
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

Slévárna litiny a hliníku
s více než stoletou tradicí



Slévárna Moravia, jedna z prvních českých sléváren na Brněnsku, byla 
založena v Chrlicích u Brna v roce 1912. Vyráběly se zde průmyslové 

odlitky pro strojírenský a textilní průmysl, ale i dekorativní městské 
a zahradní předměty (lavičky, stromové mříže, ploty, zábradlí, lampy, 
sloupky) na vynikající řemeslné úrovni. Některé z nich se uplatňují na 
tuzemských i zahraničních trzích dodnes. 

Po složitém období, které nastalo po znárodnění 
v roce 1949, se slévárna Moravia dostala v roce 
1992 opět do rukou potomků původních majitelů. 
Ti ji dali nové jméno – ALFE BRNO. Celý podnik 
byl zcela zrekonstruován a velmi záhy se začaly 
zavádět nové technologie.

ALFE BRNO navázala podstatnou měrou na 
původní výrobní program slévárny Moravia. 
Nejdůležitější součástí výrobního programu 
je sortiment průmyslových odlitků ze šedé 
a tvárné litiny litých do pískových forem, který 
byl rozšířen o slitiny hliníku. Jedná se o kusovou 
a malosériovou výrobu odlitků, nejčastěji pro 
strojírenský průmysl, např. díly obráběcích strojů, 
pump a čerpadel, speciálních elektromotorů, kotlů 
a kamen.

Odlitky městského mobiliáře a okrasné odlitky tvoří asi pětinu celkové 
produkce litiny.
Doplňkovou výrobou je odstředivé lití slitin zinku, olova a cínu do 
gumových forem. Tato technologie je určena pro výrobu drobných dílů ve 
větších sériích. 

Technologií odstředivého lití lze vyrobit průmyslově 
použitelné součásti i nejrůznější dekorativní 
předměty – štítky, firemní loga, předměty pro textilní, 
obuvnické a brašnářské výrobky.

Slévárna dodává okrasnou litinu nejen do 
českých zemí a na Slovensko, ale exportuje také 
do Rakouska, Německa, Maďarska či Švédska. 
ALFE BRNO se v roce 2008 podílela na vybavení 
a výzdobě Českého národního domu v New Yorku.
Okrasné předměty z litiny – ploty, lavičky, zábradlí, 
řetězy, lampy a nejrůznější mříže – zdobí řadu 
českých, moravských i dalších evropských měst.

Slévárna ALFE BRNO vyrábí také repliky starých 
litinových odlitků podle dodaných vzorů, modely 
a modelová zařízení. Zabývá se i obchodní, 
zprostředkovatelskou a poradenskou činností 
v oblasti slévárenství.

Technologie
Odlitky z šedé litiny
•  Kusová a malosériová výroba

•  Technologie ručního formování 

do pískových forem

•  Maximální váha odlitku do 100 kg

•  Materiál: ČSN 42 2420

Odlitky z cínu a olova
•  Sériová výroba

•  Technologie odstředivého lití do 

gumových forem

•  Maximální váha odlitku do 150 g

•  Materiál: všechny slitiny cínu 

a olova dle požadavku

Slévárna šedé litiny a hliníku
kusová a malosériová výroba odlitků



Zábradlí, točitá schodiště, umyvadla  / šedá litina



Lavičky, stromové mříže, vázy, 
pouliční lampy, odpadkové koše  / šedá litina



Ploty, brány, sloupky, 
poštovní schránky, kašny  / šedá litina



Ukazatele, infotabule, stojany, sakrální plastiky, 
konzoly, klepadla, stolky, škrabáky  / šedá litina



Reliéfní obrázky, plakety, přívěsky, medaile, 
drobné plastiky, dekory na vánoční ozdoby  / cín



ČESKÁ REPUBLIKA 
Mobiliární, zahradní, sakrální litina, osvětlení
Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, zámek Hluboká, 
Jaroměř, Hradec Králové, Praha, Žatec, Trutnov, Jihlava, Brno, 
Břeclav, Mikulov, Kroměříž, zámek Milotice, Kyjov, Olomouc, 
Blansko, Hovorany

RAKOUSKO 
Vídeň –  schodišťové zábradlí, odlitky na ploty, městské sloupy, stromové 

mříže, poštovní schránky
Salzburg – zábradlí, průmyslová litina
Krems – venkovní osvětlení
Langenlois – sloupky, osvětlení
Pulkau – lavičky, sloupy osvětlení, sakrální odlitky
Vöcklabruck – průmyslová litina

NĚMECKO 
Lipsko – venkovní osvětlení
Simmertal – okrasná litina, schody, zábradlí, konzoly
Werdohl – průmyslová litina
Mnichov – cínové a zinkové odlitky
Amberg – cínové figurky a obrázky

Ve své soudobé historii se slévárna ALFE BRNO zapsala výrazným 

rukopisem do vzhledu mnoha českých a moravských měst, která 

zdobí mobiliární a zahradní výrobky z její produkce. Velký zájem 

o tyto litinové výrobky je však i za hranicemi České republiky.

SLOVENSKO 
Topoľčianky – venkovní sloupy, kaštiel Oponice – 
zábradlí, sloupky, Trenčín – průmyslová litina

USA 
New York – zábradlí, sloupky, madla, špice plotové, 
Český národní dům – rozety malé a velké

BELGIE 
Brusel – stromové mříže, sloupky parkovací

FRANCIE 
Marseille – sloupky, Paříž – městský mobiliář

ITÁLIE 
fontány a litinová umyvadla

ŠVÉDSKO 
Stockholm – ozdobné vázy

MAĎARSKO, POLSKO 
rošty, průmyslová litina (Dombóvár, Maďarsko)

Letenský zámeček, Praha

Hotel Richmond v Karlových Varech

ALFE BRNO, s. r. o.
Rebešovická 57
643 00 Brno-Chrlice
Česká republika
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