
It[ové kachle vrátí do starých časů
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,'l
pečtlvĚ. xamnáři Vít Pešbk (v popředí) a Libor Soukup ve své dí|ně v Žalticích na českokrumlovsku do.
končujíkachle před vypálením. Repliky dvojice kachlových kamen v empírovém a biedermeierovém stylu
jsou určené pro rekonstruovaný mino1itský k|ášter v eeském Krumlově. Foto: DenílíJaros|av Sýbek
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Žaltice u Velešína _Hřejivou
krásu kachlových kamen vra.
cejí zpátky do zámeckých sáIů
nebo baroknÍch far kamnáři
Vit Pešek a Libor Soukup ze
Žaltic u Velešína.

,,Právě dokončujeme repli.
ky empírových a biedermeie-
rových kachlových kamen pro

rekonstruovaný kláŠter
v Ceském Krumlově,.. prozra-
zuje Vít Pešek, který řemeslo
odkoukal od táty-a kamnář-
stvím se zabývá jiŽ oď 90. let.

,,Můj otec ing' Arch. Petr
Pešek pro krumlovský klášter
již zhotovil repliku barokních
kamen a komplet hotová a osa-
zená bude trojice kamen'na
přelomu června a července,..

dodává VÍt Pešek. ,'Naše kam-
na jsou plně funkční, takže se
v nÍch můŽe norňálně topit,..
přidává se kolega Libor Sou-
kup' který u stolu dokončuje
jeden ze stovek kachlů.

Jihočeští kamnáři kromě
funkčnÍch replik do historic.
kých objektů vyrábějí i kach-
Iová kamna do novostaveb
unásivzahraničí. Stranalo
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Klášter prohřej í zďařÍlé . repliky
Vít Pešek s Liborem Sou|<upern do|<ončují kach|e pro kamna ve stylu empír a biedermeier
RADEI( GALIS i .  s:

dŽaltice u Velešínu - Poctivá
kamnďina v sobě snoubi ře.
meslo s uměnÍm, což dobře vě.
dÍ i jihočeští kamnáři VÍt Pe.
šek s Liborem Soukupem. Ve
své dílně v Zallícich u Veleší-
na dokončují historické repli.
ky kachlových kámen pro re-
konstruovaný klášter mino-
ritů v Ceském Krumlově.

,,Jedná se o barokní, empí.
rová a biedermeierová kam-
nai, řiká Vít Pešek u polic, na
kterých vysychají kachle. ,,V
zásypu v klášteře se našly pri-
vodnÍ kachle z barokních ka.
men, jejichž replika teď vzni-
ká v dilně mého otce Petra Peš.
ka,.. pokračuje kan,rnář. Mlad.
ší kamna má na starosti on.

,,Při jejich tvorbě jsme vy.
cházeli i z dobových výkresů a
také fotogrďií kamen z jiných
historických objektů. Vyrá.
bÍme je technologií odpovÍda.
jÍcí tehdejší době,.. řiká. Zdů.
razňuje, že zatímco jiní kam-
náři čili stavěči stavÍ kamna ze
zakoupených kachlů, oni jsou
klasičtí kamnáři, kteří si
kachle i sami navrhujÍ a zho'
tovují.',Všechno vymyslíme
od zdobných prvků na
kachlích, j'ejich výrobu aŽ po
sestavení,.. zdůrazňuje.

Architekturou a konstruk-,
ci trojice kamen se dva měsíce
před výrobou kachlů zabýva|
na papÍře Petr Pešek. ,,Jedná

se o intenzivní práci a hledání
v archivech. Kachle pak zača.
lo v lednu vyrábět pět lidí ve
dvou dílnách. Ty pro barokní
kamnajsou jiŽ hotová, pro em.
pÍrová jsou uŽ vypálená a. bi.
dermeier nyní dokončujeme.
Pak nás čeká vlastní stavba'
kamna na místě postavíme ve
třech lidech za jeden až ďva
týdny, baroknÍ o týden déle,..
vysvětluje Vít Pešek s tÍm, Že
celá zakázka bude hotová po.
čátkemprázdnin.

,,Kamna budou uďěláná tak,
aby byla provozuschopná a
vytopila reprezentačnÍ pro-

story, kde mají stát, ..přidává

se Libor Soukup s tím, Že uvnitř
budou topeniště odpovÍdajicÍ
současným poŽadavkům na
vytápění. V klášteře tak bu.
dou děIat parádu i teplo repli-
ky kamen, jaké zde slouŽiIy
před 250lety.

,,Barokní kamna maji zele.
nou barvu. ručně mÍchanou...
vysvětluje Vít Pešek. Jsou na
nich znát drobné vlasové
prasklinky' bubliny a jiné
drobné chybičky' vznikající
při ničním polévánÍ. ,,Empí.
rová a biedermeierová kamna
mají barvu bílou do slonové

kosti, glazura má opět vlasové
prasklinky, " prozrazuje.

Kamnaři pro klášter zhoto.
vi asi 350 kachlů. ,,HlÍnu pro
jejich ruční výrobu vozime z
Německa' kde jsou zpracova.
télské závody,. které dodají
přesně to, co chceme,.. říká Vít
Pešek. Až kachle vyschnou,
čekáje přeŽah čili prvnÍ výpal
a glazurový výpal' Potom te-
prve může začÍt samotná stav-
bakamen.

,,Stát by měly do konce
června'.. říká Vít Pešek a do-
dává, Že pakv nich ipoprvé za.
topi' Přijdte se ohřát.
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UMĚtGl. ramnáři Libor Soukup (v popředQ s Vítem Peškem dokončujíkachle pro kamna ve stylu bieder.
meler. Budou stát od |etošního !éta v českokrumlovském klášteře mlnoritů; Foto: DenílďJaroslav Sýbek


