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ÚVOD

Papír, kter˘ dnes povaÏujeme za
zcela bûÏnou vûc, byl kdysi velmi
vzácn˘. Pestrá historie jeho v˘ro-
by je dlouhá mnoho tisíc let. Ve
starovûkém Egyptû vyrábûli papy-
rus ze ‰áchoru, jehoÏ latinsk˘
název (Cyperus papyrus) dal
základ i dne‰nímu pojmenování
papíru. Tento druh baÏinaté rostli-
ny s úzk˘mi listy je dnes také oblí-
benou pokojovou kvûtinou. Ston-
ky, rozfiezané na prouÏky, se
rovnaly ve vrstvách na sebe, liso-
valy, su‰ily a vyhlazovaly, dokud
nevznikl pevn˘ dlouh˘ list papyru.
Dnes uÏ pfiesnû neznáme v‰echna
tajemství v˘robního postupu,
a tak se dosud nepodafiilo vyrobit
papyrus takové kvality, která by se vyrovnala staroegyptsk˘m exempláfiÛm.
Podobn˘m zpÛsobem, i kdyÏ z jin˘ch druhÛ rostlin, se papír vyrábûl také ve
staré âínû, v Japonsku, znali jej i Mayové a Aztékové.

Papír, vyrábûn˘ novûj‰í metodou z rozdrcen˘ch rostlinn˘ch vláken, smícha-
n˘ch s vodou na ka‰i, je znám z âíny z období poãátku na‰eho letopoãtu.
O nûkolik století pozdûji se tajemství v˘roby dozvûdûli Arabové a ti jej pfii sv˘ch
vojensk˘ch expanzích donesli do Evropy. A tak na zaãátku druhého tisíciletí
zaãaly vznikat papírny nejprve ve ·panûlsku a záhy také v Itálii, kde uÏ ve
13. století pracovaly jednoduché stroje na vodní pohon nebo první lisy na papír.
Znalost v˘roby papíru se postupnû dál ‰ífiila do Francie, do Nûmecka a dal‰ích
evropsk˘ch zemí. Také v âechách se papírenská v˘roba rychle rozvíjela, takÏe
pro období 16. století existují záznamy o více neÏ dvaceti ãinn˘ch papírnách. 

Cyperus papyrus
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Hlavní surovinou evropsk˘ch stfiedovûk˘ch papíren byly staré hadry – jedna-
lo se tedy vlastnû o recyklaci bavlny, lnu ãi konopí. ZároveÀ se v‰ak v˘robci
neustále snaÏili hledat nové zdroje, takÏe se experimentovalo se slámou, listov˘-
mi zeleninami, dfievem a mnoha dal‰ími materiály. Souãasnû se v‰ak stále pou-
Ïíval také pergamen, tedy peãlivû vydûlaná a vyhlazená zvífiecí kÛÏe, naz˘vaná
podle fieckého mûsta Pergamonu, snad místa pÛvodní v˘roby. Je‰tû známá
Gutenbergova bible byla v polovinû 15. století vyti‰tûna zãásti na papífie a zãásti
na pergamenech. Zásadní zlom v papírenské v˘robû pfiineslo aÏ 19. století, pro-
toÏe teprve vynález buniãiny vyfie‰il definitivnû problémy s materiálem. 

BûÏn˘ papír je v souãasné dobû prÛmyslov˘m produktem. To ale nezname-
ná, Ïe bychom se nemohli vracet k rukodûlnému zpracování a zkusit vyrobit
zajímav˘ ruãní papír. Nebude dokonale hladk˘ a bíl˘, ale bude mít pûknou
strukturu a originální vzhled. Podle toho, jaké pfiímûsi zvolíme, vyrobíme papír
v rÛzn˘ch barvách nebo s dekorativními vzory a ozdobami. 
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NÁ¤ADÍ A POMÒCKY

dostateãnû velké na ponofiení rámu
se sítem. Upotfiebíme i rÛzné nádoby
a nádobky na suroviny, barvy apod.,

6
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Na první pohled by se mohlo zdát, Ïe
v˘roba papíru bude sloÏitá a bude
k ní zapotfiebí fiada profesionálních
pomÛcek a zafiízení. Je to v‰ak pfies-
nû naopak. Témûfi v‰echno, co
budeme potfiebovat, najdeme doma
v kuchyni nebo v koupelnû. Snad
jedinou v˘jimkou je ãerpací rám se
sítem, kter˘ si ov‰em velmi snadno
vyrobíme.

Na pfiípravu papírové hmoty si
pfiichystáme mixer, nejlépe klasick˘
stolní, ale pro men‰í mnoÏství lze
pouÏít i ruãní ponorn˘. Dále kbelík
a oválné nebo hranaté umyvadlo,

rucni papir zlom  15.2.2007  9:03  Stránka 6



které lze snadno vyrobit napfiíklad
z plastov˘ch lahví. Na vymaãkávání
pfiebyteãné vody se hodí váleãek, na
zátûÏ pfii lisování pak závaÏí nebo
jiné tûÏké pfiedmûty. Ty pokládáme
na silnûj‰í dfievotfiískovou desku,
vhodnou k zatíÏení schnoucího papí-
ru. Ideální je samozfiejmû opravdov˘
mal˘ lis, ale ten b˘vá tûÏko dostup-
n˘. Na dosu‰ení pouÏijeme obãas
i Ïehliãku. 

Materiál, kter˘m prokládáme je‰tû
mokré archy papíru, mÛÏe b˘t rÛzn˘.
DÛleÏité je, aby dobfie sál vodu.
MÛÏeme pouÏít plstûnou podloÏku,
jemnou netkanou textilii, dobrou
sluÏbu poskytne i nûkolik vrstev
star˘ch novin. 

Kromû tûchto základních pomÛ-
cek vyuÏijeme i nÛÏky nebo ostr˘ nÛÏ
na papír, lepidlo, pravítko a ‰tûtce.

7
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Bude slouÏit k ãerpání papírové
hmoty. Nejprve si z dfievûn˘ch latûk
sestavíme základní rám se sítem.
LaÈky by nemûly b˘t pfiíli‰ tenké,
aby se neproh˘baly, proto zvolíme
sílu nejménû dvou aÏ tfií centimetrÛ.
PouÏijeme hfiebíãky nebo ‰roubky,
pro jistotu lze spoje potfiít vodûodol-
n˘m lepidlem. Na nûj napneme síÈo-
vinu (z umûl˘ch vláken nebo kovo-
vou), staãí hustá síÈ proti hmyzu. Ze
stran nebo zespodu rámeãku ji pev-
nû pfiichytíme fiadou hfiebíãkÛ nebo
pouÏijeme ãalounickou se‰ívaãku.

Je dÛleÏité, aby síÈ byla pevnû
napnutá, protoÏe jinak by se mohla
pod tíhou papírové hmoty proh˘bat. 

Velikost rámu pfiizpÛsobíme sv˘m
zámûrÛm a také velikosti umyvadla,
do nûhoÏ jej budeme ponofiovat.
Vhodná bude velikost A4, tedy
cca 30 × 21 cm, pro první pokusy
v‰ak postaãí i men‰í. U vût‰ího rámu
pfiidáme pro jistotu je‰tû slab‰í laÈku,
pfiipevnûnou uprostfied del‰ích stran. 

K rámeãku se sítí pfiidáme je‰tû
jeden stejnû velk˘ rám, ale bez sítû.
Jeho rozmûry musí b˘t stejné jako
u rámu se sítí, pokud k sobû oba pfii-
loÏíme, nesmí nikde pfiesahovat.
Druh˘ rám slouÏí k tomu, aby pfii
ãerpání usmûrÀoval tok papírové
hmoty a zabránil jejímu stékání ze
sítû. Navíc mají pak papírové archy
jednotnou velikost a rovné okraje.

Síto a dfievûn˘ rám

8

CMYK
rucni papir zlom  15.2.2007  9:04  Stránka 8



V˘roba ruãního papíru je ekologicky
‰etrná, protoÏe jako surovinu pouÏí-
vá star˘ nepotfiebn˘ papír. Staãí se
rozhlédnout kolem sebe. Hodí se
balicí papíry a sáãky, lepenkové kra-
bice, pouÏité kanceláfiské papíry ãi
popsané se‰ity, staré obálky, ubrous-
ky, papírové kapesníky ãi rÛzné filt-
raãní papíry atd. Zku‰enostmi pfiijde-
me na to, s kter˘m materiálem se
nám lépe pracuje. VÏdy je v˘hodnûj-
‰í ménû klíÏen˘ papír, na nûmÏ se
stopa inkoustem nebo fixem více
rozpíjí. ZáleÏí i na tom, jakou barev-
nost bude mít vyroben˘ papír, zda
chceme co nejsvûtlej‰í, nahnûdl˘
nebo jinak barevn˘. PouÏít mÛÏeme
i staré noviny, ale musíme poãítat

s tím, Ïe ãern˘ potisk zpÛsobí ‰eda-
vé zbarvení.

Rozhodnû se v‰ak vyh˘báme pou-
Ïití vût‰ího mnoÏství barevn˘ch
ãasopisÛ a vÛbec v‰ech leskl˘ch kfií-
dov˘ch papírÛ. Právû tak dáváme
pozor, aby na papíru nezÛstaly kovo-
vé nebo plastové sponky a svorky
nebo nánosy lepidla.

Kromû základní suroviny je k pfií-
pravû papírové smûsi zapotfiebí
voda, lepidlo na tapety, jehoÏ pfiidá-
ním zajistíme kompaktnost papíru,
a fiada pfiímûsí, podle toho, jak˘
papír chceme vyrábût. Patfií mezi nû
rÛzné druhy barev, pfiírodniny, zbytky
textilu, provázky apod. 

MATERIÁL
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Papíry, které jsme si pfiipravili k v˘ro-
bû, nejprve natrháme na ãtvereãky
o velikosti cca 2 × 2 cm nebo i men-
‰í. Nasypeme je do kbelíku a zalije-
me teplou vodou tak, aby byly pono-
fiené. Podle druhu papíru je necháme
máãet nejménû pÛl dne, radûji v‰ak
pfies noc do druhého dne. Silnûj‰í
papír, jako je napfiíklad lepenka,
vyÏaduje i nûkolik dní. Pokud se voda
vsákne, doplníme ji, protoÏe ka‰e
z rozmoãeného papíru musí b˘t nato-
lik fiídká, abychom ji mohli bez pro-
blému mixovat a dál zpracovávat. 

P¤ÍPRAVA PAPÍROVÉ
HMOTY

10
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Rozmoãen˘ papír vkládáme
postupnû po hrstech do mixeru,
pfiidáme vÏdy trochu teplé vody
a mixujeme na jemnûj‰í ka‰i. Pro
men‰í mnoÏství mÛÏeme pouÏít
i ponorn˘ mixer a ka‰i zpracovává-
me rovnou v kbelíku, v nûmÏ byly
papírové kousky namoãeny. Mixo-
vání nemusí b˘t pfiíli‰ dÛkladné.
âím déle ka‰i zpracováváme, tím
jemnûj‰í papír pak vyrobíme. My
v‰ak potfiebujeme spí‰ v˘raznûj‰í,
hrub‰í struktury, které jsou mno-
hem efektnûj‰í.
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Rozmûlnûnou papírovinu lijeme
do velké plastové nádoby a doplÀu-
jeme vodou tak, aby smûs byla dost
fiídká. Pro lep‰í kompaktnost papíru
pfiidáváme trochu lepidla na tapety
(pfii rozpou‰tûní se fiídíme návodem),
a to nejlépe uÏ pfii mixování. 

Na otázku, kolik papírové hmoty
si budeme pfiipravovat, odpovíme aÏ

po urãité zku‰enosti. ZáleÏí na tom,
kolik archÛ papíru chceme vyrábût
i jak budou silné. Zbylá hmota se
v‰ak dá i uchovat. Pfiidáme do ní tro-
chu lihu a uloÏíme na chladném mís-
tû nebo do ledniãky. Tak vydrÏí
nûkolik dní, neÏ zaãne kvasit. Pro
uchování na del‰í dobu ji také mÛÏe-
me zmrazit.

11
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âerpání je prvním ze dvou základ-
ních zpÛsobÛ, jak˘m budeme papír
vyrábût. Ve velkém umyvadle máme
pfiipravenou papírovou ka‰i, dobfie
rozmíchanou a dostateãnû nafiedû-
nou vodou. Pfiedem si také pfiipraví-
me místo, kam budeme papíry
odkládat. Na stÛl nebo pracovní des-
ku poloÏíme kus plsti. SloÏíme
k sobû oba rámy – nejprve poloÏíme
rám se síÈovinou navrch a na nûj
druh˘ rám tak, aby jejich strany
leÏely pfiesnû na sobû. Oba rámy
najednou pevnû uchopíme do obou
rukou a pomalu na‰ikmo vsuneme
do umyvadla s papírovou ka‰í.
A nyní nastává nejdÛleÏitûj‰í fáze,
kdy musíme na síto nabrat potfiebné
mnoÏství papíroviny a vytvofiit tak
stejnomûrnou vrstvu. Rámem jemnû
vífiíme, tfieseme a nabíráme ka‰i. Pak
jej opatrnû ve vodorovné poloze
vyzvedneme nad hladinu. Na sítu by
mûla b˘t rovnomûrnû rozloÏená vrst-
va. Je‰tû ji mÛÏeme upravit jemn˘mi
pohyby dozadu a dopfiedu a ze stra-
ny na stranu. 

Nyní také poznáme, zda jsme
papírovinu dobfie rozmíchali a nafie-
dili. Pomûr rozmixované papírové
ka‰e a vody by mûl b˘t zhruba 1:2.
Je-li hmota pfiíli‰ fiídká, vrstva na
sítu je tenká a dûravá. A naopak pfii
velké hustotû se zachytí velké kusy
papíroviny. V tuto chvíli je v‰ak

âERPÁNÍ

12
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oprava snadná. Rám znovu ponofií-
me a cel˘ proces opakujeme, pfií-
padnû upravíme hustotu ka‰e. 

Pokud jsme
s vrstvou papíro-
viny na rámu spo-
kojeni, mÛÏeme
pokraãovat. Nej-
prve necháme
dÛkladnû odkapat
pfiebyteãnou vodu
a poté sundáme
vrchní rámeãek,
kter˘ zajistil, Ïe se
papírová ka‰e roz-
loÏila po celé plo-
‰e. Spodní rám se
sítí opatrnû otoãí-
me a s razantnûj-

‰ím poklepnutím poloÏíme na pfiipra-
venou podloÏku. Mal˘m váleãkem
(molitanov˘m nebo fotografick˘m)

13
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jemnû vytlaãíme vodu.
Pak rám zvedneme
a papírov˘ arch zÛstane
leÏet na podloÏce. Postu-
pujeme opatrnû, pokud
se papír nechce uvolnit,
rámem trochu kolébáme
nebo do nûj klepneme.
MÛÏe se stát, Ïe ze síta
spadne pfiedãasnû
a nezachová si tvar. Pak
se nedá dûlat nic jiného,
neÏ zaãít znovu.

V˘sledkem ãerpání
pomocí dvojitého rámu
jsou stejnû velké, pravi-
delné archy papíru

s rovn˘mi okraji.
Nûkdy v‰ak potfiebuje-
me jin˘ tvar i velikost.
NeÏ arch vyklopíme
z rámu, mÛÏeme jej je‰-
tû dûlit. Pravítkem, stûr-
kou nebo ‰pachtlí opa-
trnû arch rozdûlíme na
dvû nebo i více ãástí.
Okraje mokré papírovi-
ny nezÛstanou zcela
rovné, zaoblí se, coÏ
mÛÏe b˘t pro na‰e
zámûry lep‰í neÏ pak
hotov˘ such˘ papír stfií-
hat nÛÏkami. 

14
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Na mokr˘ arch papíru poloÏíme
netkanou textilii a váleãkem
znovu jemnû vytlaãíme vodu.
Na tom, kolik vody se nám
podafií nyní odstranit, záleÏí dél-
ka následného su‰ení. Na pfii-
kryt˘ arch poloÏíme rovnou
desku a zátûÏ. Deska by nemûla
b˘t z pfiírodního dfieva, to by
nasakovalo vlhkost. Vhodná je
napfiíklad barvou natfiená dfie-
votfiíska, umûlá hmota, plech.
Jako zátûÏ mÛÏeme pouÏít vel-

SU·ENÍ

15
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ká závaÏí, cihly nebo kameny. Zatí-
Ïen˘ arch necháme schnout, nejlépe
na ãerstvém vzduchu. Dobr˘m
pomocníkem jsou noviny, do nichÏ
mÛÏeme arch vloÏit, zatíÏit a vÏdy po

16
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nûjaké dobû vymûnit za suché.
Su‰ení trvá nûkolik dní. Cel˘ proces
mÛÏeme urychlit pfieÏehlením vlhké-
ho archu pfies noviny nebo filtraãní
papír, popfi. tak, Ïe listy papíru
necháme su‰it volnû, bez zatíÏení.
Uschnou sice rychleji, ale zkroutí se,
coÏ mÛÏe zase do jisté míry napravit
Ïehliãka. V nûkter˘ch pfiípadech
v˘tvarného zpracování ruãního papí-
ru je v‰ak zvlnûní naopak vítáno.

Pokud vyrábíme více archÛ papíru
najednou, postupujeme pfii su‰ení
stejnû. Mokré archy rovnáme na
sebe, prokládáme je a vytlaãujeme
vodu. Nakonec zatíÏíme a necháme
schnout.

rucni papir zlom  15.2.2007  9:04  Stránka 16



Druh˘m zpÛsobem v˘roby papíru je
lití papírové hmoty. Trochu hust‰í
ka‰i naná‰íme na síto v libovolném
mnoÏství i tvarech. PouÏíváme
malou nabûraãku nebo lÏíci, anebo
hmotu pfiiléváme rovnou a vytváfiíme
papír potfiebného tvaru a síly.
·pachtlí nebo pravítkem lze jeho tvar
je‰tû upravovat, právû tak jako dûlit
na ãásti.

K dosaÏení pfiesn˘ch tvarÛ mÛÏe-
me pouÏít také formiãky. Vhodná

jsou plechová vykrajovátka na tûsto,
jiné tvary si mÛÏeme vyrobit z tvrdé-
ho papíru nebo plastu. Formiãku
poloÏíme na síto a lijeme do ní hus-
tou papírovou hmotu tak, aby byla
zcela vyplnûna. Hned potom formiã-
ku odstraníme. Dal‰í postup je stejn˘
jako u ãerpání. Papír pfieneseme na
podloÏku, váleãkem vytlaãíme vodu
a necháme su‰it.

Postupn˘m pfiiléváním hmoty na
síto lze vytvofiit i cel˘ arch. Pokud

LITÍ
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pfiidáme formátovací rám, bude mít
rovné okraje. Spí‰e se v‰ak technika
lití vyuÏívá pro tvorbu men‰ích kusÛ
papíru, rÛznû tvarovan˘ch nebo
kombinovan˘ch ze dvou ãi více
barev. Z barev mÛÏeme vytvofiit vût‰í
ãi men‰í skvrny, pravidelné tvary
nebo tfieba pruhy. Lit˘ papír je silnûj-
‰í a má v˘raznûj‰í strukturu. Proto se
pouÏívá spí‰e pro v˘tvarnou tvorbu.
Hodí se napfiíklad na v˘robu podlo-
Ïek, ozdob, biÏuterie, zdobn˘ch
detailÛ apod. 

18
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Ruãní papír je zajímav˘ uÏ svou
strukturou a celkov˘m vzhledem.
Technika jeho v˘roby v‰ak poskytu-
je mnoho moÏností, jak jej dál
vylep‰ovat. K tomu budeme pouÏí-
vat barvy, ãerstvé nebo su‰ené rost-
liny, provázky, textil a mnoho dal-
‰ích vûcí. Jednotlivé materiály lze

navíc kombinovat, takÏe v˘sledn˘
arch papíru mÛÏe b˘t barevn˘, dopl-
nûn˘ dekorativními kousky rostlin
nebo textilu a navíc mÛÏe je‰tû
vonût. Ale i zde platí zlaté pravidlo,
Ïe ménû b˘vá více. Budeme tedy
opatrnû kombinovat barvy a deko-
rativní pfiímûsi. 

ZDOBEN¯ PAPÍR
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