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ORIGINÁLNÍ UMùLECKÉ LITÍ
MÁ POKRAâOVATELE

S rozvojem blanensk˘ch sléváren velmi
úzce souvisí netradiãní zpracování litiny.
Umûlecké lití vy‰lo ze zku‰eností pfii od-
lévání bûÏn˘ch litinov˘ch komerãních
pfiedmûtÛ – roury, kotle, uÏitné nádobí.

První lité pfiedmûty ,jenÏ pfiedstavují jisté
umûlecké v˘tvarné fie‰ení, byly v blanen-
sk˘ch Ïelezárnách odlévány po ukonãení
napoleonsk˘ch válek. Neobyãejn˘ rozmach
umûleckého lití nastal v roce 1835, kdy byl
v blanensk˘ch Ïelezárnách zfiízen umûleck˘

ké lití monumentálních soch a plastik
z bronzu. Dovednost, fortel a dokonalé 
umûlecké lití  z tradiãního materíálu proka-
zují blanen‰tí slevaãi  dodnes. Svûdãí o tom
jejich podíl na v˘zdobû Národního divadla
v Praze, lázeÀské kolonády v Mariánsk˘ch
lázních, soch ve Vídni, Brnû, Blansku ãi na
mnoh˘ch místech ve svûtû.

Na toto originální umûlecké fiemeslo na-
vazuje jeden z mladé generace umûleck˘ch
litcÛ, kter˘ se osamostatnil a vûnuje se této
v˘tvarné ãinnosti – Pavel Zouhar z Rudice.

Zab˘vá se v˘robou artefaktÛ ze ‰edé li-
tiny. Jedná se o svícny, vázy, obrázky, in-
teriérové a zahradní plastiky rÛzn˘ch tva-
rÛ a velikostí. K v˘robû nepouÏívá bûÏné
technologie, které mÛÏete spatfiit ve slé-
várnách, kde tyto artefakty odlévá, ale
zcela originální metody, které zaruãují je-
ho litinû jedineãnost a hlavnû originalitu.

Nejãastûji pouÏívá rÛzné vytavitelné ma-
teriály, ze kter˘ch stejnû, jako fiezbáfi ze dfie-
va, model vyfieÏe a následnû na jeho povrch
nanese dvû vrstvy Ïáruvzdorného nátûru. Po
úplném zaschnutí vytvofií celou vtokovou
a v˘tokovou soustavu, se kterou model za-
formuje do pískové formy. Roztaven˘ kov
o teplotû kolem 1300°C naleje pfiímo do
formy  s vytvofien˘m modelem, kter˘ vyho-
fií a jeho místo zaplní roztaven˘ kov. Po
zchladnutí musí budoucí plastika projít je‰-
tû celou fiadou pracovních úkonÛ jako je vy-
tloukání, tryskání, brou‰ení, vícevrstvé natí-
rání a le‰tûní. Tato technologie znemoÏnuje
opûtovné pouÏití modelu, jak je bûÏné pfii

slévárenské v˘robû odlitkÛ a to zaruãuje
plastice jiÏ zmiÀovanou jedineãnost a origi-
nalitu. Ve sv˘ch v˘tvorech se Pavel Zouhar
nesnaÏí na rozdíl od jin˘ch umûlcÛ  o detail,
ale spí‰e hybridní formou ztvárÀuje posta-
vy, jejich pohyb, vlastnosti a nálady. Své
v˘tvory nepojmenovává  a nechává tak pro-
stor pro Va‰í vlastní fantazii.

Jeho v˘robky si na‰ly cestu k milovní-
kÛm litiny nejen u nás, ale i zemích EU.
Pavel Zouhar je drÏitelem certifikátu
Moravsk˘ kras – regionální produkt.
Zouharovu umûleckou litinu si mÛÏete do
27. ãervna 2013 prohlédnou v Galerii
a antikvariátu Joná‰ Blansko, Smetanova
6, Blansko. Jste srdeãnû zváni.
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ateliér. ·lo zejména o drobné pfiedmûty,
medailony a plastiky i velké sochy podle
antick˘ch, t˘tick˘ch a jin˘ch pfiedloh. Ty si
záhy dobyly uznání na rÛzn˘ch v˘stavách.
V˘razn˘m obdobím umûleckého lití
v Blansku bylo období secese, které se pro-
sadilo od samého sklonku 19. století. Útlum
umûleckého lití nastal ve 20 – 30 letech a za
druhé svûtové války umûlecké lití v Blansku
úplnû ustalo. Nov˘ zájem se projevil od
60.let, kdy na tuto tradici navázalo umûlec-


