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RELIÉFY

S reliéfy se setkáváme pomûrnû ãasto,
jsou totiÏ v˘znamnou souãástí minulého
i souãasného v˘tvarného umûní. âesk˘
název byl odvozen z italského „rilievo“
a znamená sochafiskou práci, která
vystupuje plasticky do prostoru. Reliéfy
vytváfieli umûlci a fiemeslníci star˘ch
asijsk˘ch kultur, ale k dokonalosti je
dovedli ¤ekové a hlavnû ¤ímané, ktefií
jimi zdobili kamenné chrámy, sloupy
a vítûzné oblouky. âasto na nich zvûãÀo-
vali rozsáhlé v˘jevy ze slavn˘ch váleã-
n˘ch taÏení sv˘ch císafiÛ. Ani kfiesÈan-
sk˘ stfiedovûk na reliéfy nezapomnûl.
Vzácnû se napfiíklad dochovaly pûknû
zdobené, nûkdy i profiezávané hlinûné
kachle, pouÏívané na stavbu kamen.
Reliéfní dlaÏdice jsou zase známé z klá‰-

terÛ a ze ‰lechtick˘ch sídel. Nejvût‰í obliby se reliéfy doãkaly v dobû renesance,
kdy zdobily stûny a dvefie palácÛ, domÛ i kostelÛ, oltáfie, ka‰ny, náhrobky nebo
zvony. Zhotovovali je sochafii z kamene ãi fiezbáfii ze dfieva, nûkdy i s polychro-
mií, tedy malované barvami, pfiípadnû zlatem. Dal‰í reliéfy se odlévaly z bronzu
a jin˘ch slitin kovÛ. Zvlá‰tním druhem jsou sklenûné reliéfy, zvané gemy. Ani
reliéfy z hlíny nejsou jen novodobou záleÏitostí, jejich dávn˘mi pfiedchÛdci byly
keramické kachle a dlaÏdice, renesanãní nástûnné obrazy a ozdoby, anebo
secesní ornamenty. 

ZpÛsobÛ, jak vytváfiet reliéf na základní hlinûné desce, je mnoho. Vybrali
jsme pro vás takové, které lze zhotovit bez nárokÛ na sloÏitá v˘robní zafiízení.
V‰echny techniky jsou snadné a zvládne je kaÏd˘, kdo má trochu ‰ikovné ruce
a nauãí se zacházet s hlínou a s keramickou pecí. Mnohem obtíÏnûj‰í bude
správná volba motivÛ a dekoru, barev a glazur, pfiípadnû kombinování jednotli-
v˘ch technik. K tomu je zapotfiebí nejen fantazie a v˘tvarn˘ cit, ale také trochu
zku‰eností. Malé keramické reliéfy slouÏí vût‰inou jako nástûnné obrázky, ty nej-
lep‰í se mohou stát i hezk˘mi dárky. 
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MATERIÁL A NÁSTROJE

pfied pouÏitím jej dál fiedit. Pokud
‰likr nespotfiebujeme najednou,
uschováme zbytek do nádobky
s víãkem. 

6
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Hlína
Základním materiálem je prÛmyslo-
vû zpracovaná keramická hlína, s níÏ
mÛÏeme ihned zaãít pracovat. Ve
specializovan˘ch kamenn˘ch nebo
internetov˘ch obchodech si vybere-
me druh i barvu. B˘vá upravena do
cihel nebo váleãkÛ a zabalená tak,
aby nevysychala. Pro skladování je
nutné zabalit ji do igelitu, pfiípadnû
pod nûj je‰tû vsunout kus namoãené
látky, a uloÏit na chladném místû.
Tak zÛstane hlína dostateãnû vlhká
a mÛÏeme ji uchovávat dlouho
v dobrém stavu.

Velmi hezké b˘vají kombi-
nace dvou rÛzn˘ch odstínÛ
hlíny, buì pfiírodních, anebo
obarven˘ch. K barvení pouÏí-
váme prá‰kové pigmenty
(barvítka), které se mísí s hlí-
nou v rÛzn˘ch pomûrech po-
dle toho, jaké intenzity chce-
me dosáhnout. 

Z malého kousku hlíny si
také pfiipravíme ‰likr (naz˘va-
n˘ nûkdy kal, bfieãka nebo
‰lígr), kter˘ je potfieba na sle-
pování. My jej budeme navíc
pouÏívat také k malování.
K rozdrobené hlínû pfiidáme
vodu a dobfie rozmícháme na
hladkou ka‰i. V˘hodnûj‰í je pfii-
pravit si ‰likr hust‰í a teprve
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Specializované prodejny nabízejí
celou ‰kálu profesionálních nástrojÛ
a pomÛcek. Tûch, které si opravdu
musíme koupit, ale není mnoho.
Témûfi v‰echny mÛÏeme totiÏ nahra-
dit z domácích zdrojÛ. Potfiebujeme
rovnou dfievûnou podloÏku, dosta-
teãnû velkou, aby se na ní dobfie
pracovalo. Obãas ji navíc pokryjeme
papírem nebo novinami. K pfiípravû
hlíny budeme pouÏívat dfievûn˘ vále-
ãek, hrnãífiskou strunu s dfievûn˘mi
kolíãky pro snaz‰í uchopení, ostr˘
nÛÏ, pravítko a dfievûné laÈky. Podle
toho, jakou technikou budeme právû
pracovat, upotfiebíme keramické
‰pachtle, skalpel, jehlu v dfievûné
násadce, kovové dûrovaãe, plechové

vykrajovací formiãky, fiezbáfiská dlát-
ka, ‰tûtce ãi molitanové houbiãky,
kousky slídy. Tak jako v kaÏdé kera-
mické dílnû se neobejdeme bez nej-
rÛznûj‰ích misek, kelímkÛ a podob-
n˘ch vût‰ích ãi men‰ích nádob,
v nichÏ mícháme a uchováváme bar-
vy, glazury, ‰likr apod. 

Nástroje a pomÛcky
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Pro nûkteré techniky budeme potfie-
bovat sádru. Práce s ní není obtíÏná,
jen budeme dávat pozor, aby byla
dobfie rozmíchaná a bez hrudek. Do
misky si pfiipravíme vodu a na její
hladinu pomalu sypeme sádru, jako
bychom cukrovali. Teprve kdyÏ se
pfiestane potápût, dÛkladnû ji promí-
cháme. Na lití do formy máme asi
minutu, protoÏe sádra rychle tuhne.
AÈ uÏ zhotovujeme nûjak˘ druh for-
my nebo sádrová razítka, vÏdy musí-
me nechat sádru dobfie uschnout.
Pfii bûÏné pokojové teplotû to trvá
2–3 dny. 

Pfii práci se sádrou je dobré dbát
na ãistotu a zbytky vÏdy dobfie ukli-
dit. Pokud by se totiÏ sádra dostala
do hlíny a s ní pro‰la v˘palem, za
ãas by v˘robek roztrhala. 

Barvy 
a glazury
Pfii tvorbû malovan˘ch a glazovan˘ch
reliéfÛ budeme pouÏívat tekuté nebo
prá‰kové glazury. Av‰ak ve srovnání
s jin˘mi druhy keramick˘ch v˘robkÛ
to bude ménû ãasto a v men‰ím
mnoÏství. Podstatou plastick˘ch reli-
éfÛ jsou prostorové motivy nebo otis-
ky pfiedmûtÛ v hlínû, ãasto velmi
jemné a detailní, které jsou samy

o sobû dostateãnû dekorativní. Pokud
jsou doplÀovány barvami, tak vût‰i-
nou jen v mal˘ch detailech. Glazury
pouÏijeme nejspí‰e vÏdy jen jedné
barvy a ne pfiíli‰ v˘razné, bez dal‰ích
efektÛ, aby reliéf nepotlaãovaly. 

Z velké ‰kály barev a glazur lze
vybírat podle toho, jakou techniku
zvolíme. Existují speciální barvy pod
glazuru, tedy k malbû na pfieÏahnut˘
stfiep, barvy do syrové glazury, anebo
barvy na pfiedem vypálenou glazuru
(tzv. naglazurní). PrÛhledné glazury
pouÏijeme k pokrytí malovan˘ch
motivÛ, barevné glazury k naná‰ení
motivÛ ‰tûtcem ãi houbiãkou, anebo
ke glazování celé plochy reliéfÛ. Na
rozdíl od tvorby uÏitkové keramiky,
jako jsou napfiíklad hrnky, si nemusí-
me dûlat starosti s obsahem jedova-
tého olova v glazurách.

Pfiíprava pomÛ-
cek ze sádry

8
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Prá‰kové glazury rozpou‰tíme podle
návodu s vodou, zatímco tekuté
glazury jsou pfiipraveny k okamÏité-
mu pouÏití. Správnû rozmíchaná
glazura mívá hustotu smetany, pro-
to na hlinûném stfiepu ulpívá v síle
1–2 mm. Nespotfiebovanou glazuru
uchováváme v uzavfiené nádobû
a pfied kaÏd˘m pouÏitím ji pro-
mícháme. 

Pro naná‰ení glazury existuje
nûkolik zpÛsobÛ, z nichÏ nejãastûji
pouÏijeme namáãení a polévání,
pfiípadnû naná‰ení ‰tûtcem. V kaÏ-
dém pfiípadû musí b˘t hlína pfied
glazováním ãistá, na stfiepu nesmí
b˘t ani mastné otisky prstÛ, proto-
Ïe glazura by se nepfiichytila. 

Pfii namáãení destiãku celou
ponofiíme, pfiiãemÏ ji opatrnû drÏí-
me za hrany, anebo mÛÏeme pouÏít
keramické kle‰tû. 

K polévání pouÏijeme nabûraãku
nebo velkou lÏíci, jimiÏ poléváme
jen jednu stranu. Destiãku pfiitom
drÏíme ‰ikmo nad nádobou s gla-
zurou. 

·tûtcem naná‰íme glazuru tehdy,
pokud nechceme pokr˘t cel˘
povrch reliéfu a zároveÀ nepotfiebu-
jeme mít glazuru jednolitou. VÏdy
po glazování je nezbytné oãistit
houbiãkou, namoãenou ve vodû,
celou zadní stranu v˘robku, a to
i v pfiípadû ulpûní pouh˘ch nûkolika

kapek glazury. Pokud bychom to
neudûlali, glazura by se pfii vypalo-
vání v peci pfiipekla k podkladu. 

Glazování

9
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Hotové reliéfy se su‰í pomalu na
rovné, nejlépe dfievûné podloÏce,
pokryté papírem (vhodn˘ je napfií-
klad novinov˘ papír). Okraje mÛÏe-
me zatíÏit laÈkami, anebo do rohÛ
poloÏit kamínky, aby se placka
neprohnula. Su‰ení pfii bûÏné poko-
jové teplotû trvá podle velikosti
reliéfÛ 2–3 dny, nûkdy
i déle. Zv˘‰ením teploty,
anebo su‰ením na slunci ãi
v prÛvanu se proces neu-
rychlí, naopak hrozí nebez-
peãí popraskání hlíny, pro-
toÏe okraje schnou rychleji
neÏ stfied. 

Do pece musíme reliéfy
poloÏit na keramické desky
tak, aby se navzájem nedo-
t˘kaly. Rohy zatíÏíme kous-
ky vypálené hlíny. Spodní
ãást placek by mûla b˘t
pfied uloÏením do pece
naprosto ãistá. 

SU·ENÍ A VYPALOVÁNÍ

10
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V˘pal se fiídí teplotní kfiivkou
(u kaÏdé pece mÛÏe b˘t trochu jiná)
a trvá nûkolik hodin. ZáleÏí také na
druhu hlíny, kterou jsme pro v˘robu
pouÏili. Nûkteré techniky vyÏadují
dvojí nebo i trojí v˘pal. Základem
je pfieÏah na niÏ‰í teplotu (cca
800–930 °C), pfii nûmÏ se stfiep
zpevní a umoÏní tak naná‰ení glazur.
Následuje vypálení glazovaného
v˘robku pfii vy‰‰í teplotû (nad
1000 °C). V pfiípadû, Ïe nepouÏije-
me glazury, vypalujeme reliéfy jen
jednou, na tzv. ostr˘ v˘pal (nad
1100 °C, podle parametrÛ hlíny,
které dodá v˘robce). 

Pfied otevfiením pece a jejím
vyprázdnûním necháme teplotu
klesnout aÏ na 100–120 °C.
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Základem kaÏdého reliéfu je rovn˘
plát hlíny, ofiíznut˘ do poÏadovaného
tvaru a rozmûru. Na jeho pfiípravû
a peãlivém zpracování velmi záleÏí,
a to nejen z estetického hlediska.
Bude-li základní placka moc silná,
mohla by pfii vypalování popraskat,
s pfiíli‰ tenkou se ‰patnû pracuje
a hrozí nebezpeãí pokroucení. Správ-
ná síla je 3–10 mm, pfiiãemÏ silnûj‰í
budeme pouÏívat pro malbu a jako
základ pro vrstvení hlíny, slab‰í pak
jako materiál pro vyfiezávání
a vykrajování jednotliv˘ch motivÛ
k nalepování. Stfiednû silné placky
jsou zase vhodné k profiezávání. 

Povrch hotové placky vÏdy vyhla-
díme. PouÏijeme kus silné slídy nebo
pravítko, kter˘m jemnû pfiejedeme
navlhãen˘ povrch hlíny, a to nejlépe
z obou stran. Pfiedejdeme tak prask-
nutí pfii v˘palu.

Zpoãátku si pfiipravíme placky
men‰ích rozmûrÛ, s nimiÏ se lépe
manipuluje pfii zdobení, su‰ení
i vypalování. Nemusí v‰ak mít vÏdy
pravidelné tvary, pro nûkteré typy
reliéfÛ se hodí i nesoumûrné, tfieba
s jednou nepravidelnou hranou. Pro
v˘robu miniatur, které mohou slouÏit
také jako originální ‰perky, mÛÏeme
zvolit i oblé tvary. 

P¤ÍPRAVA
ZÁKLADNÍ PLACKY

11
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Rozválení hlíny dfievûn˘m váleãkem
je nejjednodu‰‰í metoda. Hrudku
hlíny podloÏíme novinami, rozválí-
me na placku potfiebné síly, obrátí-
me na dal‰í noviny a ty, které zÛsta-
nou navrchu, odlepíme. Podle
pravítka placku ofiízneme ‰piãkou
noÏe nebo jehlou v násadce. Vále-
ãek by mûl b˘t zcela such˘, aby se
na hlínu nelepil. Je‰tû lep‰ího efek-
tu dosáhneme, pokud jej povlékne-
me punãochou. 

Placka vzniká v dfievûném rámeãku
z postupnû vkládan˘ch mal˘ch
kouskÛ hlíny. Rukou je zamaãkáme
tak, aby plocha byla zhruba stejnû
silná a bez dûr. Na závûr, je‰tû pfied
rozebráním pomocného rámeãku, ji
srovnáme váleãkem. Jako základ
pro dal‰í práci mÛÏeme pouÏít buì
hlad‰í zadní stranu, anebo pfiední se
zajímavou strukturou. 

Válení Vymaãkávání

12
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Zcela stejné a rovné placky si nafie-
Ïeme z bloku hlíny, vytvarovaného
do potfiebné velikosti. Ze dvou stran
k nûmu narovnáme na sebe dfievûné
laÈky, silné asi 1 cm, a podle nich

nejprve sefiíz-
neme nerov-
nosti na horní
plo‰e bloku.
Strunu drÏíme
obûma rukama
za dfievûné
kolíãky na
koncích. Pak
z kaÏdé strany
odebereme
jednu laÈku
a odfiízneme
první placku.
Stejnomûrnou

v˘‰ku zajistí vedení struny po laÈ-
kách. Opût odebereme dvû laÈky,
odfiízneme dal‰í placku a tímto zpÛ-
sobem pokraãujeme aÏ do rozfiezání
celého bloku.

¤ezání

13
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ZpÛsobÛ vytváfiení reliéfÛ je mnoho,
ãasto se i kombinují. Motivy na
základní hlinûné destiãce mohou b˘t
pozitivní, tedy vypouklé, anebo nao-
pak negativní. Plastické prostorové
dekory vytváfiíme naná‰ením barev,
deformováním základní placky, nale-
pováním z hlíny vyfiezan˘ch kusÛ
nebo nálepÛ získan˘ch z forem, vrst-
vením hlíny, obtisknutím motivÛ pfie-
dem negativnû vyryt˘ch do sádry ãi
kÛry apod. Naopak dekory zapu‰tûné

do hlíny pfiedstavují otisky rÛzn˘ch
pfiedmûtÛ a pfiírodnin nebo speciálnû
vyroben˘ch razítek. Dal‰í moÏností je
profiezávání hlíny, dûrování rÛzn˘mi
nástroji atd. Reliéfy mohou b˘t vytvá-
fieny jednou technikou nebo kombi-
nováním dvou i tfií rÛzn˘ch. DoplÀují
se barevnou malbou a glazurami. 

RELIÉFNÍ TECHNIKY

14
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Na hlinûnou destiãku, pro‰lou prv-
ním vypálením v peci, tzv. pfieÏa-
hem, mÛÏeme malovat barvami
i glazurami. Naná‰íme je na stfiep
‰tûtcem v rÛznû siln˘ch vrstvách,
pfiiãemÏ barvy se mohou i pfiekr˘-
vat a vrstvit na sebe. Hotov˘ obrá-
zek pfiekryjeme prÛhlednou glazu-
rou, oãistíme zadní stranu
a vypálíme na vy‰‰í teplotu.

MALBA
Malba pod glazuru

15
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Destiãku nejprve naglazujeme, buì
ponofiením do glazury, anebo polé-
váním jen jedné strany. Necháme
chvilku zavadnout a peãlivû oãistíme
okraje a zadní stranu. Na je‰tû vlhk˘
podklad malujeme zvolen˘ motiv.
Musíme poãítat s tím, Ïe nepodafien˘
tah ‰tûtcem nelze opravit, a proto je
vhodné si dekor pfiedem dobfie roz-
myslet a naãrtnout na papír. PouÏí-
váme barvy nebo také barevné
glazury. Ty se po vypálení rozpíjejí
a ztrácejí ostré kontury, ale nûkdy to
není na závadu. Nakonec vypálíme
na teplotu, urãenou pro v˘pal pod-
kladové glazury. 

Malba do
syrové
glazury

Malba na
vypálenou
glazuru

16
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První kroky jsou stejné jako u pfied-
chozí techniky. NeÏ v‰ak zaãneme
malovat, naglazovanou destiãku
vypálíme. Pak teprve naná‰íme na-
glazurní barvy (stejné, jak˘mi se
maluje porcelán). V˘hodou je, Ïe
pokaÏen˘ motiv lze sm˘t vodou
a zkusit znovu. 
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Roztíráním naglazurních barev kous-
kem slídy na glazovaném a vypále-
ném podkladu lze dosáhnout neãe-
kan˘ch efektÛ. Tato technika, kterou
zavedl do tvorby keramick˘ch relié-

fÛ Jifií Dudycha, je pomûrnû jedno-
duchá, ale k dosaÏení dobré v˘tvar-
né kvality vyÏaduje dost zku‰eností.
Abstraktní motivy, které postupn˘m
roztíráním nanesen˘ch barev vznik-

Roztírání barev
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nou, jsou definitivní a nelze je opra-
vovat. Po vytvofiení základních linií
mÛÏeme nechat barvy trochu
zaschnout a motivy dotvofiit pomocí
prstÛ, houbiãky nebo ostr˘ch
nástrojÛ.
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