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Železnohorský region dlouhodobě vytváří aktivity na podporu odbytu lokální produkce. Zkracujeme cesty od producentů k zákazníkovi, provazujeme je a tím zkvalitňujeme místní služby. Právě v měsíci březnu
proběhne jarní certifikace ŽELEZNÉ HORY regionální produkt. Za každým lokálním produktem se skrývá
příběh člověka, který mu dal svou lásku a péči. Pojďme se podělit o příběh certifikovaného producenta pana
Lukáše Kučery a společně se projít po Turkovicích, kde můžeme najít stopy jeho práce.

KOVANÉ SOCHY ZE ŽELEZNÝCH HOR
V TURKOVICÍCH

a pomník padlých v 1. světové válce zdobí kovaný řetěz
z jeho dílny. U obchodu je umístěna plastika „Oheň ze
země a z nebes“, která vznikla na prvním setkání kovářů
v Turkovicích. Znázorňuje jeden z důležitých geologických procesů na zemi – vulkanickou činnost, jejíž stopy
jsou viditelné i v Železných horách. Plastika znázorňuje
dopad vymrštěného kamene sopkou, který propadá
skrz několik zemských sfér a vnořuje se do kamenného
polštáře tvořící podstavu plastiky.

Umělecký kovář Lukáš Kučera získal první pracovní
zkušenosti v kovářské dílně v Hlinsku. Později se vydal
na zkušenou do dílny R. Giordaniho v Itálii. Po svém
návratu si otevřel vlastní kovárnu v Turkovicích a je
dlouholetým držitelem značky Železné hory, regionální produkt ©. Jeho práce můžete vidět v galeriích ve
Vídni, Bruselu, či v Praze. V našem regionu vystavoval
v Cholticích a Heřmanově Městci. Získal velmi cenná
ocenění v mezinárodních soutěžích.

Na druhém setkání uměleckých kovářů v Turkovicích
vytvořili kováři před očima diváků kinetickou plastiku,
kterou můžete obdivovat při vjezdu do obce. Všechna
vystavená díla v Turkovicích jsou volně přístupná a návštěvník si je může neomezeně prohlédnout.

Když se půjdete projít po Turkovicích, můžete jeho
práce obdivovat například na faře a u hřbitova. U rybníku na návsi najdete zajímavě stvořenou štiku při lovu
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49.9525794N, 15.5466006E

STRÁŽNÝ ANDĚL
49.9525614N, 15.5465828E
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ZNAK NA KOVÁRNĚ

OHEŇ ZE ZEMĚ A Z NEBES

49.9528919N, 15.5465400E

49.9526417N, 15.5487100E

SVÝM OSUDEM
49.9522969N, 15.5465889E
směr Čáslav

6

7

KOVANÝ ŘETĚZ
49.9526325N, 15.5486419E
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RYBA A KOVANÉ ZÁBRADLÍ
49.9530472N, 15.5491981E

8
KINETICKÁ PLASTIKA
49.9509525N, 15.5466789E

