Téma čísla: Kachel jako základní jednotka

Vítejte ve světě plném kachlů
Příběh rodinné manufaktury, která navazuje na bechyňskou keramickou tradici
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Že se snění na redakční poradě nevyplácí, to vám potvrdí každý zkušený novinář. Zasněně jsem pozorovala z okna, jestli už konečně přichází jaro, a tu zásadní
otázku jsem jako jediná nezaregistrovala. Tudíž jsem
nestihla zareagovat. Začít kašlat, smrkat, vytáhnout
mobil nebo se prostě s oduševnělým výrazem někam
zdekovat. A tak ten nevděčný úkol, napsat o keramické manufaktuře naší šéfky, zbyl na mě. Tenhle den se
prostě nezačal vyvíjet dobře.

N

ezbylo mi nic jiného, než si zrekapitulovat, co vím, zaplnit bílá místa, popustit
trochu uzdu fantazii a pustit se do práce. Kamnářská manufaktura K&K POKER v Bechyni letos slaví 20 let od svého založení. Dvacet
let. Co to je? Za tu dobu tak připravíte vlastní
dítě na život a vyšlete jej na vysokou školu. A budete doufat, že to nebude trvat dalších dvacet
let, než tu školu poklidným tempem dokončí.

Dvacet let je totiž velmi relativní pojem.
Lidský život si klidně můžete rozdělit na dvacetileté cykly. Ta první dvacítka je k nepřežití.
Vleče se hustým křovím samých příkazů, zákazů,
doporučení a moudrých rad. Prostě buzi, buzi.
Druhá dvacítka se jeví jako nejlepší, díky tomu je
strašně krátká. Člověk v ní v podstatě porušuje
všechny ty příkazy a zákazy, nedbá doporučení
a už vůbec ne moudrých rad. Do třetí vstupuje
člověk poněkud unaven, ale když se ohlédne
zpět a vidí všechnu tu spoušť, motivuje ho to
tak nějak k tomu, aby pomalu začal definovat
své vlastní příkazy, zákazy, moudra a doporučení a obtěžoval jimi své okolí. Výstižně to kdysi
ve své básni popsal Egon Bondy. Se strohostí
sobě vlastní. A díky skupině The Plastic People
of the Universe, která jeho text s humorem sobě
vlastním zhudebnila, se jejich píseň stala hym10

nou trudných let sedmdesátých a osmdesátých.
A tím se konečně krkolomně dostávám k začátku
našeho příběhu.
Léta osmdesátá končí, v Čechách se na některých místech otevírají propadliště dějin, alespoň
někteří si to myslí, a my se ocitáme na chodbě
Vysoké školy chemicko-technologické. Vidíme
drobnou plavovlasou dívku v chodském kroji.
Proti ní jde chlapec s dlouhými vlasy s fotbalovým míčem v ruce. Oba se občas kdysi potkávali
v Bechyni v tanečních, dnes je spojuje studijní obor silikáty (silikáty, též křemičitany, jsou
kyslíkaté sloučeniny křemíku, jsou to látky vesměs
nerozpustné ve vodě, výjimku tvoří křemičitany
alkalických kovů Na2SiO3 – vodní sklo, kapalné
sklo – a K2SiO3). Ta informace není samoúčelná
a dobře si ji pamatujte, šéfová vás z toho bude
zkoušet.
V tuto chvíli by se ve filmu záběr výrazně
zpomalil, hudba by gradovala, střih v protisvětle, dívka s plavou lví hřívou prochází zlatavými
paprsky podzimního slunce, míjí chlapce, ten se
otáčí, vše jiskří a máme tu úvodní titulky, v hlavní roli Jitka Kupilíková (Domažlice) a Jan Pokorný (Radětice u Bechyně). Možná to tak bylo,
možná ne. Každopádně v letech devadesátých

už potkáme na procházce v Bechyni s kočárkem
Ing. Jitku Pokornou a Ing. Jana Pokorného. Takže
to tak vlastně nejspíš bylo. Říká se sice „konec
dobrý, všechno dobré“, ale tady jsme teprve
na začátku rodinné firmy, která vznikla v roce
1997 ve stodole v Raděticích. Její majitelé se
rozhodli, že budou vyrábět kachle a stavět lidem
kamna.

Nebyl to rozhodně nápad, který by spadnul
jen tak z nebe. Honzův táta měl za sebou léta
praxe v bechyňské keramičce, Honza sám psal
diplomku na téma keramika a Jitka pochází
z kraje, který vedle nesmlouvavých strážců
našich hraničních hvozdů a vynikajících koláčů
proslul i krásou místní keramiky. Tady bych asi
měla zdůraznit další podstatný fakt. Jitka je narozená ve znamení Lva, Honza je Beran. Obě tato
znamení jsou ohnivá a v kamnářském řemesle se
výborně doplňují. Zatímco Jitka dál jezdí po Bechyni, tentokrát s druhým kočárkem, Honza se
v dílně pouští do prvních vzorů.
Když jsem byla poprvé v roce 2008 na návštěvě v radětické dílně, domnívala jsem se, že
tam krátce před mým příjezdem došlo k nějaké
tragické události, jako je třeba požár, povodeň
nebo zemětřesení. Nejsem sice žádný Sheldon
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Cooper, ale měla jsem pocit, že tam panuje
neřízený chaos. Horko jak v pekle, žár od vypalovacích pecí proudil halami a vířil všudypřítomný jemný bílý prach. Ten jsem měla po chvíli
všude. Vypadala jsem jak mlynář a cítila se jako
astmatik v rozkvetlém březovém háji. Honza mě
vzápětí ujistil, že provoz je v naprostém pořádku a to, co může nezasvěcený laik vnímat jako
chaos, je ve skutečnosti dobře organizovaný pracovní proces, jehož výsledkem jsou jejich vyhlášené keramické kachle. Měl pravdu. Od té doby
jsem byla v dílně nespočetněkrát. Pomalu jsem
ten systém začínala chápat a celé to prostředí
si nakonec zamilovala, i když má moje matka
dodnes tendenci obalovat mě igelitem vždy, když
neprozřetelně prozradím, že se zastavím v Raděticích. Ale já už to dnes vůbec nechápu tak,
že jsem si nevratně zasvinila krvavě zaplacené
stylové sáčko, že moje auto od jisté doby vypadá,
jako kdyby v něm explodoval pytel s Čerťákem,
dnes to vnímám tak, že jsem hrdou součástí
kamnářské rodiny. To je zvláštní, jak v řemeslných dílnách funguje tahle magie místa.
Úplně nejradši mám modelárnu. Tam je teplo,
ticho a všechno tam začíná. Rodí se tam na velkém stole z prvních nákresů a Jitčiných šílených
nápadů reálný model kachle. Technologické
řešení, při kterém mizí vše nadbytečné, aby
výsledkem byla forma, otisk příštího kachle. Je
to asi nejvíc kreativní provoz, prostě stará dobrá
ruční práce. Díky ní vlastně manufaktura stojí
kdesi uprostřed. Mezi čistě průmyslovou výrobou kalibrovaných kachlů, které jsou sice jeden
jako druhý, ale mohou působit poněkud nudně,
a čistě ruční výrobou, o které se dočtete hned
v dalším článku.

Když jsou sádrové formy hotové, je třeba
přistoupit k plnění. Na samém začátku si Honza
s Jitkou jako správní absolventi VŠCHT vyvinuli
svou vlastní hmotu. Dnes, kvůli věčným problémům s nekonstantním složením jednotlivých komponentů, kupuje manufaktura hmotu
průmyslově vyráběnou. Ve velké míchačce se
připraví keramická suspenze, kterou bych díky
její konzistenci zařadila někam mezi Nutellu
a lesní med. Tedy pouze konzistenčně. Nutelle se
chutí rozhodně nevyrovná. Musí být ještě vlaze
tekutá, aby se dala nalít do formy. Sádra formy si
vezme všechnu vodu, která je tam navíc, po dvou
hodinách se obě poloviny formy opatrně uvolní
a na světě je kachel. Jako každé novorozeně má
sem tam nějaký ten nedostatek, který se musí
vyretušovat. A pak honem do tepla, do regálů
nad pec a pořádně vysušit před první zkouškou
ohněm.
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Lití:
Míchač:
Příprava hmoty probíhá v míchači, kterému se říká
spíše „rozplavovač“. Je nutné vyrobit hmotu, která
sice poteče, ale zároveň bude mít velkou hustotu a tedy bude obsahovat málo vody.

Připravená hmota se nalévá do sádrových forem, které jsou
porézní. Póry ve formách „vytahují“ z licí suspenze vodu, a tím
kachel tuhne. Suspenze se musí do formy průběžně dolívat v závislosti na tom, jak rychle mizí voda do forem. Kachel si „pobude“
ve formě tak dvě hodinky.

Retuš:
Všude ve výrobě je přítomná ruční práce, ale nejdelší dobu mají kachel v ruce asi ti, kteří ho retušují.
Odstraňují drobné vady a nálitky, které zanechala
na kachlích forma.

Sušení:
Sušení je asi nejméně náročná fáze výroby. Oretušovaný
kachel se umístí nad pec, kde je dostatečné teplo na to,
aby uschnul. No, odborně se tomu říká „volnoprostorové
sušení“.

Glazování:
Přežah:
Asi jsme staromódní, ale naše kachle stále pálíme „dvoužárově“ - tak, jak se to vždy dělalo. Další fází výroby je tedy
první výpal - zvaný přežah.
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Na přežahnuté kachle se nanáší glazura. Možností,
jak ji nanášet, je více, ale v běžné sériové výrobě se
glazura nejčastěji „stříká“ stlačený vzduchem. Dříve se
kachle většinou polévaly - a po pravdě, dnes se tato
technologie dost vrací.
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Želetavská kamna s keramikou K&K POKER

Ostrý výpal:
To, co stálo doteď už tolik práce, se zúročí až po „ostrém výpalu“ – tedy tom druhém. Až po něm je o definitivní podobě kachle úplně jasno.

Obestavba Brunner s keramikou K&K POKER
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Té se říká přežah a je dalším důkazem úcty
k tradičním postupům. V manufaktuře se totiž
vypaluje dvoužárově. Přežah, následně ve finále
ostrý výpal. Je to sice dražší, ale tradiční způsob
pálení kachlů, střep má pak ideální nasákavost
a díky tomu dobře akumuluje teplo (tedy pravý
opak oblíbeného rčení „je to sice delší, ale o to
horší cesta“).
Všechny tyto technologické speciality a vychytávky zákazníka v podstatě nezajímají. Očekává
od nás špičkovou keramiku a tu díky tomu dostává. Glazování, to už je jiná. Když jsem se onehdy pochlubila v redakci, že mám nové perfektní
auto, kolegu Bubeníčka hned zajímalo jaké. Bez
dlouhého váhání jsem popravdě odpověděla, že
červené. Jeho následnou reakci jsem tedy úplně nepochopila a musím říct, že se mě i trochu
dotkla. A s kachlovými kamny je to v podstatě
stejné. Zatímco mužové do nekonečna zkoumají cenu, vnitřnosti, objem, obsah, výkon, mě
jako ženu zajímá barva a lesk, případně velikost
kožešinky, kterou si pod sebe hodím na ležení.
A protože fakt nejsem blondýna, Bubeníčku, tak
samozřejmě vím, že červené může být Daewoo
Matiz, Škodovka i Mercedes. A úplně nejčervenější je Ferrari. Tolik tedy za mě k problematice
glazování.
V manufaktuře se většina produkce glazuje
nástřikem, v posledních letech se ale stále víc
vrací i stará technologie polévání. Kde jsou ty
časy, kdy byla k dispozici glazura bílá, modrá,
zelená a možná ještě hnědá. „Dnes se stabilní
nabídka pohybuje kolem osmdesátky odstínů.
Většinu z nich nakupujeme, ale pokud si to zákazník přeje, dokážeme namíchat i speciální odstíny.
To je důležité především při rekonstrukcích, kdy
se snažíme u nových částí přiblížit se co nejvíce
originálu,“ říká Jitka, protože design a barevná
provedení jsou především její doména. Práce
s barvou a motivy ji, společně se vzrůstající
poptávkou po větší individualitě, stále častěji
vedou k ručně kolorovaným kachlům. Je to sice,
jak s oblibou říkává, práce pro vraha, na druhou
stranu je to i obrovská výzva a návrat ke kořenům řemesla.
Teď, když je kachel stříknutý, politý, či ručně
namalovaný, vydává se na svou poslední cestu
ohněm. Takzvaný ostrý výpal dokončí všechny
procesy a kachel je hotov.
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Samostatnou kapitolou jsou takzvané velkoplošné kachle. S jejich výrobou začali v Raděticích jako první v České republice a do dnešní
doby mají na svém kontě tisíce realizací velko-
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plošných obkladů krbových vložek. Pracovní
postup je obdobný, podstatně horší je však udržet na uzdě materiál v tak velké ploše, protože
výsledek musí být stejně precizní. Dokonce ještě
preciznější. Při stavbě ze standardních formátů
se drobná nepřesnost snadno ztratí. Metrovou
placku tak snadno neukecáte.

Člověk si říká, proč se ti dva nedrží zajetých
postupů a pořád zkoušejí něco nového. Tady
se musíme vrátit znovu k těm jejich ohnivým
znamením. Kdyby se Lev a Beran postavili proti
sobě, bůh ví, jak by to nakonec dopadlo. Ale
pokud dokážou táhnout za jeden provaz, těžko byste hledali ideálnější spojení. To je podle
mého základní důvod, proč se za dvacet let
z malé venkovské firmy stal jeden z největších
českých producentů keramiky, který, snad aby to
nebylo málo, na sebe za ty roky nabalil řadu dalších aktivit. Nejen že vzoruje další a další motivy
klasických i moderních kachlů, na českém trhu
k tomu zastupuje exkluzivně evropské velikány
mezi výrobci krbových kamen a vložek, jakými
jsou třeba Spartherm, Brunner a DRU. Svou roli
zajisté hraje i stabilní tým zaměstnanců, z nichž
někteří jsou ve firmě už od jejího založení.

Jitka má totiž ráda trendy. Ráda je přijímá
a taky je ráda tvoří a diktuje. Věci, které se zaběhnou, ji už tolik nebaví. Hledá další cestu. Když
vstupuje do dveří redakce s otázkou „víte, co mě
napadlo?“, slabší povahy blednou a ztrácí půdu
pod nohama. Na jedné z redakčních porad na nás
opět vychrlila během hodiny asi tisíc nápadů,
rozdělila milion úkolů a odešla se slovy, že ještě
musí něco zařídit. Kolega Eilig se poté zhoupnul
na židli, nadechl se, zvrátil hlavu ke stropu a procedil mezi zuby: „To je nelidský...“ Ano, přesně
tak nám někdy její tempo připadá. A ještě jedno
případné srovnání. Představte si, že přijedete
do Radětic a zajímáte se o výrobu. Když máte
štěstí na Jitku, ta se vás ujme a obdržíte minimálně hodinovou přednášku o podstatě materiálů,
rozbor chemických složení, exkurz do historie
cechu kamnářů, budou vám představeni všichni
zaměstnanci, krátce se něco dozvíte o náhodných
kolemjdoucích a jen lehce se dotkne budoucích
rozvojových plánů firmy. Ujme-li se vás při stejné
příležitosti Honza, krátce se rozhlédne po dílně
a pronese: „Tady děláme kachle.“ A pětkrát mu
za tu dobu zazvoní telefon. To jen pro ilustraci.
Oba ale shodně tvrdí, že rostou na výzvách. Ať
chtějí nebo nechtějí, osmdesát procent produkce je „jen“ manufakturní výroba zažitých vzorů
kachlů, které putují do celé Evropy. Z pohledu
Jitky nuda. Z pohledu Honzy denní chleba, se
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kterým, i přes určitou dvacetiletou rutinu, je
pořád práce až nad hlavu. Zbývajících dvacet
procent, to jsou ty výzvy. Když se ozve kamnář,
že má v práci stařičký kachlový sporák a potřeboval by doplnit chybějící díly. Mnohdy se jedná
o naprosté unikáty. Vzory, které zapadly v minulosti, a je tedy příležitost vytáhnout je znovu
na světlo boží. Přichází čas kreslení, dumání,
modelování a nekonečných zkoušek. Když Jitka
s Honzou konečně drží v ruce střep, probouzí
se v nich chemici. Napodobit někdy i víc jak sto
let staré glazury a působení času? Další výzva.
Míchání, měření, počítání. Ale taky občas osvědčená metoda pokus, omyl. Výsledkem pak ale
často bývá nový impulz do výroby a pravdou je,
že v posledních letech se objevuje stále více nových zákazníků, kteří více než prefabrikáty ocení
poctivou řemeslnou práci. A to je ve světě plném
katastrof nakonec dobrá zpráva.
Tyto v podstatě neviditelné momenty, kdy Lev
s Beranem společně zdolávají na cestě mezi modelárnou a ostrým výpalem jednu výzvu za druhou, to je podle mého názoru skryté tajemství
úspěchu a dvacetileté práce manufaktury K&K
POKER Bechyně. Fakt, že vás práce ani po dvaceti letech neomrzí, i když jí máte často plné zuby.
Naštěstí mají už tu první a nejhorší dvacítku
let za sebou a čeká je ta druhá, ta nejpříjemnější.
Už vědí, že nechtějí sekat kachle jako Baťa cvičky. Že jít někdy hlavou proti zdi je nezbytné a že
prohraná bitva nutně nemusí znamenat prohranou válku. A taky, že výzvy člověka obrušují
jako diamant. Jitka s oblibou tvrdívá, že ji výzvy
stresují a Honzu naopak baví. My, co to pozorujeme nezasvěceně zpovzdálí, si o tom myslíme
svoje. Už dávno jsme pochopili, že řvoucí Lev má
hlad, chystá se na lov a v takovém případě je třeba mu jít rychle z cesty (z perexu tohoto článku
je zřejmé, že mně se to v tomto případě bohužel
nepovedlo a stala jsem se pro tentokrát redakční antilopou). A také, že Beran, který couvá, se
vlastně rozbíhá. Tyto prosté poučky jsme si už
mnohokrát vyzkoušeli na vlastní kůži. Pomalu si
na to začínáme zvykat a co je nejhorší, začínáme
mít rádi výzvy.
Tím bych tak nějak mohla skončit. Byla to
opravdová výzva. Kamna mi během psaní vyhasla, bříška prstů mám do krve rozedřená a v noci
se mi zdálo, že mě v Raděticích na dílně někdo honil mezi regály plnými růžových kachlů.
Ve snáři jsem žádný adekvátní výklad nenalezla.
Tak nevím. Zítra článek na poradě odevzdám,
a kdybychom se už nikdy neviděli, vězte, že mě
na louce mezi Bechyní a Raděticemi sežral Lev.
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Realizace Roman Hanuš, kachle K&K POKER

