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Zajímavosti
Curiosities

Restaurování
litinového kříže
ze Štěchova
Eliška Trávníková, DiS.
restaurátorka

Metalografický rozbor
Metalografický rozbor litiny (obr. 2)
ukázal, že se jedná o komplet odlitků
z litiny s lupínkovým grafitem, která
obsahuje 20 % fosfidického eutektika steadit, jenž způsobuje výrazné
zkřehnutí litiny z důvodu tvorby nízkotavitelného eutektika. Fosfor zvyšuje

Ing. Lukáš Hřebíček

zajímavosti

UXA spol. s r.o., Brno
Ketkovský Venkovský Bronz

Úvod
Předmětem restaurování byl litinový
kříž s plůtkem z roku 1846 v obci Štěchov (obr. 1). Dle nápisu „Postaven
na Outraty Rodiny Klímové a Lačnova
k nábožnému uctění Pána Spasitele
našeho Ježíše Krista roku 1846“.
,,Co ještě, více jsem měl učiniti tobě
a neučinil jsem?“
Kapitola V. verš 4. Izajáš

Obr. 2. 	Metalografický výbrus
z originálu kříže – perlitická
litina s lupínkovým grafitem
s výskytem fosfidického
eutektika [1]

Obr. 3. 	Katalogy blanenské umělecké litiny r. 1904,
pamětní, polní a náhrobní kříže [2], kříž č. 13 dole
uprostřed
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Obr. 1. 	Zrestaurovaný objekt litinového kříže v obci Štěchov

Obr. 4. 	Katalogy blanenské umělecké litiny r. 1904, tělo
Ježíše Krista [2], č. 12 vlevo dole

China Foundry

Celý komplet byl opískován, pozinkován a ošetřen speciálním nátěrem, tělo
Krista bylo pozlaceno.
Práce probíhaly pod dohledem restaurátorky Michaely Mrázové a obnova
kříže byla realizována za podpory Ministerstva zemědělství ČR, program
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.

Obr. 5. 	Katalogy blanenské umělecké litiny, druhá polovina
19. století, plůtky [3]

zabíhavost litiny a u uměleckých odlitků se proto obsah fosforu zvyšuje až na
1 %. Struktura dále obsahovala perlit,
zanedbatelné množství feritu a lupínkový grafit vyloučený v růžicovém tvaru
o velikosti 5 [1].

Restaurování
Formování a odlití chybějících částí
proběhlo ve slévárně UXA spol. s r.o.
Jednalo se o šišky na plot a nápis
INRI, byly vymodelovány modely
a odlity repliky. Chybějící části byly
odlity z litiny s lupínkovým grafitem
EN-GJL-250.
Svařování litinových odlitku bylo obtížné. Z důvodu vysokého obsahu fosforu
a uhlíku bylo zvoleno svařování metodou TIG bronzovým přídavným drátkem CuSn6.

Poděkování
Děkujeme starostce Štěchova Mgr.
Věře Knotkové za podnět, nechat tento
litinový kříž zrestaurovat.
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Dvanáctý rok vlády Kaiyuana
v období dynastie Tang (725 n. l.)
Každý litinový vůl má délku 3,3 m, výšku 2,5 m, váží přibližně 30 t a je upevněn na čtvercové litinové základně široké 2,3 m o tloušťce 0,5 m. Za zadníma
nohama každého litinového vola leží
velké litinové válce o průměru 0,4 m
a délce přibližně 2,33 m, které byly používány na podporu ukotvení řetězového mostu přes hučící Žlutou řeku. Pod
každou základnou je 6 šikmých litinových sloupků zabudovaných do země,
přičemž každý z nich je přibližně 3 m
dlouhý a má průměr 0,4 m. Litinová základna a sloupky váží asi 40 t. Celková
hmotnost odlitku vola a dalších částí je
zhruba 70 t.
Na březích Žluté řeky v distriktu Yongji, provincii Shanxi (Šan-si), byli v roce
1989 objeveni dohromady 4 litinoví
voli, 4 litinoví muži, 2 litinové odlitky pro
údržbu a další odlitky, jako již zmíněné
litinové sloupky.
Jde o velké litinové sochy a odlitky sloužící praktickým účelům, které byly vyrobeny před téměř 1300 lety a jejichž celková hmotnost se odhaduje na 300 tun.
(Zkrácený překlad z časopisu China
Foundry, 2017, roč. 14, č. 6, s. A3.)

Litinoví voli na březích Žluté řeky
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Historie kříže
K původu litinového kříže, těla Krista
i plůtku se vyjádřil historik a archivář
Mgr. Milan Koudelka: „Na obrázku
(obr. 3) mi přijde velmi podobný kříž
č. 13. Je osazen Kristem jiného provedení a nemá tabulku INRI, ale to
nemusí vadit, protože tyto kříže byly
svého druhu stavebnicemi, kde se
dodatečné prvky mohly kombinovat
a navzájem lišit. Kříž je zřejmě původní (1846). Kristus č. 12 (obr. 4) vypadá
dosti podobně, rozhodující budou rozměry v katalogu a na originálu. Pod
č. 12 (obr. 5) je zachycen plůtek odpovídající svým provedením plůtku na
fotkách. Tento obrázek pochází z katalogu sice nedatovaného, ale rozhodně z druhé poloviny 19. století. Výroba
křížů v Blansku trvala dosti dlouhou
dobu a typy se příliš neměnily, takže
s velkou pravděpodobností se jedná
opravdu o původní kříž.“

Závěr
Restaurátorské práce se zdařily a jejich objekt – produkt světoznámé
Blanenské umělecké litiny, jejímž průkopníkem byl Hugo František Salm-Reifferscheidt [4] –, který stojí u obce
Štěchov, je znovu jako nový. Těmito
pracemi přispěly k zachování kulturního dědictví.

Litinoví voli na
březích Žluté
řeky

