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I. Ježíš je odsouzen k smrti                                 II. Ježíš přijímá kříž



III. Ježíš padá pod křížem poprvé                 IV. Ježíš potkává svou matku



V. Šimon Cyrenský pomáhá Ježíšovi nést kříž        VI. Veronika podává Ježíšovi roušku



VII. Ježíš padá pod křížem podruhé        VIII. Ježíš potkává jeruzalémské ženy



IX. Ježíš padá pod křížem potřetí                   X. Ježíšovi svlékají roucho



XI. Ježíš je ukřižován                                     XII. Ježíš umírá



XIII. Ježíšovo tělo je sňato z kříže                 XIV. Ježíš je pohřben



Několik slov o autorovi …

• Lumír Hradil (*1957, Frýdek-Místek) –
středoškolský učitel, věnuje se výtvarné 
tvorbě od mládí, studoval soukromě u 
akademické malířky E. Servátkové v letech 
1967-1977, pravidelně vystavuje na 
kolektivních výstavách především kresbu 
a grafiku. Technickému smaltu se věnuje 
asi sedm let, několikrát smalty vystavoval. 
Je členem Dílny uměleckého smaltu ve 
Frýdlantu nad Ostravicí, členem 
Pobeskydského spolku přátel výtvarného 
umění ve Frýdku-Místku.



… a o procesu tvorby křížové cesty

Pro venkovní podmínky byla 
zvolena technika smaltu v jeho 
technické podobě, využívané v 
průmyslu.

Smalt je ve své podstatě skelná 
vrstva natavená na ocelový podklad 
při teplotách kolem 840 °C.

Smaltovací břečka, se kterou se 
pracuje, je roztok tvořený skelnou 
fritou, jílovitou hlinkou, barevnými 
pigmenty a vodou.



Samotné práci na ocelovém plechu předcházela tvorba skic a následně 
podkladových šablon.

Povrch plechu v základní smaltované úpravě byl 
odmaštěn, pak byly olepeny páskou hrany. 

Na povrch byla nanesena vrstva 
barevných smaltů pro pozadí, 
vše se musí nechat dokonale 
proschnout.



Přes šablony byly postupně nanášeny barevné 
smalty.

Každá vrstva se musí nechat 
důkladně proschnout, pak se 
při teplotách 800-840 °C 
vypálí v peci.

Na vychladlý plech je pak možné nanášet další barevné vrstvy…



Komentář autora

„Filozofické a meditativní náměty v mé tvorbě sice převažují, ale 
takto rozsáhlý a vlastně nesčetněkrát ztvárněný příběh, u nějž je třeba 
udržet myšlenkovou i výtvarnou provázanost, byl pro mne velkou výzvou. 
Aby korespondovalo výtvarné pojetí s prostředím Křížového vrchu, bylo 
potřeba uvědomit si, že barevnost musí být omezená a že si spojení 
s kamenem kapliček vynucuje monumentalizující polohu. Mé ztvárnění 
vychází z tradičního pojetí 14 zastavení, tedy naklánějící se kříže, tváře, 
siluety ... 

Studijní kresby zabraly několik měsíců práce a posloužily mi jako 
tvarový a kompoziční základ, který byl dále zjednodušován až téměř do 
polohy symbolů. Barevná škála, jejímž základem jsou odstíny modré, má 
odlehčit prostor a navodit atmosféru bezčasí a stále platného odkazu na 
naše kulturní a duchovní kořeny.“                                Lumír Hradil



Poděkování

Děkuji městu Frýdlantu v Čechách, že mi umožnilo 
výtvarně realizovat tento projekt. Zároveň můj dík patří Dílně 
uměleckého smaltu ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde jsem se před 
lety se smaltováním seznámil a nyní jsem využil jejího zázemí 
při práci.

Doufám, že poselství, které jsem se snažil svou prací 
předat dál, najde své adresáty.

Lumír Hradil


