
Motto:

Jsem hrdá, že jsme schopni navázat na 
řemeslné dovednosti našich předků a dále 
je rozvíjet. Cílem všech pracovníků slévárny 
ALFE BRNO je vytvářet krásné a užitečné 
věci, které proslaví naši zemi po celém světě.

Hana Portová
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Slévárna Moravia v Chrlicích u Brna byla založena Antonínem 
Haraštou  a společníky v roce 1912. Litinové výrobky byly 

ukázkou vynikajícího řemesla, některé z nich se vyrábějí dodnes. 
Moravia byla jednou z prvních českých sléváren na Brněnsku, 
tehdy zaměstnávala až padesát lidí.

Po ukončení 2. světové války čekal slévárnu podobný osud jako 
všechny soukromé firmy v Československu, v roce 1949 byla 
znárodněna a původní majitelé propuštěni. Postupně se stala 
součástí několika různých národních podniků.

Taviči vytloukači při založení slévárny

Zakladatel 
Antonín Harašta

Synové zakladatele původní slévárny Moravia – 
zleva Antonín, Augustin a Bohuslav



V srpnu 1992 slévárnu odkoupili od státu 
potomci původních majitelů a od tohoto 

roku nese název ALFE BRNO, s. r. o. 
V té době byl podnik ve velmi špatném stavu, 
musel být proto kompletně rekonstruován. 
V roce 2009 byla zahájena modernizace 
samotné slévárny a zaváděny zcela nové 
technologie.

ALFE BRNO dodává průmyslovou litinu do českých zemí, na Slovensko, do Rakouska, 
 Německa či Maďarska. Mobiliární, zahradní a okrasné výrobky z litiny – jako ploty, 

lavičky, zábradlí, řetězy, sloupy veřejného osvětlení a nejrůznější mříže, zdobí mnoho 
význačných nejen českých a moravských, ale i evropských měst. ALFE BRNO se také podílela 
na výzdobě Českého národního domu v New Yorku. 
Slévárna vyrábí i umělecké předměty, jako vánoční koule, stojánky na příbory, kroužky na 
ubrousky, přívěsky na klíče a další drobnosti ze zinku a cínu, které obohacují její nabídku.

Realizace zábradlí 
v Brooklynu, New York

Budova slévárny 
po rekonstrukci 
v roce 1997

Stav slévárny 
v roce 1990

Zakázka pro hotel Richmond 
v Karlových Varech
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