupu současné slévárny Ernst Leopold s.r.o. bylo též 

umožněno ověřit a zdokumentovat současnou úroveň uměleckého lití ve firmě s tři sta 

dvaceti letou historií. Byla odlita ozdobná hliníková miska podle modelu ze 40. let 19. 

století. Díky bohatým zkušenostem a míře profesionality mistra umělecké litiny, pana 

Miloše Maixnera, se během práce na odlitku neobjevil žádný problém. Od začátku výroby 

byla miska dokončena za čtyři hodiny.  
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