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KERAMIKA
Keramika je bez nadsázky stará jako lidstvo samo. Ne náhodou pouÏívají archeologové pro oznaãení jednotliv˘ch epoch pravûku názvy podle typÛ nalezené keramiky. Proto se setkáváme s kulturou lineární keramiky ãi zvoncov˘ch pohárÛ. Umûní
zhotovovat nádoby z vypálené hlíny mûlo pro pravûkou spoleãnost velk˘ v˘znam.
Mûnilo kaÏdodenní Ïivot lidí, umoÏÀovalo jim skladovat zásoby potravin nebo vaﬁit
jídlo. Kromû bûÏn˘ch uÏitkov˘ch nádob se dochovaly i keramické ozdoby, drobné
so‰ky a dal‰í v˘tvarné artefakty, které mohly slouÏit k rituálním úãelÛm, anebo byly
vyrobeny nûkomu pro radost.
Nejstar‰í keramika lidsk˘ch dûjin se objevila nûkdy pﬁed osmi tisíci lety na Pﬁedním
V˘chodû, na území mezi Palestinou, Tureckem a Mezopotámií, v prostﬁedí prvních
zemûdûlsk˘ch vesnic. Zhotovovala se tak, Ïe se upletla kostra z proutí, ta se omazala
hlínou a vypálila. Pozdûji se keramika modelovala jen v ruce z hroudy hlíny, z váleãkÛ nebo plátÛ. Toãená keramika je spojena aÏ s objevem primitivního hrnãíﬁského
kruhu v polovinû 3. tisíciletí pﬁed na‰ím letopoãtem. Prostﬁednictvím FéniãanÛ ho
poznali ¤ekové, ¤ímané i na‰i Keltové.
JiÏ v antice existovaly veliké dílny, kde pracovalo mnoho otrokÛ, vyrábûjících
keramiku urãenou k prodeji na trzích. I v období feudalismu si málokdo vyrábûl keramiku sám, protoÏe jí dostatek v˘robkÛ nabízely hrnãíﬁské dílny. Ve stﬁedovûk˘ch mûstech existovaly cechy hrnãíﬁÛ, které stanovovaly pravidla pro v˘robu i prodej a jejich
ãlenové, zku‰ení mistﬁi, dbali i na v˘uku mlad˘ch tovary‰Û. Mnoho dal‰ích hrnãíﬁÛ
pracovalo také na venkovû.
Ruãní v˘robu keramiky zaãala v 19. století vytlaãovat levnûj‰í tovární v˘roba. Tradiãní produkce se udrÏela jen v ﬁemeslnick˘ch dílnách a ateliérech, které vyrábûjí
umûleckou keramiku v mal˘ch sériích. Ruãní keramika má svÛj styl a stále patﬁí
k na‰emu Ïivotu.
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KERAMICKÁ HLÍNA
V minulosti by se Ïádn˘ hrnãíﬁ neobe‰el bez nalezi‰tû dobré hlíny a bez
znalostí, jak ji pﬁipravit pro v˘robu.
Kvalitní nalezi‰tû pro nûj pﬁedstavovalo malé bohatství. TûÏba i zpracování jílovité hlíny v‰ak v dobû, kdy
se v‰echno dûlalo ruãnû, znamenaly
tûÏkou práci. VytûÏená hlína se
musela nejprve zbavit neãistot
a smísit s pﬁísadami a hlavnû svûdomitû zpracovat. Toto hnûtení je dÛle-

6
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Ïité nejen proto, aby se v‰echny pﬁísady ﬁádnû promísily a hlína byla vláãná, ale
také aby v ní nezÛstával Ïádn˘ vzduch. Vzduchové bubliny mohou pﬁi vypalování v peci v˘robek roztﬁí‰tit a je‰tû explozí poniãit v˘robky okolní.
Dnes ty nejtûÏ‰í práce provádûjí stroje a hotovou hlínu je moÏné koupit v obchodech. A je‰tû si mÛÏeme vybírat druh a barvu. Teprve zku‰enosti nám napoví,
s jakou surovinou se nám bude lépe pracovat. Velmi dÛleÏité je, aby byla uchovávána stále ve vlhku. Nejlep‰í je zabalit ji do vlhké látky a je‰tû do igelitu a stále dbát na to, aby nevysychala. Tak vydrÏí velmi dlouho v dobrém stavu.
I kdyÏ je koupená hlína dostateãnû zpracovaná, je dobré ji tûsnû pﬁed pouÏitím
je‰tû trochu promísit rukama, stejn˘m zpÛsobem, jako se hnûte tûsto.
Velmi efektní je práce s rÛznobarevnou hlínou. Obarvíme ji pomocí prá‰kov˘ch
pigmentÛ (neboli barvítek), které se mísí s hlínou v pomûru od 5 do 20 % podle poÏadované intenzity. Z hlíny vytvoﬁíme v ruce malou mistiãku, prá‰ek do
ní nasypeme, zakapeme vodou a pak mistiãku i s obsahem peãlivû hnûteme, dokud se barva zcela nespojí s hlínou a není stejnomûrnû promísená.
Zbytky ãisté hlíny nebo hlínu z nepodaﬁen˘ch pokusÛ nemusíme vyhazovat. Je potﬁeba nechat je úplnû vyschnout, potom zalít vodou
a rozmoãit. Vodu slijeme a hustou ka‰i rozloÏíme na silnûj‰í sádrovou desku, která odsaje pﬁebyteãnou
vodu. Pak mÛÏeme hlínu
znovu zpracovat
a pouÏít.

7
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NÁSTROJE A POMÒCKY
Nástroje pomáhají hlínu ﬁezat, tvarovat a upravovat. Vût‰inu z nich nabízejí
specializované obchody, ale mnoho keramikÛ si své oblíbené nástroje upravuje
ze zcela bûÏn˘ch vûcí. V kaÏdé dílnû tak mÛÏeme najít trochu jiné tvary
nástrojÛ nebo pomÛcky vyrobené z obyãejn˘ch pﬁedmûtÛ, napﬁíklad vystﬁiÏené
ãásti kreditních karet nebo kovové a plastové zlomky, s nimiÏ pak keramik
pracuje nejradûji.

Pro keramiku vyrábûnou jen v ruce,
bez pouÏití hrnãíﬁského kruhu, nebudeme potﬁebovat mnoho nástrojÛ.

K tûm základním patﬁí:
• ostr˘ nÛÏ,
• dﬁevûné a kovové ‰pachtle,
• kovová oãka v dﬁevûné násadû,
• jehlice,
• kovové bodce a dûrovaãe,
• rÛznû tvarované ploché plí‰ky
nebo stejné tvary ze dﬁeva vãetnû ãasto pouÏívané ledvinky.
Kromû toho b˘vá zapotﬁebí nádoba s vodou na namáãení prstÛ,
houbiãky na stírání a navlhãování,
rÛzné druhy ‰tûtcÛ a zásoba nádobek ãi kelímkÛ. Velmi dobrou

8
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pomÛckou je dﬁevûn˘ nebo kovov˘
podstavec (tzv. malíﬁsk˘ krouÏek),
na nûmÏ v˘robek modelujeme
a s nímÏ mÛÏeme volnû otáãet. Na
pﬁípravu plátÛ hlíny budeme potﬁebovat dﬁevûn˘ váleãek na tûsto. Na
ﬁezání hlíny mÛÏeme upotﬁebit i strunu nebo vlasec, namotané na obou
koncích na dﬁevûné kolíãky pro lep‰í
uchopení (obr. 1).
Teprve zku‰enost nám ﬁekne, které
nástroje budou nezbytné, jaké typy
‰pachtlí budeme nejãastûji pouÏívat,
anebo které pomÛcky si vyrobíme
zcela sami podle své potﬁeby.

1
9
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LEPENÍ

Slepovat budeme pomûrnû ãasto, aÈ
uÏ díly jednotliv˘ch nádob, anebo
ozdobné nálepy. Plochy spojovan˘ch
ãástí je zapotﬁebí nejprve trochu
zdrsnit (na‰krábat ostr˘m hrotem
nebo vyr˘t ﬁadu vroubkÛ ãi kﬁíÏkÛ),
pﬁípadnû navlhãit. Lepidlem je ka‰e
z hlíny, zvaná ‰likr (nebo také kal,
bﬁeãka, ‰lígr ãi ãmajda). Kousky hlíny rozdrolíme do misky, zalijeme
vodou a necháme rozmoãit, nakonec
rozmícháme na ka‰i. Tu naneseme
na slepované ãásti, které pﬁitiskneme k sobû, pﬁebyteãn˘ ‰likr odstraníme a ‰ev po zatuhnutí zaãistíme.
Nejlep‰í okamÏik pro lepení je tehdy,
10

kdy je stﬁep uÏ tuh˘, aby se nedeformoval, ale je‰tû ne zcela
zaschl˘. Je lep‰í, kdyÏ jsou slepované díly i ‰likr ze stejného druhu
hlíny. Pﬁi vypalování pak nedojde
k popraskání nebo pokﬁivení
v˘robku.
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ZDOBENÍ
ZpÛsobÛ, jak keramiku zdobit, je
nepﬁeberné mnoÏství. Nûkteré z nich
si podrobnû popí‰eme v následujících kapitolách, protoÏe se hodí pro
v˘robky vytváﬁené z volné ruky
(plastické zdobení, malíﬁské techniky, glazování).

Plastické
zdobení
Oblíbenou technikou je nalepování
rÛzn˘ch ozdob, od jednoduch˘ch
nálepÛ modelovan˘ch v ruce aÏ po
sloÏitûj‰í reliéfy, vytlaãené pﬁedem
do formiãek z pﬁeÏahnuté hlíny nebo
ze sádry. Velmi pÛsobivou ozdobou
je razítkování, tedy otisk rÛzn˘ch
motivÛ do mûkké hlíny. PouÏívají se
razítka z kovu, sádry, hlíny nebo dﬁe-

va. Nûkterá jsou upravena jako
váleãky a vytváﬁejí pásové ornamenty. Razítkem se v‰ak mÛÏe stát jak˘koliv pﬁedmût, kter˘ zanechá v hlínû
zajímavou stopu, jako napﬁíklad
kousky Ïeleza, moﬁské mu‰le,
kamínky atd.
Pﬁi rytí se zase pouÏívají rÛzné kovové hroty, hﬁebeny, vidliãky apod.,
hezkou stopu zanechá i obyãejné
kuchyÀské rádlo k vykrajování tûsta
(obr. 2).
Ostr˘mi tenk˘mi noÏi nebo skalpely
se provádí proﬁezávání motivÛ do
stûn keramick˘ch nádob nebo se
mohou ozdobnû seﬁezávat okraje.

2
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Malíﬁské techniky
Pod prÛhlednou glazuru se ãasto umísÈuje malba, nejjednodu‰‰í je pouÏít
koupené pastely pro kreslení na pﬁeÏahl˘ stﬁep, anebo barvítka. Malovat v‰ak
lze i do syrové glazury, pak pouÏijeme ‰tûtec a barvítka.

Engoby neboli nástﬁepí pouÏíváme
na nevypálen˘, je‰tû vlhk˘ stﬁep.
Keramické v˘robky se do nich mohou
i namáãet, mohou se jimi polévat
(pak musí b˘t engoby v tekutém stavu), anebo se naná‰ejí ‰irok˘m ploch˘m ‰tûtcem (engoba je pﬁipravena
jako hustá ka‰e). Engobami se také
malují pﬁímo ornamenty ‰tûtcem nebo
rÛzn˘mi nástroji, do nichÏ se tekutá
engoba nalévá. Na tomto principu
pracuje starobylá kukaãka (hlinûná
nádobka s hubiãkou), volsk˘ roÏek,

12

anebo novodob˘ gumov˘ balónek.
Zajímavé barevné efekty vãetnû patiny docílíme také vyuÏitím kysliãníkÛ
kovÛ. K dostání jsou v prá‰kovém
stavu, ﬁedíme je vodou a pak naná‰íme ‰tûtcem na syrov˘ nebo pﬁeÏahl˘
stﬁep.
Jednoduchou, a pﬁitom efektní technikou je tupování, pﬁi kterém se pod
glazuru, nebo i pﬁímo do syrové glazury, naná‰í barva jednotliv˘mi doteky houbiãkou nebo látkov˘m tampónkem.
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Glazování
Jak uÏ název
napovídá, vytváﬁejí glazury
na keramice
sklovité povlaky (Glas = sklo)
a zpÛsobují tak,
Ïe pÛvodnû
porézní stﬁep
nepropou‰tí
vodu. Mohou
b˘t barevné
nebo bezbarvé,
prÛhledné nebo
krycí. Zajímavé efekty mÛÏeme
docílit s tzv. umûleck˘mi glazurami.
Patﬁí mezi nû napﬁíklad stékavé, které se hustû nanesou na horní okraj
nádoby, nechají se stékat a vytváﬁet
náhodné obrazce, nebo kraklovací,
které zpÛsobují malé dekorativní trhlinky na povrchu, ãi krystalické,
vytváﬁející vzory podobné kvûtÛm
„na zamrzl˘ch oknech“.
Glazury se na stﬁep naná‰ejí v tekutém stavu. Men‰í pﬁedmûty se máãejí a drÏí se pﬁitom v kovov˘ch glazovacích kle‰tích, které zanechají
men‰í stopy neÏ prsty. Vût‰í v˘robky
se polévají, stﬁíkají, anebo se na nû
glazura naná‰í ‰tûtcem.

13
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SU·ENÍ
Keramická hlína obsahuje urãité procento vody, která bûhem su‰ení a pálení
zmizí. Hotov˘ v˘robek je proto vÏdy o nûco men‰í. Su‰ení v‰ak nesmí probíhat
pﬁíli‰ rychle. Proto je nejlep‰í nechat v˘robky pomalu schnout pﬁi pokojové tep-

Osvûdãen˘mi
zpÛsoby je balení do igelitu, pﬁikr˘vání papírem
nebo su‰ení
v místnosti
s vy‰‰í vlhkostí.
Hlína pﬁi su‰ení
tuhne, pﬁestává
b˘t tvárná. To je
vût‰inou chvíle
pro nalepování,

lotû, nevystavovat je ani horku, ani
prÛvanu. Aby su‰ení probíhalo stejnomûrnû, je potﬁeba tenãí ãásti jako
jsou rukojeti, nálepy nebo noÏiãky
misek udrÏovat ve vût‰í vlhkosti
balením do vlhk˘ch hadﬁíkÛ nebo
do igelitu. Také okraje misek vysychají rychleji, a proto je pﬁikr˘váme, anebo obãas misku otoãíme
a poloÏíme okrajem na navlhãenou
podloÏku. Pro zvlhãení mÛÏeme
pouÏít také jemn˘ rozpra‰ovaã
vody. U vût‰ích pﬁedmûtÛ je dobré
proces vysychání je‰tû zpomalovat.
14

úpravy povrchu a dal‰í zdobení.
Skuteãná doba su‰ení záleÏí na prostﬁedí, typu hlíny, velikosti a tvaru
v˘robku. Pohybuje se v ﬁádu nûkolika hodin aÏ nûkolika dnÛ.
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PÁLENÍ
Pálením se hlína zpevÀuje, odpaﬁuje
se z ní poslední voda a nakonec
mûní své vlastnosti. Nedá se uÏ rozpustit ve vodû a stﬁep zaãíná tzv. slinovat, stává se ménû porézní. Hlína
se mûní v keramiku. Pálení v peci je
zavr‰ením práce kaÏdého keramika
a záleÏí na nûm v˘sledn˘ úspûch
nebo neúspûch celé snahy.
Nûkteré druhy keramiky se pálí jen
jednou, keramici tomu ﬁíkají ostr˘
v˘pal. Pokud v‰ak budeme v˘robky
glazovat, provádíme je‰tû tzv. pﬁeÏah
na teplotu kolem 700–800 °C, pﬁi
nûmÏ se stﬁep zpevní a umoÏní tak
následné glazování. V rámci tohoto
prvního pálení lze dokonale suché
v˘robky naskládat do pece jeden na
druh˘, nevadí, kdyÏ se dot˘kají.
Pﬁi druhém pálení se do pece nakládají glazované v˘robky, které uÏ
musí stát v dostateãné vzdálenosti,
aby se na sebe nepﬁilepily. Ze dna
mÛÏeme glazuru setﬁít, anebo jednotlivé kusy postavit na speciální stojánky, aby se celá plocha dna nedot˘kala desky. Teplota druhého
v˘palu, kterému se také ﬁíká ostr˘
v˘pal, je vût‰inou vy‰‰í neÏ 1000 °C,
v˘robky na na‰ich obrázcích byly
vypalovány na 1120 °C. ZáleÏí v‰ak
na druhu keramické hlíny a na typu
pece.
Vypalování v keramick˘ch pecích
vyÏaduje znalosti a také zku‰enosti.

Je tﬁeba umût naplánovat a pak také
kontrolovat správnou teplotní kﬁivku.
Jinak se mÛÏe stát, Ïe jsou v˘robky
‰patnû vypálené, anebo dokonce
popraskají.

Pece
PÛvodnû se keramika vypalovala
v pﬁímém ohni. Nejstar‰í byly pece
vyhloubené do svahu, pozdûji se
objevily polní pece. Mûly tvar
homole s otevﬁen˘m vrchem, jímÏ
se dovnitﬁ naskládalo i nûkolik set
kusÛ hrnãíﬁsk˘ch v˘robkÛ k pálení.
Po naplnûní vnitﬁku pece se vrchní
otvor pokryl stﬁepy z rozbit˘ch hrncÛ a fungoval jako komín. Od stﬁedovûku mûly pece vrchní otvor uÏ
napevno uzavﬁen˘. OheÀ se rozdûlával v otvorech na dnû a v˘robky
tak pﬁicházely do pﬁímého kontaktu
s plameny. Takové pece se v nûkter˘ch zemích pouÏívaly je‰tû ve druhé polovinû 20. století a mnozí
keramici si je experimentálnû staví
dodnes.
Novûj‰í kaselské pece se uÏ stavûly
uvnitﬁ hrnãíﬁsk˘ch dílen. OheÀ byl
v nich oddûlen˘ pﬁíãkou, nezasahoval k vypalované keramice. Hork˘
vzduch nepostupoval nahoru jako
u star‰ích pecí, ale vodorovnû.
Dnes byly tyto tradiãní typy pecí
nahrazeny buì plynov˘mi, nebo je‰tû ãastûji elektrick˘mi. Dochází
15
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v nich k technicky dokonalému,
rovnomûrnému vypalování. V˘robky nepﬁicházejí do styku s ohnûm
a kouﬁem a je tak mnohem men‰í
nebezpeãí jejich znehodnocení. Na
druhé stranû v‰ak práce ztrácí
16

prvek pﬁekvapení, protoÏe u star˘ch
pecí b˘val kaÏd˘ kus jinak vypálen˘,
záleÏelo na jeho umístûní v peci.
Podobné nedostatky dodávají keramice peãeÈ originality, a proto se tradiãní zpÛsoby v˘palu uÏívají i dnes.
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MODELOVÁNÍ
Z HROUDY
Z hroudy hlíny se jednoduch˘m modelováním v ruce dají vytvoﬁit aÏ pﬁekvapivû
dokonalé misky a dal‰í nádobky. Nejprve je dobré zaãínat s mal˘mi tvary, se

níci pro svou umûleckou tvorbu.
Základem je vÏdy hrouda mûkké,
dostateãnû vlhké hlíny, kterou
nejprve v dlaních zpracujeme do
hladké koule. Nemaãkáme ji pﬁitom prsty, protoÏe by mohly
vzniknout malé trhlinky, ale dlanûmi. Hlínu pak drÏíme v jedné
ruce a palcem druhé vymaãkáváme postupnû tvar. Proto se
této technice nûkdy ﬁíká „palcová“. VÏdycky postupujeme od
stﬁedu k okrajÛm a odspodu
nahoru. Hroudu hlíny v ruce
neustále otáãíme a tlakem palce
zvût‰ujeme prohlubeÀ. V okamÏiku, kdy je dno dostateãnû

zvy‰ujícími se zku‰enostmi
se mohou zvût‰ovat i keramické v˘robky. Dodnes se
tímto zpÛsobem vyrábí
keramika nûkter˘ch
primitivních národÛ,
zároveÀ jej s oblibou
vyuÏívají i pﬁední v˘tvar17
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tenké, pootoãíme misku na dlani
na bok a pokraãujeme ve vytlaãování stûn.
DÛleÏité je ãasto navlhãovat ruku,
aby hlína nevysychala a nepraskala. Po dokonãení hrubého tvaru
nádobku poloÏíme na stÛl a jemnû
zatlaãíme, aby vzniklo ploché dno.
Teprve potom vytahujeme stûny
nahoru, buì prsty jedné ruky, anebo misku poloÏíme a obûma rukama
stlaãujeme a vytahujeme její okraje
po celém obvodu. Nyní mÛÏeme
také ovlivnit tvar stûn, které mohou
b˘t rovné, otevﬁené nebo soudkovitû
sklonûné dovnitﬁ.
Po dokonãení základního tvaru
necháme hlínu zavadnout a potom
teprve pouÏijeme ‰pachtle, nÛÏ a dal‰í nástroje na uhlazení a úpravy povrchu. Nakonec hotovou misku pﬁed
su‰ením uhladíme vlhkou houbiãkou.

18

Velké i malé mistiãky budou základem
k v˘robû i dal‰ích typÛ pﬁedmûtÛ.
Palcovou technikou v‰ak nemusíme vytváﬁet jen oblé tvary, mÛÏeme
se pokusit i o hranaté, napﬁíklad
trojhranné objekty, anebo i dal‰í
podle vlastní fantazie. Také je moÏné u jiÏ vyschlé hlíny kovovou
‰krabkou dál zeslabovat stûny, aby
miska nakonec pÛsobila jako jemná
stﬁepina.
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Miska
Do dlanû vloÏíme hroudu mûkké hlíny (300–400 g) a zformujeme kouli.
Palcem druhé ruky vymaãkáváme
do jejího stﬁedu otvor a potom
postupnû od stﬁedu nahoru poÏadovan˘ tvar. Dbáme na to, aby byl soumûrn˘, naopak nevadí, kdyÏ na hlínû
budou viditelné otisky rukou. Pﬁípadné trhlinky zahlazujeme vlhk˘mi prsty nebo namoãenou houbiãkou.
Dokonãen˘ základní tvar necháme
zaschnout, dokud nezkoÏovatí.
Na dno nalepíme tenk˘ váleãek hlíny, stoãen˘ do krouÏku. Pﬁed lepením hlínu na‰krábeme noÏem, aby
se lépe spojila. Prsty a ‰pachtlí pak
váleãek spojíme s tûlem misky, uhla-

díme a zarovnáme. Vznikne tak noÏka (tzv. podední) (obr. 3).
Okraj misky mÛÏeme seﬁíznout do
roviny a uhladit houbiãkou, anebo jej
ponecháme v pÛvodní podobû.
Nerovnomûrnû vytaÏen˘ pÛsobí velmi dekorativnû.
Slepíme-li dvû nebo tﬁi men‰í misky
dohromady a pﬁilepíme k nim ucho
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