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Milí přátelé keraMiky,

máme po hrnčířském jarmarku v kunštátu a to znamená, že už je tu 
definitivně podzim. Hrnčířské trhy se letos konaly už po devatenácté. 
Od roku 1993, kdy se konal první jednodenní jarmark, se mnoho 
změnilo. Na prvním ročníku se představilo 20 prodejců keramiky  
a dalšího řemeslného zboží z nejbližšího okolí. Od roku 1995 se jar-
mark prodloužil od pátku do neděle a zaměřil se výhradně na keramiku. 
V dnešní době je hrnčířský jarmark v kunštátu již tradiční akcí českých  
i zahraniční prodejců, kterou navštíví kolem 15 tisíc návštěvníků,  
a většina z nich se každoročně ráda vrací. letošní ročník opět nezklamal, 
krásné počasí, spousta úžasné keramiky a skvělá atmosféra. S některými 
z Vás jsme se u našeho stánku i potkali, což bylo fajn. pro ty, kteří  letos 
kunštát nestihli, máme malou ochutnávku. Dále se těšte na marocký 
štuk kláry turkové, nápady na vánoční tvoření a další zajímavosti.

Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka

www.tVOriVyaMOS.cz
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GOleM V kuNŠtátu
fOTO / MONIKA JANKůJ 

www.matilda.rajce.idnes.cz
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MarOcký Štuk kláry turkOVé
AuTOR / REDAKcE, fOTO / KLáRA TuRKOVá

Jak dlouho děláš keramiku a s čím jsi začínala?
Začínala jsem tím, čím každé dítě navštěvující výtvarný obor na ZuŠ, papírem 
a vším možným arsenálem, co umožňuje, aby nezůstal bílý. To ovšem  do chvíle, 
než se mně do rukou dostala hlína a já pochopila, že trojrozměrný způsob tvorby 

je pro mě přirozenější, příjemnější  
a nabízí více možností. S keramikou 
jsem pokračovala na SPŠK v Bechyni, 
poté následoval odjezd do Izraele, 
kde jsem se věnovala betonu a mo-
zaice a rozšířila si vědomí, co se 
materiálů týče, nicméně keramika se 
line mým životem jako červená nit  
a ráda se k ní vracím.

co je tvoje specialita v dnešní době?
Mojí vlajkovou lodí je v současné 
době marocký štuk.

Jak si přišla k technice marockého 
štuku a kde ses to naučila?
Poprvé jsem viděla marocký štuk 
právě v Izraeli, v té době jsem se ale 
věnovala spíše betonovým skulp-
turám a mozaice, nicméně se ve mně 

obrázek krásné, sametové, lesklé plochy drápkem 
zachytil a já se k němu vrátila o pár let později po 
návratu do Čech.

Odkud pochází tato technika, v čem to celé spočívá?
Technika marockého štuku byla známá už ve starém Římě, její specifická varianta však pochází z Maroka z oblas-
ti Marrakéše. Jedinečná vlastnost vápna je dána složením místního vápence a způsobem vypálení. Při dodržení 
správného postupu získává štuk odolnost vůči vodě a vysoce lesklý efekt.

Čím ti marocký štuk učaroval, jaké možnosti nabízí?
Marocký štuk působí jednoduchým, klidným, přitom, díky své podobnosti s mramorem, luxusním dojmem. 
Ideální je na stěny koupelen, možné je si také vytvořit dle vlastního návrhu z betonu vanu, umyvadlo či sprchový 
kout a marocký štuk použít jako finální povrch, použít se dá i na krbové těleso, kuchyňskou linku atd.

www.artobject.cz/klara
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pokud děláš interiér na zakázku, jak dlouho ti trvá třeba koupelnový panel  
1m x 1m? pracuješ na místě nebo přivezeš hotový výrobek?
1 metr čtvereční se dá nanést za jedno dopoledne, postup je takový, že materiál se dává 
ve dvou vrstvách, pak se čeká na správný moment a plocha se začne uhlazovat kamenem. 
Toto leštění se opakuje několikrát, takže se na místo činu vracím ještě druhý den. Pokud 
nedělám umyvadlo či vázu nebo jiný solitér, který se dá převézt, pracuji na místě.

Jaké jsou barevné 
možnosti? S čím je 
štuk možné kom- 
binovat? 
Štuk se dobarvuje 
přírodními pigmen- 
ty a barevná škála 
je prakticky neome- 
zená, velice příjem- 
ná je jeho kombi-
nace s mozaikou či 
hliněnou omítkou.

Je možné pro zájemce udělat i výukový kurz? Jak se mohou lidé přihlásit?
Kurzy jsem díky zájmu začala pořádat poprvé tento rok, dva byly v létě, ještě 
jeden se bude konat 21. 10. až 23. 10. 2011. Zájemci se mohou přihlásit na 
adrese tadelakt@seznam.cz.

zabýváš se hlavně keramikou nebo děláš i jiné techniky?
Keramiku momentálně dělám v podobě hliněné mozaiky, použít se dá na pod-
lahy, stěny, často ji kombinuji s lámanou dlažbou, mramorem, kameny nebo 
sklem a marockým štukem. Mám ráda, když se materiály i techniky prolínají  
a aplikují na objekty každodenního života. Teď zkouším odlitkové hmoty firmy 
Efkoart, k dispozici máme fusingové pece, takže uvidíme, co bude dál.

co tě v současné době nejvíc baví a bez čeho by ses obešla? 
Nejvíce mě asi baví příroda, láska a práce, díky které poznávám sama sebe,  
a obešla bych se bez stupidních televizních programů, bez zákazů, příkazů  
a nařízení, kterým člověk nerozumí, bez letáků, kterými jsou ucpané vchody 
domů, a vůbec všech věcí, které nám v této svobodné době právě svobodu berou.

kde si mohu čtenáři prohlédnout tvoji tvorbu?
www.artobject.cz
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NáraMek
AuTOR, fOTO / REDAKcE
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Materiál a pOMůcky:
keramická hlína tHB, váleček, nůž, jehla, zlatobronzová glazura aS 809M, glazura Jeager višňová a 1116, štětec, 
papír, nůžky, gumička 

7

4

1

Z keramické hlíny vyválíme za častého obra- 
cení silnější plát (cca 0,5 cm).

2 3

Pomocí papírového proužku si změříme ob-
vod zápěstí.

Proužek přeneseme na vyválený plát hlíny.

Z plátu vyřízneme obdélník podle papírového 
proužku.

Jehlou uděláme ve dvou místech dírku na 
provléknutí gumiček.

8 9

5 6

Pomocí nožíku si nařežeme asi 1 cm široké 
proužky.

Po přežahu glazujeme polovinu obdélníčků 
zlatobronzovou a polovinu červenou glazu- 
rou. 

Prstem uhladíme ostré hrany na jednotlivých 
proužcích.

Vypálíme podruhé a pomocí tenké jehly pro- 
vlékneme do připravených dírek kloboukovou 
gumičku.
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SVíceN páleNý V piliNácH
AuTOR, fOTO / REDAKcE
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Materiál a pOMůcky:
keramická hlína tHB, váleček, nůž, šlikr, štětec, jeřabiny, jehla, špachtle, noviny, svíčky, barva na keramiku 
(bez výpalu), vatová tyčinka, pilinová pec

7

4

1 2 3

Z keramické hlíny vyválíme za častého 
obracení plát silný cca 0,5 cm. Na plát 
položíme suché jeřabiny a pomocí válečku 
zaválíme.

Po zaválení jeřabin získáme na plátu hlíny 
zajímavou strukturu.

Z plátu hlíny vyřízneme pomocí jehly nebo 
nožíku tvar motýlka. Pro základní tvar svíc-
nu si můžeme vytvořit papírovou šablonu.

Plát hlíny opatrně ohneme a dovnitř vložíme 
kouli zmačkaných novin, aby svícen držel 
tvar.

Z vnitřní strany zapracujeme do spojů ten-
kou nudličku hlíny a uhladíme pomocí 
špachtle.

8 9

5 6

Pro boční stěny svícnu si z plátu vyřízneme 
2 trojúhelníky. Místa spojů naškrábeme, 
potřeme šlikrem a přilepíme.  

Kalíšky na svíčky vytvoříme z kuličky, do 
které obtiskneme konec svíčky. Spodní 
stranu kalíšku naškrábeme, potřeme šlikrem 
a přilepíme na svícen.

Místa spojů z vnější strany zahladíme navlh- 
čeným prstem.

Po vyschnutí výrobku vypálíme svícen v pi- 
linové peci. Díky zakouření v pilinách získá 
svícen černou barvu od kouře. Místy káp-
neme červenou barvu na keramiku.
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záVěSNý kVětiNáČ
AuTOR, fOTO / REDAKcE
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Materiál a pOMůcky:
keramická hlína Fe, strunka, karta, nožík, špachtle, šlikr, štětec, houbička, bílá glazura, oxid chromu

7

4

1 2 3

Za otáčení kruhu uděláme tlakem prstu 
pravidelné vroubky po celé ploše kuželu. 
Výrobek musí mít silnější stěnu.

Po zavadnutí hlíny seřízneme špičku kuželu, 
naškrábeme nožíkem a naneseme šlikr.

Vymodelujeme větší „mrkvičku“, na širší 
plochu naneseme šlikr a přilepíme na vrchol 
kuželu.

Z vymodelované kulaté placičky vytvoříme 
ouška na pověšení květináče. Placičku pře- 
půlíme a uděláme do ní otvor. Tento půl- 
kruh s dírkou přilepíme šlikrem ke kraji 
květináče (celkem 3). 

8 9

Z vycentrované hroudy vytočíme velký dutý 
kužel bez dna, tvar vosího hnízda. Kartou 
uhladíme povrch a u paty výrobky uděláme 
schodeček. 

5 6

Navlhčenou rukou hlínu pozvolna vytahu-
jeme, jako bychom tvořili tažené ucho. 

Špachtlí a houbičkou uhladíme spoje u ou- 
šek na zavěšení provázku. Květináč nechá- 
me schnout a vypálíme na přežah 900 °c.

Dlouhý konec zatočíme do spirály, kterou 
po zakroucení přichytíme šlikrem. Spoj za- 
hladíme špachtlí.

Po přežahu vylijeme květináč bílou glazurou. 
Z vnější strany zatřeme oxid chromu. Pálíme 
na vysoký výpal 1180 °c. Do otvorů protáh-
neme provaz a uděláme uzel, nahoře prováz-
ky svážeme k sobě.
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repliky StřeDOVěku
AuTOR  /  DěTI ZE ZŠ KáJOV, fOTO  /  RůžENA BINKOVá

ceDulky Na Dárky
AuTOR, fOTO /  REDAKcE

4

4

1

1

Nádoby do naší soutěže vytvářely dě- 
ti ze 4. a 5. třídy v keramickém krouž- 
ku při ZŠ Kájov. 

Máme tip na originální cedulky na 
vánoční dárky. Na vyválený plát polo- 
žíme igelit a přes něj vykrajujeme 
čtverce. Díky igelitu budou mít ce-
dulky krásně oblé okraje.

2

2

3

3

Náměty děti hledaly v knihách, v učeb- 
nici i na internetu. Použily světlou hlí- 
nu Tomáš, oxid železa, burel a glazuru. 

Písmenkovými tiskátky natiskneme 
na každou cedulku „pro“ a dvojtečku. 
Pod to vyryjeme linku na jméno. udě- 
láme dírku na pověšení.

Techniku zvolil každý podle sebe, 
někdo vymačkával z ruky, někdo tvo- 
řil z plátu nebo použil válečkovou 
techniku.  

Po vyschnutí a přežahu zatřeme hou- 
bičkou do písmenek červené barvít-
ko DE 270552.

Suché výrobky jsme přežahli na 890 °c,  
dekorovali burelem, oxidem a násled-
ným vymýváním. Někdo chtěl použít 
glazuru (olejová skvrna). Konečný výpal 
byl na 1050 °c. 

Jméno na cedulku dopíšeme fixou. 
Do dírky uvážeme mašličku a pově- 
síme na dárek.
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hmotu na výrobu forem Efkocrea nasypeme 
do kyblíku.

Vytvarujeme ruku tak, aby palec a malíček před- 
cházel ostatním prstům. Do této mezery poz- 
ději vsuneme vizitky.

S kyblíkem poklepeme o stůl, abychom vyhnali 
vzduchové bubliny.

Přidáme vodu. hmota se míchá v poměru 1:3, 
tzn. 1 díl hmoty a 3 díly vody. 

hmota tuhne pár minut, poté ruku vytáhneme 
a formu ihned můžeme použít k odlévání.

Odlitek tuhne asi 30 minut. Poté jej i s for-
mou z kyblíku vyjmeme. Odstraníme modrou 
formu, která je pouze na jedno použití.

Odlitek pomalujeme dle libosti. Ruka slouží 
jako stojánek na vizitky, vzkazy, přáníčka. 

hmotu v kyblíku dobře promícháme.

Odlévací hmotu Efkopur si rozmícháme s vo- 
dou v poměru 3:1. Licí hmotu nalijeme do 
vytvořené formy.

StOJáNek Na Vizitky
AuTOR , fOTO / REDAKcE

Materiál a pOMůcky:
hmota na výrobu forem efkocrea (wwww.efkoart.cz), odlévací hmota efkopur, plastový kyblíček, 
akrylové barvy, štětec
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BluDiŠtě
AuTOR, fOTO / REDAKcE

14



15

Materiál a pOMůcky:
keramická hlína tHB, váleček, talířek, nůž, šlikr, štětec, jehla, barevná skleněná drť 

4

1 2 3

Za častého obracení vyválíme plát hlíny  
o tloušťce 0,5 cm.

Pomocí talířku vyřízneme kolečko o průměru 
asi 10 cm.

Prstem uhladíme hranu do hladka.

Na naškrábaný okraj naneseme šlikr a při- 
lepíme podél okraje váleček. Šlikrem okraj 
zahladíme. 

5 6

Nožíkem naškrábeme okraj kolečka. Pro vy- 
tvoření okraje vyválíme tenký váleček.

Dovnitř přilepíme další kolečko z válečku 
hlíny a uhladíme prstem.

7 8 9

Doprostřed placky přilepíme poslední krou- 
žek. Protože chceme vytvořit bludiště, vyříz- 
neme ve vnitřních kroužcích několik mezírek 
pro průchod kuličky. 

Pokud chceme bludiště věnovat jako novo- 
roční dárek, vyryjeme jehlou nápis Pf 2012.

Po přežahu na 900 °c nasypeme do bludiště 
skleněnou drť. Pálíme podruhé na 1180 °c. 
Účelem hry bludiště je dostat kuličku do 
středového kolečka.
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pícka Na JaBlíČkO
AuTOR, fOTO / REDAKcE
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Materiál a pOMůcky:
keramická hlína Fr, strunka, čepílek, dřívko, obkročák, nožík, děrovač, žlutá glazura aS 933

7

4

1

Z vycentrované hroudy vytočíme široký 
rovný podstavec se silnější stěnou, dolů 
přijde svíčka a nahoru posadíme nádobku 
s pokličkou.

2 3

Nyní vytočíme misku s výrazným rantlíkem. 
Pomocí dřívka vytvoříme okraj, na který 
přijde obrácená miska jako poklička.

Aby vše pasovalo, je nutné jednotlivé části 
pícky dobře změřit obkročákem. Miska musí  
pasovat na spodní stojánek a poklička zase 
na středovou nádobku.

Po zavadnutí pokličky ji přetočíme do kulata 
a šlikrem přilepíme modelovanou stopku, aby 
šla poklička snadno uchopit.

Naše pícka se tedy skládá ze tří částí, pod-
stavce na svíčku, nádobky na jablko a po- 
kličky. Ochucené jablko se díky svíčce dole 
upeče v uzavřené nádobce v malém množství 
vody.

8 9

5 6

Nakonec vytočíme menší mističku jako po- 
kličku na středovou nádobu. Velikost po- 
kličky musí pasovat a dobře sedět na vytvo- 
řeném rantlíku středové nádoby.

Aby v pícce správně proudil vzduch, vytvo- 
říme kromě hlavního otvoru na vložení 
svíčky ještě další otvory pomocí děrovače. 
Pícku necháme vyschnout a vypálíme na 
přežah.

Na podstavci musíme po zavadnutí hlíny 
vytvořit otvor na svíčku. Otvor naznačíme 
jehlou nebo špejlí a vyřízneme nožíkem. 
Začistíme.

Všechny součásti ponoříme do žluté glazury, 
otřeme hrany a dno. Vypálíme podruhé. Do- 
lů dáme svíčku, do vrchní nádoby přijde 
jablko s pár hřebíčky a skořicí místo jádřince. 
Podlijeme vodou, pocukrujeme, zaklopíme  
a zapečeme.
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Z keramické hlíny vyválíme za častého obracení 
tenký plát.

Na křídla přiložíme kousek krajky a zaválíme 
válečkem.

Nožíkem vyřízneme podle oka nebo papírové 
šablony tělo, hlavu, ruce, nohy a křídla anděla.

Andělovi šlikrem přilepíme na čelo malou vy- 
krojenou hvězdičku.

Andělovi uděláme ve dvou místech otvor na 
pověšení a výrobek necháme vyschnout.

Po přežahu na 900 °c pomalujeme anděla gla-
zurami. Obličej necháme v přírodním duchu.

Anděla vypálíme podruhé na 1180 °c. hvěz- 
dičky na šatičky uděláme zlatou fixou na kera-
miku.

Vlásky anděla naškrábeme kolem obličeje 
špičkou nožíku.

Do rukou anděla přilepíme šlikrem dlouhou 
vymodelovanou píšťalu.

aNDěl
AuTOR / NATAŠA KOTVOVá, fOTO / REDAKcE

Materiál a pOMůcky:
keramická hlína tHB, váleček, nožík, krajka, glazury, štětec, fixa na keramiku
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Jak JSeM Vařil a MáleM Neupekl 
AuTOR, fOTO / TOMáŠ MAcEK

To si prostě tak točíte láhev a myslíte na krásy světa. chcete zákazníkovi vyhovět a jak se to tak pěkně od ruky zvětšuje a zvětšuje, tak 
přidáváte a přidáváte. Počítáte, měříte a přemýšlíte. No a tak v tom rozjímání zapomenete, že ta hlína, kterou jste si namíchali, má více 
ingrediencí, než ta koupená, a v trochu jiném poměru. Takže to smrštění bude krapet jiné. No a korunu tomu nasadíte tím, že si pomáháte 
plamenem a dosušujete, takže ono to procento smrštění do suchého stavu je úplně jinde. A tak se Vám pak klidně podaří to, co mně. hoto-
vou vyschlou nádobu posadíte na úplný dno pece a ať koukáte, jak chcete, a šibujete zrovna tak, nádoba vykukuje přes okraj pece. To se pak 
radost z velikosti změní na vztek z blbosti, a to Vaší vlastní. To by si pak jeden nejraději sám nafackoval. 

Takže je potřeba něco vymyslet. No, výrobci pecí teď začínají skřípat zuby, neboť 
je to pěkný zvěrstvo, ale na druhou stranu, co by jeden neudělal pro trochu toho 
dobrodružství a radosti. Pokud vlastníte dobrou poklopovou pec, stačí oddělat víko. 
Pokud vlastníte dvě stejné, máte vyhráno. Prostě z nich naskládáním na sebe vytvoříte 
jednu vyšší. Pokud nemáte, tak na vršek naskládáte cihly. Samozřejmě, že takové, které 
vydrží žár a navíc dobře izolují. Čím víc budou stejné jako ty, co z nich je pec seskládána, 
tím lépe.

Spáry, ale hlavně klíny, lze vyplnit hlínou. Jednak to bude trošku izolovat, ale hlavně 
to nebude úplně šlehat ven. I tak to bude zářit a unikat až až. Ovšem pokud takto  
chcete pálit jen občas, tak to vyjde mnohem lépe, než pořizovat velikou pec. Pokud 
máte dostatečný odstup od stěn a stropů, dá se to přežít. Ovšem nesplňuje to žádný 

předpis a ani normu. Také elektroměr má trošku méně líbivé otáčky. Avšak po takovéto malé technické alchymii vše snadno navrátíte do předchozí 
podoby, bez škodlivých následků. Pro běžné užití bych takovou technologii nedoporučoval, neboť rozložení tepla a spotřeba jsou dosti nedobré. 
Proto bych doporučil spíše volit pec podle vyráběného zboží už při nákupu. Možná, že lepší na něco složitějšího je pronajmutí si pece. Myslím, 
že byť je to krapet dražší řešení, tak dosažení lepších technologických výsledků by za to mohlo stát. Prostě cena většího zboží je i odvislá od cen 
vybavení a procenta úspěšnosti. Vše spolu tak nějak souvisí. V řemesle, a v tom poctivém zvlášť, se nic „neukecá“. Přesto věřím, že takovéto postřehy 
mohou minimálně nakopnout k rozhlédnutí se nějakým směrem. Nebo třeba jen pomoci při výběru nějakého toho vybavení. Tak dobrý oheň a ať 
se točí! (Článek v původní délce a také výběr keramických pomůcek, kruhů a pecí najdete na  www.artkeramika.cz.)

www.artkeramika.cz
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aDVeNtNí SVíceN
AuTOR  /  NATAŠA KOTVOVá, AuTOR / REDAKcE
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Materiál a pOMůcky:
červená hlína cak, váleček, nožík, rydlo, očko, sklenice s hranatým víčkem, nožík se špičkou, fermež, štětec, svíčky

7

1 2 3

Z červené hlíny vyválíme tlustou placku, 
protože v ní budeme tvořit prohlubně na 
svíčky.

Sklenicí od kávy s hranatým víčkem uděláme 
4 prohlubně na svíčky. 

Připravené obtisky budeme dále hloubit po-
mocí očka nebo rydla. 

8 9

4

Vyhloubené čtverečky na svíčky uhladíme 
prstem, hladká plocha bude pěkně kontrasto-
vat s drsným povrchem svícnu.

5 6

hloubka prohlubně by měla být cca 0,5 cm. Nyní vezmeme jehlu nebo nožík se špičkou  
a celý povrch svícnu hustě poškrábeme.

Kalíšky na umístění svíček necháme hladké. 
Vyryté kousky hlíny neodstraňujeme.

Svícen necháme dobře vyschnout a vypálíme 
na 1160 °c.

Po výpalu natřeme výrobek fermeží. Tím nám 
povrch lehce ztmavne a zmatní. umístíme  
4 svíčky ve tvaru kostky.



22

1

7

2

8 9

3

Vycentrujeme hroudu hlíny a vytvoříme libo-
volnou nádobku. 

Po vyschnutí a přežahu na 900 °c výrobky 
uvnitř vylijeme a poté částečně ponoříme do 
modré glazury.

Při točení se může stát, že se stane chybička  
a na okraji vznikne nerovnost. Máme pro Vás 
dva tipy, jak to ještě zachránit.

V místě vlnky přiložíme opět 2 prsty z vnější 
strany a dalším prstem okraj vyhneme směrem 
ven. Vlny vytvoříme po celém okraji.

Nádoby vypálíme podruhé na vysoký výpal 
1180 °c. 

První možností, jak napravit chybičku, je vy- 
tvoření hubičky. V narušeném místě přiložíme 
dva prsty z vnější strany a navlhčeným prstem 
okraj vyhneme ven.

4 5 6

Z hrnku rázem vznikne třeba konvička na 
mléko nebo malý džbáneček, který odřízneme 
strunkou z kruhu.

Nyní si ukážeme druhý způsob, jak zachránit 
pokažený okraj nádoby. chybka se stane 
snadno, můžeme zavadit prstem nebo máme  
u okraje bublinu.

Efektní způsob, jak zamaskovat nerovnost, je 
vytvořit dózu s vlnkovým okrajem.

kDyž Se OkraJ NeDaří
AuTOR, fOTO / REDAKcE

Materiál a pOMůcky:
keramická hlína Fr, strunka, karta, houbička, modrá glazura aS237
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MezNíky
AuTOR, fOTO / ILONA KuLíKOVá

V brněnských lužánkách pořádáte kurzy pro děti i dospělé na zajímavá témata, jaké bylo to poslední?
Tématem 2. pololetí ve dvou keramických kroužcích v SVČ Lužánky, pobočka Lidická, byly Mezníky. 

kdo kurz navštěvuje a kdo je lektorem? 
Téma zpracovávaly děti od 10 do 19 let. Vyučovala Ilona Kulíková. Navázali jsme na téma Mezníků, které zpracovává 
Keramické studio Jarmily Tyrnerové v Kohoutově.

S jakým materiálem se pracovalo? 
Děti pracovaly s šamotovými kameninovými hlínami, výběr záležel na nich. Mohly si vybrat podle barevnosti nebo 
hrubosti hlíny.

Jak toto téma účastníci kurzu pojali? pracovalo se z hlavy nebo podle návrhů? 
Mezníky jsme pojali jako vymezení, bod v prostoru nebo času. To znamená vymezení určitého území nebo časového ob-
dobí. Například jedno děvčátko vytvořilo mezník času – okamžik svého narození. Další zpracovalo mezník na zahradu. 
Děti si nejdříve vyrobily malé modýlky z hlíny (asi 10 cm vysoké), potom několik měsíců tyto modely zpracováva-
ly ve velkých rozměrech, 75 cm do výšky. Takto veliké sochy je technicky docela náročné vytvářet – práce jedna a půl hodiny, pak zabalit  
a pokračovat za týden. Pokud se plastika dobře nezabalí, vysychá a je problém ji znovu oživovat… Pokud je příliš mokrá (musí se obalovat vlhkým had-
rem), může se úplně zhroutit. u některých soch je potřeba udělat uvnitř podpěrná 
žebra, záleží na konkrétním tvaru, jak jej pojistit, aby vydržel sušení i výpal.

Jaká byla povrchová úprava? 
žádná, jen stopy nářadí.

Výrobky jsou poměrně velké, jak jsou páleny? přežily to všechny? 
Naprosto všechny přežily, byly dobře vysušeny i zkonstruovány.

Jak hodnotíte letošní kurz?
Letošní výuku druhého pololetí hodnotíme s dětmi velmi dobře. Přesto, že 
v kroužcích bylo několik maturantů, plastiky dokončili i po skončení běžné 
výuky během června, za což jim patří velký obdiv a dík.
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zakuřOVaNá Váza
AuTOR, fOTO / REDAKcE
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Materiál a pOMůcky:
keramická hlína Fe, karta, kulmík, strunka, lepicí páska, papírové nálepky, hustý šlikr nebo rozplavená hlína, 
štětec, noviny, pilinová pec, včelí vosk, hadřík

1 2 3

Z vycentrované hroudy vytočíme libovolnou 
vázu oblého tvaru. Kartou uhladíme povrch. 
Kulmíkem vysajeme vodu uvnitř vázy.

hotový výrobek odřízneme strunkou z kru- 
hu. Po dokonalém vyschnutí vypálíme na 
přežah. 

Na přežahlou vázu nalepíme vzory vystřih- 
nuté z papírové samolepky.

4 5 6

Nádoby po zaschnutí šlikru obalíme novi-
nami a zakouříme v pilinové peci.

Přes nalepené samolepky natřeme vrstvu šlikru 
nebo rozplavené hlíny.

Do železného barelu naskládáme zkroucené 
noviny a vrstvu pilin, do které naskládáme vý- 
robky tak, aby se nedotýkaly. Nasypeme další 
piliny a lehce upěchujeme.

7 8 9

Pilinovou pec polijeme tekutým podpalo- 
vačem. Až přestanou šlehat plameny, piliny 
začnou doutnat. Na barel dáme víko (pod 
víko vložíme kus trubky, aby do pece mohl 
vzduch). 

Výpal trvá podle velikosti pece 10 až 12 ho-
din, poté necháme pec zchladnout a vyjmeme 
výrobky. Z našich nádob odstraníme zuhel- 
natělý šlikr.

Nádoby umyjeme a vyleštíme včelím voskem 
pomocí hadříku. Díky papírovým nálepkám 
a krytí šlikrem vznikne zajímavý dekor.



Kartou stáhneme hlínu z vnější strany talíře při 
kruhu a odřízneme strunkou.

Talíře se z kruhu obtížně zvedají, po nadzved-
nutí okraje vsuneme pod talíř kartu a s její po-
mocí talíř rychle přeneseme na desku.

1

4

3

5 6

Prstýnky necháme 12 hodin schnout, až bu-
dou dokonale tvrdé a pevné. Nyní můžeme 
začít s barvením. Použijeme modelářské 
barvy, které není třeba následně lakovat.

Široký prstýnek uděláme z tenkého plátku hmo-
ty, ze kterého vyřízneme širší pruh. Poté konce 
navlhčíme a podle velikosti prstu spojíme.

2

Samotvrdnoucí modelovací hmotu si nakrájíme 
na tenké plátky. Z jednoho plátku uděláme 2 
prstýnky.

Možností, jak tvořit prstýnky, je několik, buď 
vyválíme tenký váleček a omotáme kolem 
prstu, nebo vyválíme placku a vykrojíme 
uprostřed kolečko.

Na prstýnek z placky přilepíme malé kolečko, 
které jsme vykrojili jako prostředek prstýnku 
a špendlíkovou hlavičkou uděláme uprostřed 
důlek na korálek. 

prStýNky   
AuTOR,  fOTO / REDAKcE

Materiál a pOMůcky:
samotvrdnoucí modelovací hmota, nožík, váleček, modelářské barvy, štětec, korálky, lepidlo

26

Nakonec přilepíme na vybrané prstýnky ko-
rálky pomocí sekundového lepidla nebo tav-
né pistole. Máme krásné originální prstýnky 
pro malé princezny.



létaJící ryBka
AuTOR / NATAŠA KOTVOVá, fOTO / REDAKcE
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Vyválíme plát červené hlíny. Podle šablony 
nebo podle oka vyřízneme dvě stejné ryby.

Rybkám zahladíme okraj prstem a z ruky vy-
modelujeme mělkou mističku, která bude obě 
ryby spojovat.

Do hřbetní ploutve uděláme 2 dírky na po- 
věšení. Dovnitř ryby vložíme zmuchlané no- 
viny, aby při schnutí držela tvar.

Po vyschnutí vypálíme na přežah 850 °c a poté 
detaily pomalujeme bílou glazurou a vypálíme 
podruhé na 1160 °c. 

Na mističku uvnitř rybek vložíme svíčku. 
Dírkami protáhneme provázek a rybu zavěsí- 
me. Létající svítící ryba je na světě.

Rybkám vyryjeme hřbetní ploutev a ocásek, 
vyřízneme oko.

4 5 6

Do otvoru po oku vlepíme šlikrem oko s ob-
tisknutou zorničkou.

Děrovačem vykrájíme hvězdičky, kterými bude 
prosvítat světlo svíčky.

Obě rybky necháme krátce zavadnout a sle- 
píme k sobě v místě vrchní ploutve a hubičky. 
Dospod vlepíme vymodelovanou mističku na 
svíčku.  

Materiál a pOMůcky
červená hlína cak, váleček, nožík, ozdobný děrovač, šlikr, noviny, štětec, bílá glazura
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