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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce zabývající se porcelánovým snídaňovým setem je strukturována do 

dvou častí.  

První teoretický oddíl se zabývá historickým vývojem porcelánu aţ po současný stav. Za-

měřuje se rovněţ na technické zpracování, pouţité postupy a analýzu materiálu.  

Druhá praktická část se zabývá přímo snídaňovým setem. Analyzuje současný trh se sní-

daňovým nádobím, představuje koncepční návrhy a následně pak vybranou konečnou vari-

antu.  

Celou práci provází obrazová příloha.  
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ABSTRACT 

This work dealing with a porcelain breakfast set, is divided into two parts. 

The first theoretical section looks at the historical development of china to the contempo-

rary situation. It focuses on the technical processing and analysis procedures of used mate-

rial. 

The second part deals directly with the breakfast set. Analyses the current market for 

breakfast dishes, a conceptual design and then to the final chosen variant. 

All work is accompanied by an illustrated appendix. 

 

Keywords: china breakfast set, history, setting dishes 



Předně bych chtěla poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce panu Prof. akad. sochaři 

Pavlu Škarkovi za dobré vedení, ochotné rady a podporu. Dále pak Doc. ak. soch. Pavlu 

Jarkovskému za umoţnění realizace mé bakalářské práce. V neposlední řadě také všem, 

kteří mi neodmítli dát dobrou radu a podporu.  

 

 

 

Motto: 

„Ars longa, vita brevis“. 

-Seneca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe na celé práci jsem pracovala samostatně a pouţitou literaturu jsem citovala. 

 

 V Praze, 16. 4. 2011                   Dagmar Hujerová



OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................... 9 

I TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................... 10 

1 HISTORICKÝ VÝVOJ PORCELÁNU ................................................................. 11 

1.1 ČÍNA ................................................................................................................... 11 

1.1.1 Rozvoj porcelánu: ........................................................................................ 11 

1.1.2 Prosperita porcelánu: .................................................................................... 12 

1.1.3 Největší rozkvět: .......................................................................................... 13 

1.2 JAPONSKO ........................................................................................................ 15 

1.3 KOREA ............................................................................................................... 16 

1.4 EVROPSKÝ PORCELÁN .................................................................................. 16 

1.4.1 Obchodní cesty ............................................................................................. 16 

1.4.2 Objevování Porcelánu .................................................................................. 17 

1.4.3 Míšeň ............................................................................................................ 18 

1.4.4 Něměcko ...................................................................................................... 21 

1.4.5 Rakousko ...................................................................................................... 22 

1.4.6 Francie .......................................................................................................... 22 

1.4.7 Dánsko .......................................................................................................... 23 

1.4.8 Anglie ........................................................................................................... 24 

1.4.9 Maďarsko ..................................................................................................... 24 

1.4.10 Rusko ............................................................................................................ 25 

1.5 SOUČASNÁ SVĚTOVÁ PRODUKCE PORCELÁNU ..................................... 26 

1.6 PORCELÁNOVÁ PRODUKCE NA ČESKÉM ÚZEMÍ .................................... 26 

1.6.1 Horní Slavkov .............................................................................................. 26 

1.6.2 Klášterec nad Ohří ........................................................................................ 27 

1.6.3 Březová (dříve Pirkenhammer) .................................................................... 28 

1.6.4 Dubí .............................................................................................................. 29 

1.7 PRIVATIZACE, ANEB ČESKÝ PORCELÁN PO ROCE 1990 ........................ 30 

2 TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ, POUŽITÉ POSTUPY, ANALÝZA 

MATERIÁLU ........................................................................................................... 31 



2.1 ANALÝZA MATERIÁLU.......................................................................................... 31 

2.2 SMRŠTĚNÍ MATERIÁLU ......................................................................................... 31 

2.3 TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ A POUŢITÉ POSTUPY ..................................................... 31 

2.4 PŘÍPRAVA K LITÍ ................................................................................................... 32 

2.5 OHRAZENÍ ............................................................................................................ 32 

2.6 ROZDĚLÁNÍ SÁDRY ............................................................................................... 32 

2.7 STAHOVÁNÍ SÁDRY A MODELU ............................................................................. 33 

2.8 KLÍNEK PODEDNÍ .................................................................................................. 34 

2.9 FORMA ................................................................................................................. 34 

2.10 PUKNUTÍ FORMY .................................................................................................. 35 

2.11 NALÉVACÍ OTVOR ................................................................................................ 35 

2.12 VYSOUŠENÍ FORMY .............................................................................................. 35 

2.13 NALÉVÁNÍ PORCELÁNOVÉ HMOTY........................................................................ 36 

2.14 SUŠENÍ PORCELÁNOVÉ HMOTY ............................................................................. 36 

2.15 ZAČIŠTĚNÍ PORCELÁNOVÉHO MODELU ................................................................. 36 

2.16 PŘEŢAH ................................................................................................................ 36 

2.17 GLAZURA ............................................................................................................. 36 

2.18 OSTRÝ VÝPAL ....................................................................................................... 37 

2.19 ZAŢÍHÁNÍ ............................................................................................................. 37 

II PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................... 38 

3 IDEA .......................................................................................................................... 39 

3.1 PRŦZKUM SNÍDANĚ .............................................................................................. 39 

3.2 ANALÝZA TRHU .................................................................................................... 40 

3.2.1 Snídaňové sety ............................................................................................. 40 

3.2.2 Zasazované nádobí ....................................................................................... 41 

3.3 SOCIOLOGICKÝ PRŦZKUM .................................................................................... 43 

3.4 CÍLOVÁ SKUPINA .................................................................................................. 44 

3.5 KONCEPČNÍ NÁVRHY ............................................................................................ 44 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 54 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 55 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ..................................................... 57 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 58 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 60 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 9 

 

ÚVOD 

Snídaně je první jídlo dne, tvrdí se také, ţe dokonce nejdŧleţitějším denním jídlem. Ne 

nadarmo naše babičky vţdy říkaly, ţe „Snídaně je grunt“, neboli základ. Psychologové 

prohlašují, ţe podporuje psychickou stabilitu a má dokonce pozitivní účinky na paměť a 

soustředění. V České republice nesnídá zhruba třetina obyvatel, coţ je celkem tristní číslo. 

Jako hlavní dŧvod pro vynechání snídaně uvádí často nedostatek času. Proto jsem se ve své 

práci snaţila snídani zkulturnit a mojí snahou bylo udělat snídání příjemnějším a případně 

k němu nalákat více lidí.  

Porcelán jsem si vybrala proto, ţe mi přijde jako ušlechtilý a příjemný materiál. Dalším 

dŧvodem pro vybrání porcelánu, byla chuť vyzkoušet tento materiál, s kterým jsem nikdy 

nepřišla do bliţšího styku. Realizace mi byla umoţněna v ateliéru Designu Keramiky pod 

vedením Doc. ak. soch. Pavla Jarkovského v rámci Fakulty umění a designu, Univerzity J. 

E. Purkyně. 

V teoretické části se zabývám, ve snaze přiblíţit porcelán jako takový, jeho historickým 

vývojem od čínského porcelánu aţ po současnost, jeho technickým zpracování, pouţitými 

postupy při mé realizaci a také samotnou analýzou materiálu.  

V praktické části se zabývám především nejvhodnějším řešením kultivovaného snídání. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HISTORICKÝ VÝVOJ PORCELÁNU  

Slovo porcelán pochází z italského porcello, coţ znamená prasátko. Takto byli nazýváni 

Zavinutci, díky jejichţ podobnosti (leklá ulita) vznikl název Porcelán. Také se traduje, ţe 

tento název poprvé pouţil ve 13. století Marco Polo, a to právě díky podobnosti s jiţ jme-

novanou třídou plţŧ. Marco Polo zároveň tento druh v Evropě doposud neznámé keramiky 

přivezl z Číny, mimochodem zde strávil 17 let. O Porcelánu se zmiňuje i ve svém cestopise 

Milión (1298).  [1] [2]  

1.1 ČÍNA 

Porcelán vznikl v Číně. Číňané pro něj ale nemají specifický název, nerozlišují mezi porce-

lánem a keramikou (název cch'). Názvosloví jednotlivých druhŧ porcelánu se často liší a 

časové údaje jsou v rŧzných zdrojích často rozdílné. Jako úplně první vznikl zelenavý por-

celán, takzvaný seladon (celadon), někdy rovněţ protoseladon (221 aţ 206 př. n. l.) za vlá-

dy dynastie Chan (206 př. n. aţ 220 n. l.) a bílý porcelán (550 aţ 577 př. n. l.). Tehdejší 

hmota nebyla srovnatelná se současnou porcelánovou hmotou. Vypalovací teplota se po-

hybovala okolo 1 320 °C, hmota obsahovala oxid ţeleza 1, 64 % a titan 0,97% . Mezi 

hlavní zobrazované motivy patřily převáţně květiny a domácí zvířata. Pravý porcelán, kte-

rý známe dnes, se v Číně začal vyrábět aţ kolem 7. století za dynastie Tschang (618- 907 

n. l.). 

Nejpřehlednější zpŧsob, jak se věnovat vývoji porcelánu v Číně, je podle vládnoucích dy-

nastií. [3] [4] [5] 

1.1.1 Rozvoj porcelánu:  

• Dynastie SUEJ (anglicky: SUI, čínsky: 隋朝, pinyin: suí cháo) 

Tato dynastie vládla mezi lety 581-618 n. l. [6] 

• Dynastie TCHANG (anglicky: TANG, čínsky: 唐朝, pinyin: tchang cháo) 

Tato dynastie vládla mezi lety 618-907 n. l. [7] 

 

Během těchto dynastií byla Čína silná a prosperující. Keramika a porcelán zaznamenaly v 

tomto období velký vzestup. Produkce keramiky byla velmi rozmanitá. Pouţívalo se jak 

vypalování za vysoké, tak i za nízké teploty. Za dynastie Tchang se dostávala do módy 
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tradice pití čaje. Čína produkovala obrovské mnoţství porcelánových čajových setŧ. Pro-

dukci porcelánu zvyšoval především export. Do módy se rovněţ dostaly tříbarevné po-

hřební plastiky. Seladon byl prezentován zboţím Jüe (Yue) z jiţní Číny a bílý porcelán 

zboţím Sing (Xing) ze severní Číny. [3] [4] [5] 

 

1.1.2 Prosperita porcelánu: 

• Dynastie SUNG (anglicky: SONG, čínsky: 宋朝, pinyin: Sòng Cháo) 

Tato dynastie vládla mezi lety 960–1279 n. l. [8] 

• Dynastie JÜAN (anglicky YUAN, čínsky 元朝, pinyin: Yuáncháo) 

Tato dynastie vládla mezi lety 1271–1368 n. l. [9] 

 

Obr. 1. Seladon, dynastie Tang 
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Za dynastie SUNG velmi bujel porcelánový prŧmysl. Objevuje se zde pět pecí, které se 

značně proslavily: Ting (Ding), Ţu (Ru), Kuan (Guan), Ke (Ge) a Ťün (Jun).  

Produkty z provincie Lung-čchüan (Longquan) byly oceňovány doma i v zahraničí. Pec 

Cch'-čou (Cizhou) produkovala porcelán s černým vzorovaním na bílém pozadí, dekorova-

ným figurami dětí, akrobatŧ a výjevy z kaţdodenního ţivota.  

Dynastie SUNG obohatila keramiku o takzvané krakelování, coţ je záměrné popraskání 

polevy, které vznikne při náhlém ochlazení výrobku- poleva popraská díky rozdílnému 

smrštění střepu a glazury. 

Dynastie JÜAN obohatila porcelán hlavně o modrobílý dekorovaný porcelán. Dekory se 

malují na přesušený střep a uţ je není moţné opravovat. Pouţívaná byla také červená 

podmalba. [3] [4] [5] 

 

 

 

1.1.3 Největší rozkvět: 

• Dynastie Ming (čínsky: 明朝, pinyin: Míng Cháo) 

Tato dynastie vládla mezi lety 1368–1644 n. l. [10] 

Obr. 2. Krakelování- dynastie Song 
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• Dynastie Čching (anglicky: Qing, čínsky: 清朝, pinyin: Qīng cháo) 

Tato dynastie vládla mezi lety 1644–1912 n. l. [11] 

 

Za dynastie Ming byla porcelánová produkce koncentrována v centru Ťing-te-čen (Jingde-

zhen). Pro dynastii Ming je charakteristický modrobílý a podglazurovaný červený porce-

lán. V raném Ming období bylo modrobílé porcelánové zboţí hojně vyváţeno do zahraničí 

admirálem Čeng Che (Zheng He) na jeho prŧzkumech do jihovýchodní Asie a Indického 

oceánu. Experimenty s rŧznými typy kobaltových pigmentŧ a kresebné techniky vyústilo 

ve vzrŧstající varianty modrobílého porcelánu. V roce 1369 vznikla také významná manu-

faktura Ťing-te-čen, v které tehdy pracovalo pŧl miliónu dělníkŧ. Po zániku dynastie Ming 

upadá výroba porcelánu v Číně. Této příleţitosti se chopila Korea a Japonsko. Řádně je 

obnovena aţ v dalším zlatém období porcelánové produkce, které nastalo v období dy-

nastie Čching, za vlády císařŧ Kchang-si (Kangxi), Jung-Čenga (Yongzheng) a Čchien-

lunga (Qianlong). Tito tři vládci nalezli velké zalíbení v porcelánu a manufaktura Ťing-te-

čen se stala hlavním městem výroby porcelánu v Číně. [3] [4] [5] 

 

 

Obr. 3. Váza, Ming dynastie 
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1.2 JAPONSKO 

Porcelán se dostal do Japonska z Číny na počátku 16. století (přesné datum není známo- 

zdroje se liší). Stejně tak se liší i datum, kdy bylo objeveno hojné naleziště kaolínu v Ja-

ponsku. Objevil jej Korejec Yi-Sam Pyeong zvaný téţ Li Sampei (金ヶ江三兵衛 nebo 金

江三兵卫) v provincii Izumi. Pak také zaloţil manufakturu v Aritě v provincii Hizen, která 

se stala střediskem porcelánu. Mezi nejvýznamnější produkty patřila keramika Arita (Ku-

tani, Kakiemon a Nabešima). Keramika Imari a Arita pocházejí z nejsevernější části Kjúšú, 

kdeţto keramika Hizen označuje veškerou keramiku Kjúšú hlavně pak z Karacu. [4] 

 

„Keramické výrobky Arita jsou proslulé barvami svých emailŧ na glazuře, jimiţ jsou deko-

rovány – to platí zejména pro produkty zvané Aikutani (zelené Kutani)Typickou barvou 

keramiky Arita je intenzivní zelená, jeţ bývá kombinována se ţlutou, černou, modrou a 

purpurově červeným odstínem lilku“. [4 str. 602]  

 

Imari byl vytvářen pouze jako vývozní artikl pro Evropu. 

Dalším významným produktem je keramika zvaná Kakiemon, název je nejspíš odvozen od 

ovoce kaki, nebo také od čínského malíře porcelánu Sakaida Kizaemona zvaného Kakie-

mon. „Keramiku Kakiemon proslavil její mléčně bílý porcelán a pečlivě aplikovaný dekor 

z modré barvy pod glazurou, anebo emailů na glazuře“. [4 str. 603] 

Nejvýznamnější aritskou keramikou je však Nabešima (Nabeshima). Název je podle nej-

známější rodiny Nabešima. 

„Za dokonalostí vzorů Nabešima stojí technika, kde byl design nejprve nakreslen speciální 

směsí inkoustu na papír, ten pak byl položen pomalovanou stranou na neglazovaný před-

mět a kresba byla jemným třením přenesena do hlíny. Takovým způsobem bylo možno pře-

nášet stejný design na několik předmětů, takže pak celá souprava měla stejný vzor. Před 

glazováním a vypálením byly přenesené linie ještě jednou pečlivě opatřeny krycí vrstvou 

kobaltové modři. Protože keramiku Nabešima užívala výhradně vyšší společenská vrstva, 

je relativně vzácná. Na rozdíl od jiné keramiky Arita, která se vývozem dostávala i do Ev-

ropy, se výrobky Nabešima dostaly do ciziny pouze jako dar“. [4 str. 605] 
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1.3 KOREA 

Korea se proslavila hlavně díky seladonu. Podle odborníkŧ byla tamní keramika dokonce 

lepší neţ čínská a japonská. Velká produkce seladonu nastala hlavně za dynastie Korjo 

(918 do 1392). Absolutní vrchol seladonové produkce spadá do 12. aţ 13 století, vyráběla 

se v rozmanitých tvarech, dokonce se pouţívala i na střešní tašky. Korejci také vyvinuli 

novou zelenavě-modrou glazuru, kterou nazvali „modrá jako nebe po dešti“. Tento odstín 

se bohuţel nepodařilo nikdy zcela napodobit. Mezi pouţívané techniky patřila také intarzie 

(dekor byl vyryt a do prohlubní se aplikovala bílá barva). Technika se nejspíše odvodila od 

perleťových intarzií do dřeva. Ve 13. století (po konci dynastie Korjo) začala porcelánová 

kultura velmi upadat, a to hlavně díky nájezdŧm Mongolŧ.  

Nová éra porcelánu začala za dynastie Yi zvaná rovněţ Joseon, I (1392 aţ 1910), hlavně 

díky keramice punčchong (Mišima). „Mišima má korpus podobný seladonové keramice 

dynastie Korjo, avšak tenči glazuru a dekor se vyznačuje použitím bílé engoby“. [4 str. 

696] 

 

1.4 EVROPSKÝ PORCELÁN 

1.4.1 Obchodní cesty 

První čínský porcelán se dostal do Evropy jiţ ve středověku, a to především díky obchodu, 

ve formě exotických darŧ, nebo také díky křiţáckým výpravám na Střední východ. Za vel-

ký přínos pro vznik evropského porcelánu mŧţeme povaţovat obchodní cestu Marca Pola 

do Číny. V jeho knize Milión byla poprvé zmínka o výrobě čínského porcelánu a také úpl-

ně prvně (v evropské literatuře) pouţito slovo porcelán. „Když se pak jede hlavním řečiš-

těm na sever, přijede se do města Tingui. O tom nemáme co říci, ledaže tam vyrábějí por-

celánové mísy a talíře, a to tím způsobem, jak bylo panu Marcovi řečeno: Vezmou jakousi 

zvláštní hlínu a jednoho dolu, udělají z ní hromadu a nechají jí na větru, dešti a slunci tři-

cet i čtyřicet let a ani se jí nedotknou. V této době hlína tak zjemní, že z ní mohou vyrábět 

mísy, na které nanášejí barvy, jaké chtějí a pak je vypalují v peci. A tak vždycky ti, kteří 

kopou tuto hlínu, kopou ji pro své děti nebo vnuky. V tomto městě je velký trh s porceláno-

vým zbožím, takže za jeden benátský groš se dostane osm mís“. [12 str. 10] 
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Plně se obchodní cesty navázaly avšak aţ v 16. století a to hlavně Španěly, Portugalci, An-

gličany a Holanďany. V 17. století se začaly zakládat Východoasijské společnosti. V roce 

1600 byla zaloţena v Anglii East India Company, další společnost byla vybudována v Am-

sterodamu roku 1602 a 1604 ve Francii.  

V polovině 17. století se začal dováţet rovněţ japonský porcelán. Asijský porcelán byl 

velmi drahý, určen hlavně pro vyšší třídu, proto se začala v Evropě rozšiřovat také majoli-

ka a fajáns. Nejvíce této poptávky vyuţívali holandští keramici v Delftu.  

Koncem 17. století „přišlo do módy“ zřizování porcelánových kabinetŧ. Mezi nejvýznam-

nější zřizovatele patřil hlavně Ludvík XIV. a dále pak saský kurfiřt August Silný, který 

nechal přebudovat Holandský palác v Dráţďanech na Japonský palác. Nejvíce jich vznika-

lo v Německu, dále pak Rakousku, Itálii či ve Španělsku.  

Čím dál více vzrŧstala touha napodobit asijský porcelán. Vedly k tomu také ekonomické 

dŧvody, porcelán byl velmi drahý. [1] [2] [12] 

 

1.4.2 Objevování Porcelánu 

První pokusy o výrobu porcelánu spadají do Itálie v druhé polovině 15. století, kde se po-

vedlo Antoniu di San Simeone vyrobit tzv. fritový porcelán. Dalším nepodařeným poku-

sem bylo mléčné sklo Leonarda Peringera. Velký význam pro výrobu porcelánu měla do-

konce i slavná rodina Medici. Člen tohoto významného italského měšťanského rodu vévo-

da Francesco Maria de Medici, si najal Flaminia Fontanu a Bernarda Buontalentiho, aby 

prováděli keramické pokusy. Ti vyvinuli tzv. medicejský porcelán (evropská forma proto-

porcelánu). Šlo o masu naţloutlé barvy s bílou olovnatou polevou a vlastnostmi na rozmezí 

mezi měkkým a tvrdým porcelánem. Dodnes se zachovalo 59 kusŧ.  

Pokud jde o objevení sloţení porcelánové hmoty v Evropě, vděčíme za něj třem osobám. 

Prvním je Ehrenfried Walther von Tschirnhaus. Nejprve se mu však povedlo vytvořit pou-

ze tzv. „Wachsporzellan“. „Někteří badatelé se domnívají, že Tschirnhaus vyrobil jen sklo-

vitý fritový porcelán, jiní tvrdí, že „Wachsporzellan“ byl již tvrdý porcelán“. [12 str. 27] 

Druhým jménem spojeným s objevem porcelánu je Johann Friedrich Böttger, kterému se 

také napřed povedl vyrobit tzv. tvrdý porcelán.  

Třetím pak Augustus Silný, obrovský obdivovatel alchymie a krásných věcí. Augustus 

Silný se však nepodílel přímo na samotném vývoji, pouze jej zadal a následně financoval. 
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Zaměstnával Tschirnhause a také nechal zatknout a uvěznit v Dráţďanech Böttgera, aby 

tím urychlil proces výroby zlata, protoţe Böttger se zabýval alchymií, přesněji proměnou 

obecných kovŧ ve zlato. Roku 1703 se Böttger pokouší o útěk, je však zadrţen v Hradci 

Králové, a znovu přemístěn do Dráţďan.  

V roce 1704 začala spolupráce mezi Böttgerem a Tschirnhausem. V roce 1706 je Böttger 

přemístěn na hrad Albrechstburg v Míšni. První výsledky práce vznikly v listopadu 1707, 

kdy se jim podařilo vyrobit tzv. Jaspis- porcelán (jde o červenou kameninu). „Základní 

poznatek- smíchání netavitelné hlíny s vhodným tavidlem v určitém poměru tak, aby směs 

při pálení slinula a vytvořila neprodyšný, tvrdý střep- byl rozhodujícím krokem k výrobě 

porcelánu. Podstatou jaspis-porcelánu byl jíl a červený bolus, který dával výrobkům cha-

rakteristické červenohnědé až tmavohnědé zabarvení. Nyní šlo o to nahradit bolus vhodnou 

bílou hlínou“. [12 str. 31] 

Böttger náhodou při pokusech zjistil (pŧl roku po Tschirnhausově smrti), ţe kdyţ pouţije 

kaolin (ten se pouţíval k pudrování paruk) a přidá k němu alabastr a mramor, tak vznikne 

poţadovaný porcelán.  

„Sám Böttger teprve po roce dalších pokusů předal kurfiřtu 28. března 1709 prohlášení, v 

němž dal onen známý a nesčetněkrát již citovaný slib zhotovit „dobrý bílý porcelán s nej-

jemnější glazurou a příslušnou malbou, který bude ne-li lepší než východoindický, tedy 

alespoň jemu roven“. [12 str. 31] 

August Silný byl nadšen a 23. ledna 1710 zaloţil v Dráţďanech první porcelánku v Evro-

pě, kterou pŧl roku poté přestěhoval do saského hradu Albrechtsburg v Míšni (Meissen). 

1.4.3 Míšeň 

Míšenská porcelánka byla zaloţena 6. 6. 1710 v Míšni. Pŧsobila zde aţ do roku 1865.  

Po roce 1722 začala pouţívat zkříţené meče jako svŧj hlavní poznávací znak a v roce 1731 

se tato značka stala díky dekretu oficiální. 

Historii Míšenské porcelánky mŧţeme rozdělit na čtyři období, v některých zdrojích se 

dočteme o třech, protoţe nezahrnují jako období tvorbu za Böttgera (od zaloţení porcelán-

ky po jeho smrt).  

První období mŧţeme datovat od roku 1710 do 1719 (Böttgerova smrt). Vyznačuje se ko-

pírováním asijských vzorŧ. Pouţíval se hlavně plastický rostlinný dekor. Jsou zde i neú-

spěšné pokusy o napodobení kobaltové malby. 
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Druhé období zvané téţ malířské období datujeme od roku 1720- 1735 (někdy 1733- smrt 

Augusta Silného). Zde je nejvýznamnější osobností Johann Gregorius Höroldt. Ten nejprve 

pŧsobil ve vídeňské porcelánce, která byla zaloţena bývalým spolupracovníkem Böttgera- 

Samuelem Stölzelem. V roce 1721 začíná Höroldt signovat výrobky na dně pod polevou, 

aby zabránil případným falzifikacím. Höroldt také významně rozšířil paletu muflových 

barev (barvy vypalované za nízkých teplot cca 800 °C v muflových pecích. Nanášené na 

jiţ vypálenou glazuru) 

Období je charakteristické červeně a zlatě prováděnou malbou a hladkými uţitkovými tva-

ry porcelánu. Velmi vysokého stupně dokonalosti bylo dosaţeno v chinoiseriích (ţánrové 

výjevy z čínského ţivota podle představy umělcŧ 17. století) a v tzv. Indiánských květi-

nách. Šlo o napodobení japonského dekoru ve stylu Kakiemon. V roce 1730 dosáhl správ-

ného sloţení kobaltové modři. Také v tomto období měla významný podíl i malba modrou 

barvou tzv. Blaumalerei. V roce 1740 se začíná pouţívat tzv. Cibulový vzor, který je pro 

míšeňskou porcelánku typický. Cibulový vzor je odvozen z čínských námětŧ, nejpravdě-

podobněji z období Kangxi. Tyto zobrazované náměty byly broskve a granátová jablka, 

astra s poupětem a bambus. V Evropě tyto stylizace mylně povaţovali za cibuli. Odtud 

také vznikl všeobecně pouţívaný název pro tento druh porcelánu.  

V tomto období pracovalo pro míšenskou porcelánku nemalé mnoţství interních malířŧ, 

kteří byli specialisté na určitý druh malby. Nesměli své práce však signovat. Patřil mezi ně 

Johann Ehrenfried Stadler (který své práce tajně signoval) dále pak Johann Georg (také 

Hintz, Hainz, Heintz) Hinz, který se zaměřoval na chinoiserie, evropské krajinomalby, 

veduty a holandské ţánrové skupiny. Mezi další malíře patřili Johann David Kretschmar a 

Adam Friedrich Löwenfinck. Höroldt najímal také nemalé mnoţství externích malířŧ tzv. 

domáckých malířŧ (Hausmalerei). Jmenovitě Ignác Preissler, Johann Auferwerth s dcerou 

Sabinou, Ignác Bottengruber či František Ferdinand Mayer, Abrahám a Bartoloměj Seute-

rové, Karl Ferdinand von Wolfburg, Johann F. Metsch atd. V roce 1727 byl v porcelánce 

zaměstnán sochař Johann Gottlob Kirchner. Ten se zabýval plastikami zvířat (pelikáni, 

kozy, opice, zlatí baţanti) a vázami. [1] [2] [12] [13] 

Třetí období míšenské manufaktury trvající do roku 1763, které by se dalo nazvat obdobím 

sochařským je spojeno zejména s osobností sochaře Johanna Joachima Kändlera (Kaen-

dler). Kändler vytváří plastiky zvířat a ptákŧ, ţánrové figurky kovářŧ, hudebníkŧ, vojákŧ, 

dětí, světcŧ, alegorií, štvanic. „Na patnáct skupin zvaných „Krinolinengruppe“, charakte-

rizovaných velkou, bohatě malovanou krinolínou dámy. Kolem roku 1736 vymodeloval 
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Kaendler také řadu harlekýnů z italské komedie. Kolem roku 1744 vzniká mnoho dalších 

postav komedie dell'arte, pieroti, kolombíny i postavy Scaramouche.“ [12 str. 51] 

V letech 1735- 1737 vzniká první velký míšenský servis zvaný Sulkowski Service určený 

pro hraběte Sulkowského s manţelkou. Asi nejvýznamnějším souborem je slavný „labutí 

servis“ (Schwanenservice), který byl v letech 1737-1742 vytvořen pro hraběte Heinricha 

von Brühl. Servis údajně čítá na 2000 kusŧ. Po Kändlerově smrti končí nejslavnější období 

míšenské manufaktury a začíná poslední čtvrté období. 

 

 

Čtvrté období trvající od roku 1774-1814 se nazývá rovněţ Marcoliniho, podle nového 

ředitele porcelánky. Značka porcelánky se trochu pozměňuje- mezi zkříţené meče přibyla 

hvězda. Převaţuje tzv. Antická (válcovitý prostý tvar) a míšenská forma (soudkovitý tvar). 

Mezi hlavní motivy patří krajinomalba, mýtické náměty, portréty, reprodukce slavných 

obrazŧ nebo také vojenské a lovecké výjevy.  

Aţ do konce 19. století se hojně napodobovaly francouzské vzory a také anglická pórovi-

na. Současná míšeňská porcelánka pouţívá především vzory z 18. století a také vytváří 

současné nádobí a plastiky. [1] [2] [12] [13] 

Obr. 4. Schwanenservice, Meissen manufaktur 
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1.4.4 Něměcko 

Kromě Míšně vznikla v Německu celá řada porcelánek. Mezi nejvýznamnější patřila věh-

lasná manufaktura Nympfenburg, zaloţená roku 1747 proslulá především svojí plastikou. 

Mezi hlavní motivy patřily rokokové figurky, Commedia dell'arte, „Putto (amoret, děťát-

ko- šlo o nahé dítě podobné andílku, ale obvykle bez křídel)“ (14), světské postavy, exo-

tické náměty i běţné výjevy.  

 

 

Další německá porcelánová manufaktura Höchst zaloţena v roce 1746, se ve svém rozkvě-

tu proslavila rovněţ plastikou. A to především decentně kolorovanými dětskými a ţenský-

mi motivy, antickými boţstvy a portrétními reliéfy. 

Význam měla rovněţ Královská manufaktura KPM Berlín zaloţená roku 1763 (jako sou-

kromý podnik jiţ v roce 1751). Vznikl zde tzv. Reliefzierat (typický reliéfní design) nebo 

tzv. německé květy. Mezi nejznámější díla patří Postupimské soubory, desertní servis pro 

Kateřinu II. Ruskou.  

V roce 1762 byla zaloţena Aelteste Volkstedter Porzellanmanufaktur, známá díky bohatě 

plasticky zdobeným vykuřovadlŧm (pot-pourri).  

Mezi další významné německé manufaktury patřila také roku 1760 zaloţená Kloster Vei-

lsdorf, která se jiţ v roce 1865 specializovala na výrobu technického porcelánu. V Němec-

Obr. 5. Putto, Nymphenburg 
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ku existovalo daleko více manufaktur na výrobu porcelánu, ale zmínila jsem jen ty opravdu 

nejdŧleţitější. [1] [2] [12] 

 

1.4.5 Rakousko 

Hned po německé Míšni vznikla druhá porcelánová manufaktura právě v Rakousku, kon-

krétně v roce 1718 ve Vídni. Jejím zakladatelem se stal Claudius Innocentius du Paquier, 

který k sobě získal Böttgerova spolupracovníka Christopha Conrada Hungera a také Samu-

ela Stölzela. 25. května 1718 získává Paquier od císaře Karla VI. výhradní práva na výrobu 

porcelánu na území Rakouska.  

V roce 1744 je zadluţená porcelánka odkoupena a stává se vlastnictvím císařského dvora 

Marie Terezie. V tomto období se také začíná kaţdý výrobek modře signován vídeňským 

městským znakem, kterému se mylně říkalo včelí úl (Bienenkorb). V tomto rokokovém 

období převládal především květinový dekor Deutsche Blumen. Klasicistní období mezi 

roky 1784 – 1805 se nazývalo také malířskou periodou. Ředitelem v tomto období byl 

Conrad Sörgel von Sorgenthal. V porovnání s předchozím rokokem se klasicistní období 

vyznačuje návratem k rovným formám. Mezi motivy patřili akáciové a palmové listy a roh 

hojnosti. Porcelán byl zdoben zlatem. V roce 1864 pozastavila vídeňská porcelánka svoji 

činnost, a to především kvŧli industrializaci, a rostoucí konkurenci zejména z českých to-

váren.  

2. května 1923 je porcelánka opět otevřena na zámku v Augartenu pod oficiálním názvem 

Wiener Porzellanmanufaktur Augarten. Přebírá jak oficiální značku, tak tradiční vzory. [1] 

[12] [15] 

1.4.6 Francie 

Velký význam pro francouzský porcelán měla porcelánka Vincennes zaloţená roku 1738 

bratry Robertem a Gillesem Dubois a markýzem Orry de Furry na okraji Paříţe. Zprvu se 

zde snaţili imitovat míšenský porcelán. Roku 1753 je porcelánka obdařena titulem Manu-

facture Royale de Porcelaine, a zároveň s ním má právo uţívat královský monogram zob-

razující dvojité zkříţené L. Markýza de Pompadour stěhuje roku 1756 manufakturu do 

Sèvres. V této době se porcelánka stává velmi progresivní, získává vedoucí postavení na 

trhu v Evropě. Vzniká také osobitý styl porcelánky, který se vzdaluje tomu míšeňskému, 

dokonce se stává vzorem samotné Míšni. Byl zde pouţíván měkký fritový porcelán (do 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 23 

 

roku 1769), který umoţňoval velmi jemnou modelaci. Vznikaly zde plastické květiny, kte-

rými se zdobily vázy, nádobí, skříňky hodin, svícny, zrcadla i podstavce plastik. Velmi 

oblíbené byly také porcelánové květy do váz, které nahradily dříve pouţívané květiny z 

barevného cukru. Největšího věhlasu dosáhla porcelánka zhotovováním biskvitových plas-

tik. Šlo o neglazovaný porcelán, napodobující mramor. Z ekonomických dŧvodŧ zakázal 

Napoleon výrobu fritového porcelánu, která byla plně obnovena aţ v 2. pol. 20. století. 

Sèvreská manufaktura patřila mezi nejslavnější porcelánky v Evropě. Na výrobě se podíleli 

významní umělci, mezi něţ patřil i Auguste Rodin. [1] [12] [16] 

 

1.4.7 Dánsko 

Porcelán se vyráběl také v Dánsku. Jako výsledek experimentŧ lékárníka Frantze Heinricha 

Müllera byla 1. května 1775 pod záštitou královny Juliany Marie Brunšvické zaloţena krá-

lovská manufaktura Royal Copenhagen na výrobu porcelánu v Kodani.  

Jako svojí značku pouţívala královskou korunu, pod kterou se nacházely tři vlnovky, které 

měly symbolizovat tři úţiny Dánska: Øresund, Velký Belt a Malý Belt. 

Světově proslulým a typickým pro Royal Copenhagen se stal servis Flora Danica. Šlo o set 

pojmenovaný podle starého botanického atlasu Flora Danica, z kterého byly kresby kopí-

rovány. Set má ve svých vzorech více neţ 700 rostlin. S tímto setem se pojí jméno vynika-

jícího malíře porcelánu Johanna Christopha Bayera. Roku 1789 objednal tento set korunní 

princ Frederik (jménem dánského krále) jako dar pro ruskou carevnu Kateřinu Velikou. 

Servis čítal 1802 kusŧ. Do dnešního dne se z něj dochovalo 1530 kusŧ. Další typickou a 

známou věcí pro tuto manufakturu jsou sběratelské série. Jde především o dárkové talíře s 

modrou podmalbou, které jsou kaţdý rok vydávány jako novoročenky. V roce 1868 přešla 

porcelánka do soukromých rukou. [1] [17] [18] [19] 

 

 

Obr. 6. Flora Danica 
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1.4.8 Anglie 

Dalším významným střediskem porcelánové výroby byla Anglie. Jméno spojené s anglic-

kým porcelánem je Josiah Wedgwood. Mezi zajímavosti patří, ţe jeho vnukem je Charles 

Darwin. Wedgwood, známý téţ jako otec anglického porcelánu a kameniny zaloţil 1. 

května 1959 jednu z nejvýznamnějších porcelánek na území Anglie. Wedgwood přispěl 

také k výrobě tzv. Black Basalt, šlo o černé zdobné čedičové nádobí. V roce 1775 vznikla 

jemně zrnitá neglazovaná keramika zvaná Jasper (Jaspis). Vyráběl se i v mnoha barevných 

provedeních (zelená, černá, fialová, ţlutá, oranţová) z nichţ nejznámější je bledě modrá 

tzv. Wedgwood Blue. Barva většinou tvořila podklad pro bílé reliéfy a portréty.  

Roku 1812 začal Wedgwood vyrábět tzv. Bone China. Jde o směs kaolinu, ţivce a křeme-

ne s kostním popelem (ze zvířecích kostí). Předností kostního porcelánu je především vý-

razná bělost a prŧsvitnost. [12] [20] [21]  

 

 

1.4.9 Maďarsko  

Herend, tato známá továrna pŧvodně zaměřená hlavně na majoliku vznikla v roce 1826. 

Jejím zakladatelem byl Vince Stingl. Porcelánka však brzy zkrachovala, a proto ji v roce 

Obr. 7. Wedgwood Blue, Jasper 
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1839 převzal Móric Fischer de Farkasházy. V roce 1840 se zde začal vyrábět tvrdý porce-

lán. Velkého úspěchu dosáhla porcelánka na světové výstavě v Paříţi roku 1867. 

Porcelánka se nejprve snaţila napodobovat evropský porcelán, ale později se zaměřila na 

vlastní styl - pouţívala motivy ze světa ptactva, krajiny a flóry Maďarska. Mezi nejznáměj-

ší vzory patří Queen Victoria a Rothschild, pojmenované podle zákazníkŧ. Na prvním 

jmenovaném jsou zobrazeni motýli a květiny v čínském stylu. Na druhém ptáci a motýli. 

[1] [22] 

 

1.4.10 Rusko 

V Rusku vzniklo nepřeberné mnoţství manufaktur. Mezi nejvýznamnější patřila carská 

manufaktura v Petrohradě, kterou zaloţil roku 1744 Dmitrij Ivanovič Vinogradov. Manu-

faktura produkovala honosné klasicistní nádobí a plastika. Nejznámější vzor je tzv. Cobalt 

net. Jde o soubor nádobí z roku 1849 vyrobený pro Kateřinu Velikou. Nejvíce se však por-

celánka proslavila malovanými velikonočními vajíčky. V roce 1818 byla znárodněna a 

zaměřila se převáţně na rostlinné motivy a figurami dělníkŧ, námořníkŧ a vojákŧ. [1] [23] 

 

Obr. 9. Cobalt net vzor 

Obr. 8. Queen Victoria 
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1.5 SOUČASNÁ SVĚTOVÁ PRODUKCE PORCELÁNU 

V současné době je v provozu většina zde jmenovaných manufaktur. Některé vyrábějí ve-

dle moderního porcelánu i tradiční vzory. Avšak největšími světovými producenty porce-

lánu zŧstávají stále Japonsko a Čína (cca 80% z celkového objemu výroby). Dalšími vý-

znamnými producenty porcelánu je především Německo, dále pak Itálie, Polsko. Francie, 

Česká republika a Anglie. Firma Wedgwood má například v Anglii 25% podíl na trhu. 

Mezi významné mimoevropské producenty se řadí USA. [1]  

„Mezi nejvýznamnější skupiny sdružující závody na výrobu užitkového, figurálního a oz-

dobného porcelánu v Evropě patří společnosti VILLEROY BOCH, HUTSCHENREUTHER 

a ROSENTHAL. Tyto společnosti prosazují výrobu porcelánu v návaznosti na kulturu sto-

lování jako celku. To znamená, že kvalitní porcelán je současně kombinován s ozdobnými 

doplňky, sklem, příbory, keramikou, případně i textilem (např. ubrusy)“. [1 str. 25]  

 

1.6 PORCELÁNOVÁ PRODUKCE NA ČESKÉM ÚZEMÍ 

V Čechách byly přímo ideální podmínky pro vznik porcelánek. Na českém území se na-

cházely kvalitní suroviny pro výrobu porcelánu, dŧleţitý byl také značný výskyt energetic-

kých zdrojŧ potřebných pro výrobu - uhlí, dřevo, voda. Zprvu se však nemohla výroba 

porcelánu plně rozvinout, a to díky císařské manufaktuře ve Vídni, která udělovala povole-

ní. První porcelánka na českém území vznikla proto aţ roku 1789 v Hájích u Horního 

Slavkova (Rabensgrün). Zaloţili ji František Habertitzl a Jakub Just. Na základě objevení 

kaolinové zeminy v Javorné začala porcelánka provádět pokusy směřující k výrobě porce-

lánu. Na nich se podílel Jan Bohumil Sonntag. Porcelánce však nebylo uděleno zemské 

privilegium, a tak roku 1793 ukončila svojí činnost. [1] 

1.6.1 Horní Slavkov 

První českou úspěšnou továrnu zaloţil roku 1792 Jan Jiří Paulus. Situoval ji nedaleko Hájí, 

a to ve Slavkově. Na zrodu se podíleli i arkanista Jan Reumann s Janem Pöschlem. 

Roku 1793 si podali rovněţ ţádost o udělení zemského privilegia, které však také nebylo 

vyhověno. Povolení získala továrna aţ v roce 1812. V roce 1800 odkoupila továrnu vdova 

po vedoucím porcelánky v Geře Luisa Greinerová. Podnik ale příliš neprosperoval a tak do 

něj roku 1803 vstoupil lékař Jan Jiří Lippert, který se o pět let později spojil s dŧlním mis-
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trem Václavem Haasem, a tak mohla vzniknout firma Lippert a Haas. Firma zdokonalila 

hmotu a přešla od barokního tvarosloví k válcovým klasicistním, tzv. antickým formám. 

Od roku 1819 začala továrna označovat své výrobky trojmístným letopočtem. V tomto 

období pozdního empíru se porcelánka vyznačuje převáţně produkcí ozdobných koflíku na 

kávu. 

Velké kvality dosahovala především malířská výzdoba porcelánu. Hlavním zdrojem inspi-

race se stala soudobá kniţní, i volná grafika, a také mytologické náměty. 1820 se oblíbe-

ným tématem staly rovněţ praţské veduty, lázeňská města a portréty. Na počátku třicátých 

let se továrny ujímá Haasŧv syn Augustus. Po roce 1840 se skoro výhradním zobrazova-

ným tématem staly květinové kompozice. V roce 1835 rozšiřuje porcelánka svoji výrobu 

také o figurální plastiku, která byla doposud na českém území zcela ojedinělá.  

 

Roku 1867 předal Augustus Haas firmu svému synovi Jiřímu Haasovi a synovci Janu 

Czjzkovi, a tím vznikla dodnes existující firma Haas & Czjzek. V roce 1945 byla znárod-

něna. V roce 1992 byla porcelánka opět obnovena a při příleţitosti 200. výročí prohlášena 

kulturní památkou. [1] [2] [24] [25] [26]  

 

1.6.2 Klášterec nad Ohří 

Po Slavkovské porcelánce byla na českém území zaloţena vrchním ředitelem thunského 

panství, J. M. Weberem porcelánka v Klášterci nad Ohří. Roku 1794 se do továrny dostává 

Johann Sonntag a s jeho přispěním vzniká vcelku kvalitní porcelán. Z tohoto období nej-

spíše pochází i nejstarší dochovaný porcelán české tvorby- Vivat Böhmen (doslovný pře-

klad: Ať ţijí Čechy!). Šlo o koflík s talířkem. O tři roky později se podniku ujímá Christian 

Nonne z Volkstedtu, za šest let pak Rafael Habertitzl. Habertitzl továrnu rozšířil a zmoder-

nizoval a obohatil porcelán o krajinné, mytologické a historické motivy. Plný rozkvět por-

celánky nastal však aţ po roce 1820, kdy se továrny ujal přímo hrabě Josef Matyáš Thun. 

O dva roky později získává privilegium na výrobu porcelánu. Roku 1835 nastupuje do to-

várny nový ředitel Jan Hillard a porcelánka dále prospívá. Po roce 1835 je v továrně zave-

dena technika měditisku. O rok později získává bronzovou medaili a čestné uznání na 

prŧmyslové výstavě v Praze. V roce 1845 pak bronzovou medaili na výstavě ve Vídni. Po 

třech letech nastupuje do vedení továrny Karel Venier a továrna se dále rozvíjí. Vznikají 
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zde významná díla jako Ferdinandova forma, Císařský servis a Thunský servis. Také mo-

numentální servisy pro výstavní účely. Pro výstavu v Mnichově (1845) velkou mísu, pro 

výstavu ve Vídni (1873) vinný dţbán, dále se také zúčastnila výstavy v Paříţi v roce 1855. 

Nemalý význam měla také výroba biskvitových sošek a lithofánových desek. Ke konci 

století patřila porcelánka mezi nejvýznamnější producenty porcelánu na českém území. Aţ 

do 24. 10. 1945, kdy byla Benešovými dekrety znárodněna, zŧstala továrna v majetku ro-

diny Thunŧ. [1] [2] [25] [26] 

 

 

 

1.6.3 Březová (dříve Pirkenhammer) 

Třetí stabilní porcelánka na českém území byla roku 1803 zaloţená Březová, známá spíše 

pod starším jménem Pirkenhammer. Zakladatelem byl durynský obchodník Friedrich Höc-

ke. Po prvních neúspěších ji pronajímá a v roce 1811 definitivně prodává Janu Martinu 

Fischerovi a Kryštofu Reichenbachovi. Výroba porcelánu zde byla zahájena roku 1812, ale 

zemského privilegia se jí dostalo aţ o deset let později. Vysoké úrovně dosáhla kvalita 

střepu, byla ceněna především jeho čistota a prŧsvitnost. Dokonalá byla také malba, tvaro-

sloví forem a zlacení. V roce 1829 získává jako první porcelánka v Čechách privilegium 

zdobit své výrobky měditiskem. Na věhlasu porcelánky se zajisté podíleli i významní 

umělci jako Konrád Ferdinand Quast, Simon Schermer, Štěpán Wabersich, Vilém 

Volkmar, Jan Zappe, Kašpar Schumm a Alois Korb. Mezi zajímavosti porcelánky patří 

portrétní bysty z kolorovaného nebo bílého biskvitu, dále pak kolorované biskvitové figur-

Obr. 10. Vivat Böhmen 
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ky. V roce 1853 přenechává Fischer porcelánku svému zeti Ludvíku Miegovi a vzniká no-

vý název společnosti Fischer & Mieg. Podnik dále prosperoval, cenila se stále především 

kvalita střepu. Vznikla zde malířská škola, kterou vedl A. Carrier. V roce 1945 byla továr-

na znárodněna. [1] [2] [24] [27] 

1.6.4 Dubí 

Tuto porcelánku zaloţil nedaleko Teplic v Čechách roku 1864 prŧmyslník Anton Tschin-

kel. Nejprve se zde začalo s výrobou majoliky, a od roku 1874 i s produkcí porcelánu. O 

rok později se vlastníkem stává firma C. Teichert. Od roku 1955 spolupracuje s vídeňskou 

firmou Thun-Hohenstein. V roce 1991 se podnik stává akciovou společností - Český por-

celán a.s. Dubí u Teplic. Porcelánka je známá především produkcí tzv. Cibulového vzoru, 

který vyrábí pod označením Rokoko. Dceřiná firma Royal Dux Bohemia a.s. je také jedi-

ným úspěšným producentem figurálního porcelánu na našem území. [1] [28] 

Mezi další významné české porcelánky patřily Dalovice, Duchcov, Chodov, Loket a Stará 

Role. 

 

 

 

 

Obr. 11. Cibulový vzor 
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1.7 PRIVATIZACE, ANEB ČESKÝ PORCELÁN PO ROCE 1990 

Po revoluci začala probíhat privatizace porcelánek. Nejdéle privatizovanou porcelánkou je 

Český porcelán a.s. Dubí u Teplic. Privatizací utrpěly především menší manufaktury. Situ-

aci od devadesátých let komplikují také produkce především východoasijských státŧ. V 

Německu zanikla celá řada výrobcŧ. Proto také pomáhají evropským porcelánkám státní 

dotace (Sèvres, Sasko, Durynsko). V roce 2007 svět velmi ovlivnila Americká hypotéční 

krize, v jejímţ dŧsledku v roce 2008 zasáhla také Evropu Celosvětová ekonomická krize. 

Krize velmi zasáhla české sklárny a rovněţ porcelánky. V roce 2008 bylo vyhlášeno insol-

venční řízení na Karlovarský porcelán a.s., který je známy pod značkou Thun. Firma Thun 

se snaţí obchodovat rovněţ přes internet a tím se vypořádat s krizí. Porcelánka Chodov, 

kterou odkoupila firma Epiag Lofida se snaţí rovněţ vyrovnat s krizí. Současný stav porce-

lánek velmi komplikují, i přes ochranné známky - levné plagiáty především z Asie. V 

březnu 2011 zasáhla přetrvávající krize i první porcelánovou manufakturu v Čechách - 

Haas & Czjzek. Zaměstnancŧm nebyly vypláceny mzdy, a proto na ně jeden z nich podal k 

soudu návrh na insolvenční řízení. Od ledna téhoţ roku se ocitla kvŧli dluhŧm také porce-

lánka ve Staré Roli Moritz Zdekauer.  

Cesta z krize mŧţe vést tím, ţe se výrobci soustředí na exkluzivní výrobky zaměřené na 

zahraniční firemní a soukromou klientelu. Je také dŧleţité naučit nakupovat exkluzivní 

výrobky i českou klientelu. [1] [29] [30] [31]  
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2 TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ, POUŽITÉ POSTUPY, ANALÝZA 

MATERIÁLU 

2.1 Analýza materiálu 

Během postupného vývoje porcelánu vznikaly velké odlišnosti v jeho sloţení i obsahu při-

daných látek.  

V současné době jej dělíme na tzv. klasický (ţivcový) a zvláštní porcelán. Klasický je slo-

ţen z kaolinu, ţivce a křemene. Zvláštní porcelán obsahuje další přísady. Mŧţeme sem 

zařadit například kostní porcelán a fritový porcelán.  

Porcelán mŧţeme také rozdělovat podle obsahu taviv, a to na měkký, který je bohatý na 

taviva a teplota výpalu se pohybuje mezi 1250-1350 °C, dále pak na tvrdý, chudý na tavi-

va, jehoţ teplota výpalu se pohybuje v rozmezí 1350 aţ 1450 °C.  

Tvrdý porcelán dělíme pak na neglazovaný biskvitový a glazovaný (polévaný), který se 

dělí na technický a vedle toho na uţitkový, ozdobný a figurální.  

Měkký mŧţeme rovněţ rozdělit na neglazovaný biskvitový a glazovaný. Kle glazovanému 

mŧţeme pak zařadit porcelán fosfátový, kostní, fritový, východoasijský, sevresky a Sege-

rŧv. [1]  

2.2 Smrštění materiálu 

Smrštění porcelánu závisí na mnoha proměnných. Nejčastěji se smrštění uvádí 15%. Avšak 

v kníţkách najdeme rovněţ hodnoty mezi 13-14%. Záleţí také na sloţení porcelánové 

hmoty, obsahu vody, teplotě výpalu apod.  Porcelánová hmota v Dubí (kde jsem si dělala 

svoji bakalářskou práci) se smršťuje zhruba o 14,7%. 

 

2.3 Technické zpracování a použité postupy 

Nejvhodnějším postupem pro vytvoření sádrového modelu bylo pouţití techniky točení na 

modelářském kruhu za pomocí šablony v kombinaci s volným modelováním.  

Technický výkres a příprava šablony 

Technický výkres je potřeba udělat horním okrajem dolu a dnem vzhŧru. Technický výkres 

vytváříme nejlépe ve skutečné velikosti výrobku před smrštěním. Uvedeme nejdŧleţitější 
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kóty. Je dobré, pokud je těleso rozděleno osou na pohled a řez. Pro výrobu šablony se vy-

řízne pouze řezová část technického výkresu, avšak s rovným poddedním. Noţička se vy-

tvaruje aţ později tvarovacím ţelízkem. U šablony nesmíme zapomenout na dorazovou 

hranu, která je nesmírně dŧleţitá. Musíme si přesně změřit její poloměr, jinak by mohl mít 

model špatné rozměry.  

 

2.4 Příprava k lití 

Prvním a velmi dŧleţitým bodem je impregnace pracovní plochy, v tomto případě šlo o 

modelářský kruh. Nejprve se plocha dvakrát naimpregnuje šelakem, dále pak řádně natře 

mastný mýdlem. Natřeme také trn na kruhu.  

 

2.5 Ohrazení 

Před nalitím sádry musíme nejprve ohradit plochu, kde chceme mít sádru. Jelikoţ byl mŧj 

model rotačního tvaru, pouţila jsem pruh PVC, které rozměrově odpovídalo ploše potřebné 

k výrobě modelu. Pás PVC se před pouţitím rovněţ natře mastným mýdlem a otočíme do 

potřebného tvaru a sepneme kolíčkem, nebo například kovovou sponkou do vlasŧ. Ohrád-

ku utěsníme válečkem z hlíny k pracovní ploše, aby nám později nemohla vytéci sádra.  

 

 

2.6 Rozdělání sádry 

Sádru připravujeme tak, ţe nalejeme potřebné mnoţství vlaţné vody do čisté nádoby, do 

které pak začneme z co nejniţší výšky pomalu sypat přes ruku sádru. Sádra je ideálně při-

Obr. 12. Ohrazení 
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pravená k rozmíchání, pokud se na ní začnou dělat malé ostrŧvky. Počkáme, aţ se nasák-

nou a začneme jí pomalu rozmíchávat rukou a promačkávat hrudky.  Snaţíme se vyhnat 

bublinky nad hladinu.  Sádru lejeme do ohrádky přes sítko, to proto, aby se tam nedostaly 

případné hrudky, a mírně přitom točíme kruhem, aby se vyháněly bublinky. Dokud je sádra 

ještě tekutá vyháníme nějakým předmětem, například druhou stranou štětce případné bub-

linky. Musíme však dávat pozor, abychom se v ohrádce něčeho nedotkli, a tím nepoškodili 

impregnaci.  

2.7 Stahování sádry a modelu 

Stahováním rozumíme primární odstranění přebytku sádry. Stahování začínáme při správ-

né konzistenci sádry, tzv. za měkka. Pouţíváme k tomu cidlinu, kterou si zapřeme o opěr-

nou tyč a kruh roztočíme na nízkou rychlost a pomalu začínáme sádru stahovat. Stáhneme 

ji i ze shora do poţadované výšky (nejlépe o kousek výš). Prŧběţně si cidlinu očišťujeme 

od sádry. Sádru pak začneme stahovat stále za měkka předem vyrobenou šablonou, nejčas-

těji z tvrdšího plastu podlepeného sádrovou deskou nebo šablonou kovovou. Šablonu si 

stejně jako cidlinu zapřeme o opěrnou tyč a navíc také o dorazovou hranu. Udrţujeme po-

ţadované otáčky. Ze šablony prŧběţně odstraňujeme stahovanou sádru. Po vytuhnutí a 

vyhřátí sádry přejdeme přesné dotvarování tvarovacím ţelízkem, kterým postupně opracu-

jeme celý povrch modelu odshora dolŧ. Tvarovacím ţelízkem také vymodelujeme noţičku 

podední podle technického výkresu. Pokud jsou na modelu bubliny, zaretušujeme je sád-

rou. Musíme však dávat pozor, aby byl model mokrý (vlhký) a nevznikla nám kamenina.  

 

 

 

 

Obr. 13. Stáčení pomocí šablony 
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2.8 Klínek podední 

Do podední sádrového modelu opatrně zatlučeme dva hřebíky bez hlavičky, tak aby byly v 

svislé poloze. Hřebíky zajistí, ţe nám klínek při stáčení nespadne. Na model pak vytočíme 

za měkka klínek podední a do něj pak ţelízky zámek.  

 

 

2.9 Forma 

Pro moji práci se nejvíce hodila forma dvoudílná- pukaná (trhaná). Formu vytočíme rovněţ 

na kruhu, model musí být řádně naimpregnován šelakem a následně mastným mýdlem. 

Připravíme si opět ohrazení, jako při vytváření sádrového modelu, ale o něco větší a vyšší 

Obr. 14. Ukázky průběhu práce 

Obr. 15. Klínek podední 
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(zhruba 4-5 cm od největšího prŧměru modelu), do kterého nalijeme připravenou sádru (při 

tvorbě formy se nemusí lít přes sítko). Sádrovou formu stočíme za měkka cidlinou do po-

ţadovaného tvaru aby byla její horní plocha v rovině s klínkem podední a necháme ji vy-

hřát a vytuhnout.  

2.10 Puknutí formy 

Formu rozdělíme tuţkou na dvě části. Pak ji z jedné strany nařízneme pilkou, a do vzniklé 

rýhy natlučeme dva plíšky, mezi které následně vloţíme plíšek třetí (klínek) a poklepává-

ním kladívka formu natrhneme (uslyšíme puknutí).  Formu otočíme, a to samé provedeme i 

na druhé straně.  

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Nalévací otvor 

Nalévací otvor vytvoříme taktéţ litím na kruhu do ohrádky (v které je stále vloţený a šela-

kem a mazlavým mýdlem naimpregnovaný model), nalijeme sádru, kterou následně za 

měkka opatrně stočíme do poţadované výšky a šířky. Dáváme pozor, aby se nám model 

nepoškodil. Jelikoţ se moje modely od dna směrem k okraji rozšiřují, bylo potřeba naléva-

cí otvor sundat i s modelem, a stejně, jako formu jej puknout. Následně pak slepit vteřino-

vým lepidlem. Při lepení musí být sádra vlhká.   

2.12 Vysoušení formy 

Před nalíváním porcelánové hmoty je potřeba, aby se forma zbavila vlhkosti. Pro urychlení 

sušení se dává do sušárny.  

Obr. 16. Puknutí formy 
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2.13 Nalévání porcelánové hmoty 

Nejvhodnějším zpŧsobem pro výrobu mého setu by byla technika zatáčení do formy. Bo-

huţel Ateliér Designu Keramiky spadající pod Fakultu umění a designu Univerzity J. E. 

Purkyně nemá pro tento postup dostupné zařízení. Přesněji má, ale nejsou na něm umístěny 

hlavy, které jsou potřeba. Proto jsem musela zvolit zpŧsob ručního lití do formy. První 

technika by byla vhodnější proto, ţe se hrnky v peci tolik nedeformují a nekřiví. Také 

vnitřní plocha je rovná a nevznikají u ní výstupky (kopírování vnějšího tvaru). Pracovní 

postup druhé techniky je následující. 

Porcelánovou hmotu nalejeme do formy a prŧběţně kontrolujeme tloušťku porcelánu. Po-

kud je tloušťka vyhovující, vylejeme přebytek porcelánové hmoty a otočíme nalévacím 

otvorem směrem dolŧ, aby postupně vytekly všechny přebytky porcelánové hmoty. Po 

několika minutách vyjmeme opatrně nalitý model z porcelánové formy. Dáváme pozor, 

aby se nám nezkřivil.  

2.14 Sušení porcelánové hmoty 

Porcelánová hmota potřebuje zhruba dva dny, aby se vysušila a byla připravena k začišťo-

vání.  

2.15 Začištění porcelánového modelu 

Suchý model je potřeba začistit, protoţe jsou na něm například vidět spáry z formy. Začis-

ťuje se například brusnou houbou.  

2.16 Přežah 

Aby se nám výrobek zpevnil a byla s ním lepší manipulace, provádí se přeţah. Jde o první 

výpal tvarovaných polotovarŧ. Teplota přeţahu se pohybuje okolo 950 °C. Předmět po 

přeţahu je lépe nasákavý, tedy připravený pro glazuru.  

2.17 Glazura 

Model se nejprve opráší vzduchem a namočí do glazury, kterou je nutné pak rovněţ začiš-

ťovat, nejčastěji houbičkou, nebo štětcem.  Musí se také otřít plošky, které se budou dotý-

kat podloţky při vypalování. 
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2.18 Ostrý výpal 

Ostrý výpal se nazývá rovněţ konečný výpal. Jeho teplota se pohybuje v rozmezí mezi 

1380 aţ 1410 °C a výrobek díky němu získává své technické i estetické vlastnosti.  

2.19 Zažíhání 

Zaţíhání se provádí po aplikaci barev a dekoru, které se ním fixují. [32]  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 IDEA 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Porcelánový snídaňový set. Chtěla jsem se 

především seznámit s porcelánem jako takovým, protoţe mne tento materiál zajímal, a 

chtěla jsem si rovněţ vyzkoušet realizaci, která mi byla umoţněna díky Ateliéru Designu 

Keramiky, Fakulty umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně. Proč právě snídaňový set? 

Základní myšlenkou byla kultivace kaţdodenní snídaně, protoţe snídaně je v dnešní době 

velmi zanedbávána, na rozdíl od ostatních denních jídel. Mým problémem při snídani bylo 

také to, ţe jsem nemohla pobrat všechny misky a hrnky najednou, proto jsem chtěla vy-

myslet zpŧsob snadnějšího přesunu z kuchyně do místa konzumace. Další mŧj problém, 

který mne inspiroval, je ţe nemáme doma jídelní stŧl, a proto jím nejčastěji u malého stol-

ku při sledovaní televize, často také na klíně. Proto jsem chtěla vymyslet něco, co by moji 

snídani alespoň trochu kultivovalo. 

3.1 Průzkum snídaně 

Snídaně by měla být prvním jídlem dne. Dodává energii, spolehlivě nastartuje organismus 

a snižuje obezitu. Ideálně snídaně probíhá v klidu a bez stresu. Doslovný překlad anglické-

ho výrazu breakfast znamená přerušit hladovění. Snídaně na našem území se velmi liší 

například od těžší britské, nebo sladké francouzské snídaně.  

„Výzkumy našich stravovacích zvyklostí ukazují, že v ČR nesnídá více než třetina obyvatel. 

Další (28 %) se jen napijí, 8 % dokonce ani to. Nejvíc lidí (38 %) snídá mezi 7.-8. hodinou, 

2,5 % dokonce už mezi 4. a 5. hod.  

Prvním jídlem bývá u nás obvykle chléb s rostlinným tukem, tvrdý sýr a čaj. Bílé a celozrn-

né pečivo snídá 15, sladké asi 10 % osob. Tvrdý sýr se nahrazuje i taveným, medem, dže-

mem, salámem či šunkou.  

Po jogurtu sáhne pravidelně 15 % lidí, po müsli (cornflakes) asi 9 %. Zelenina a ovoce se 

moc nenosí, ve snídaňovém menu se objevuje jen u 7 až 10 % konzumentů. 

 Mezi ranními nápoji vítězí čaj (46 %). Následuje káva (31 %), nealko nápoje typu kola, 

džusy, kyselky, mošty, minerálky, sodovka (6 %). Mléko si dopřeje 5 % lidí, kakao 4 % a 

0,6 % zalije snídani také pivem. 
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Průzkumy zjistily i odlišnosti v krajích. Jogurty si ráno dopřávají nejvíc Pražané, nejmíň 

lidé na Plzeňsku. Ovoce k snídani se jí hlavně na jižní Moravě, téměř vůbec mu neholdují v 

Moravskoslezském regionu.“ [33] 

 

3.2 Analýza trhu 

3.2.1 Snídaňové sety 

Co se týče snídaňových setŧ, jsou vyráběny především pro restaurace a hotely. Pouţívají 

převáţně stohovatelné nádobí. Tyto sety čítají mnoho kusŧ, nejčastěji čajovou, nebo kávo-

vou konvici, nádobku na mléko, dózu s máslem nebo marmeládou, cukřenku, dezertní talíř, 

podšálek a šálek. Tímto směrem jsem se nechtěla přímo vydat. Firem zabývajícími se sní-

daňovými sety je mnoho, vyrábějí také hlavně mnohadílné soupravy. Mě šlo spíš o určitý 

počet produktŧ a jejich snadnou přenositelnost.  

Mezi firmy zabývající se snídaňovým nádobím patří francouzská firma REVOL se sety 

PILL+.  

 

 

Jako velmi zajímavý povaţuji stohovatelný keramický snídaňový set francouzského desig-

néra Pierra Lescopa, nazvaný On The Road. Na první pohled produkt vypadá jako silniční 

kuţel, ale jde o rafinovaně schovaný set obsahující rŧzné misky a hrnky. Podstavec kuţele 

slouţí jako talířek.  

Obr. 17. Snídaňový set PILL+ 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 41 

 

 

Dalším designérem zabývajícím se snídání je set Kirsten Stuart, který se vzdáleně blíţí 

mému záměru. 

         

          

3.2.2 Zasazované nádobí 

Pokud jde o zasazované nádobí, objevila jsem vtipný set, který vznikl ve spolupráci nizo-

zemské firmy Royalvkb a designérky Wendy Boudewijns. Tento set nazvaný Puzzle dinner 

tray, který je vyroben z melaninu je určený především pro děti.  

Obr. 18. Set On The Road 

Obr. 19. Set Kirsten Stuart 

Obr. 20. Set Puzzle dinner tray 
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Dalším designérem zabývajícím se zasazovaným nádobím je Michael Cloke, který v soutě-

ţi Design for Life with Philippe Starck navrhl set Stabile. Set funguje na principu magnetŧ.  

 

 

 

 

 

 

 

Zasazované nádobí se pouţívá také v nemocnicích, domovech dŧchodcŧ nebo ústavech. 

Přesněji jde o tabletové podnosy, které si díky speciálním přepravním vozíkŧm udrţují 

stabilní teplotu pokrmu aţ do výdeje pacientovi.  

 

 

Na trhu také existuje jídelní set, zasazovaný do dřevěného podnosu. Nikde jsem však nena-

šla ţádný výrobek, který by se více blíţil mému záměru. 

 

Obr. 21. Set Stabile 

Obr. 22. Tabletový podnos 

Obr. 23. Jídelní set 
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3.3 Sociologický průzkum 

Dalším dŧleţitým bodem v mé práci byl menší sociologický prŧzkum, kterého se zúčastni-

lo 33 respondentŧ ve věku v rozmezí mezi 17 aţ 56 lety. Tento prŧzkum jsem vytvořila 

pomocí systému Google dokumenty- Formulář. Tento systém je zcela bezplatný a jedno-

duchý jak na vytváření, tak i na zodpovídání dotazŧ. Poloţila jsem celkem deset jednodu-

chých otázek. Celý prŧzkum v příloze PI: Sociologický prŧzkum 

1. Co si představíte pod pojmem snídaně? (i pocity, nálady) 

2. kdy nejčastěji snídáte? 

3. Kde nejčastěji snídáte? 

4. Co vše snídáte, včetně nápojŧ? 

5. Co je pro vás při snídani nejdŧleţitější?  

6. Co vám při snídani chybí (co se týče nádobí)? Co byste zlepšili? 

7. Jak dlouho snídáte?  

8. Co jsou vaše nejčastější nehody při snídani? 

9. Co byste rádi snídali? / Vaše vysněná snídaně? 

Odpovědi byly velmi rozsáhlé a rŧznorodé, ale šlo mi především o zajímavé postřehy a 

nápady, které by mne samotnou nejspíše nenapadly, protoţe mé stravovací návyky nemŧ-

ţou být tak rozmanité, jako u dalších 33 lidí. I přes velkou diferenci odpovědí však šlo na-

lézt některé shodné prvky. Například v délce trvání snídaně, která se prŧměrně pohybovala 

okolo 15 minut.  Také jsem vypozorovala, ţe dotazovaní rozlišují mezi snídaní „kaţdoden-

ní“ a „víkendovou“.  Víkendová je většinou delší jak 30 min a bohatší. Na tu jsem se ale ve 

své práci primárně zaměřit nechtěla. 

 

 

 

 

 

Obr. 24. Náhled sociologického průzkumu 
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3.4 Cílová skupina 

Sada je základně určena pro jednu osobu, městského člověka, s nedostatkem času, ale zá-

jmem o to jíst plnohodnotně, zdravě a kulturně. 

 

3.5 Koncepční návrhy 

Na začátku jsem si stanovila tři kritéria. Odpovídající rozměry výrobku, dobrou uchopitel-

nost, zvláště pak jednotlivých kusŧ porcelánu a mobilitu.  

S mobilitou se pojila také variabilita míst, kde je moţné konzumovat. Proto jsem zvolila 

podnos, který v podstatě přejímá funkci malého přenositelného stolku. Co se týče rozměrŧ 

stolku, vycházela jsem z prostoru, který je potřebný k snídani. Rozměry jsem našla v knize 

Neufert - Navrhování staveb. Ty jsem pak sama ozkoušela a opravdu odpovídaly. Rozměry 

jsou 50 x 36 cm.  

 

 

 

 

Obr. 26. Varianty použití 

Obr. 25. Neufert- snídańový stůl 
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Zprvu jsem zvaţovala, ţe by se nádobí mohlo jen lehce zasazovat do stolku, ale varianta s 

úplným zasazením mi přišla lepší, a to především kvŧli stabilitě. V dŧsledku úplného zasa-

zení musí mít stolek však ještě jednu plochu. Ta mŧţe sloţit například na odloţení novin či 

látkového ubrousku. Tvar stolku se v prŧběhu práce také proměňoval. Během konzultací 

jsem došla k nejlepšímu tvaru, jak stolku, tak výřezu pro příbory. Spodní plocha se stolku 

byla v prŧběhu navrhování obohacena o výřez, který by jej měl celkově odlehčit.  

 

           

 

Obr. 27. Varianty stolku 

 

Dalším dŧleţitým krokem bylo stanovení nádobí, které bude set obsahovat. Začlenila jsem 

do něj velký hrnek o obsahu 400 ml, který mŧţe být vyuţitelný jak na vodu, juice, kakao 

popřípadě kávu, či čaj. Talíř, který zároveň plní funkci misky -  jeho vyuţitelnost je jak pro 

chléb, tak pro müsli, ovoce apod. Nádobku určenou na jogurt. Kalíšek na vajíčko, kalíšek 

na máslo, popřípadě marmeládu a misku na odpadky.  

 

Skicováním a tvarováním výrobku v 3D jsem došla k nejvhodnějšímu tvaru nádobí.  Zpo-

čátku přicházely v úvahu rovněţ pomocná ucha apod., která se dala dobře aplikovat na 

hrnek, avšak ne misku/talíř, popřípadě drobnější součásti setu.  
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Obr. 28. Kresebné návrhy 
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  Chtěla jsem také, aby spolu celý set tvarově korespondoval. Výsledný tvar je proto rotač-

ní (snadnější vyrobitelnost) s dvěma výčnělky s rozdílnou funkcí. Dolní výčnělek má funk-

ci „zasekávací“- zasekne se o stolek a horní plní funkci uchopovací. Dlouhou dobu jsem 

řešila tvar a velikost výčnělkŧ, došla jsem k tomu, ţe největší moţná velikost výčnělku je 5 

mm, aby korespondoval s celkovým tvarem výrobku.  Snaţila jsem se respektovat ergo-

nomii ruky, vytvořit dostatek místa pro uchopování. Proto je mezi výstupky rozestup mi-

nimálně 15 mm. Řešila jsem také tvar výčnělkŧ a vybrala dvě varianty, z kterých jsem ná-

sledně jednu realizovala. První varianta má tvar výčnělkŧ kruhový, druhá je má na dvou 

místech zúţené, a to tak, ţe horní a dolní výčnělek je k sobě otočen o 90°. Rozdíl mezi 

zúţenou a nezúţenou částí je 3 mm. První varianta je jednodušší na výrobu, druhá je pak 

zajímavější a pohodlnější při uchopování. Proto jsem ji také zvolila. Rovněţ jsem se zabý-

vala víčkem u nádobky na odpadky. Zprvu jsem přemýšlela nad víčkem s otvorem, ale 

varianta bez otvoru je lepší, protoţe nesvádí k tomu, vhazovat odpadky tímto otvorem.  
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Obr. 29. Návrhy 

Obr. 30. Henry Dreyfuss- ergonomie ruky 

Obr. 31. Vizualizace, pohled shora 
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Rozměry ostatního nádobí naleznete v příloze PII: Rozměrové schéma nádobí 

Obr. 32. Vizualizace, kulatý tvar výčnělků 

Obr. 33. Vizualizace, zúžený tvar výčnělků 

Obr. 34. Rozměrové schéma hrnku 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 50 

 

Dalším dŧleţitým bodem je správné rozvrţení. Při simulaci 1:1 jsem se snaţila najít nej-

vhodnější řešení. Z počátku přicházelo v úvahu několik variant umístění příborŧ, z nichţ 

jsem vybrala, to které nejvíce respektuje klasické uchopování.  Snaţila jsem se respektovat 

přirozené mapování. 

 

 

Svoji práci jsme prŧběţně konzultovala s vedoucím práce a také studenty Ateliéru Designu 

Keramiky. Při konzultacích jsme se dozvěděla hodně o limitech porcelánu.  

V úvahu přicházela i dvoustěnná varianta hrnku, kvŧli lepší tepelné izolaci. Tato varianta 

byla zpracovaná pouze kresebně, kvŧli obtíţné výrobě. Nevýhodou dvoustěnného hrnku je 

však sníţení objemu.  

 

 

 

Obr. 35. Prvotní možnosti rozložení 

Obr. 36. Kresebné znázornění 

dvoustěnného hrnku 
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Co se týče stolku, zkušební model bude vyroben z HPS. V konceptu je ale počítáno 

s dýhou.  V úvahu také přichází kombinace dřeva (vrchní deska) a plastu (spodní část stol-

ku). Celoplastová varianta není moc vhodná - plast by porcelán jakoţto primární materiál 

zcela degradoval. Pokud by se realizovala plastová varianta, muselo by i nádobí být 

z plastu - tato moţnost také přichází v úvahu pro levnější sériovou výrobu. Plast má beze-

sporu mnoho výhod, mezi hlavní patří například nízká hmotnost.  

 

 

Rozměry stolku naleznete v příloze PIII: Rozměrové schéma stolku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37. Rozměrové schéma stolku 

Obr. 38. Pohled na stolek 

Obr. 39. Jiná varianta dýhy 
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Obr. 40. Výsledný návrh 
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Obr. 41. Možné varianty dekorace 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout snídaňový porcelánový set, odpovídající parametrŧm, 

které jsem si nastavila na začátku a popsala jiţ v úvodu mé práce. Snaţila jsem se co nejví-

ce zpříjemnit ranní snídání. Dalším dŧvodem výběru zrovna tohoto tématu, bylo vyzkoušet 

si práci s porcelánem, která mě vţdy fascinovala a zajímala. Jsem ráda, ţe jsem mohla tuto 

práci realizovat.  

V teoretické části jsem se zaměřila na historický vývoj porcelánu, který je dle mého názoru 

velmi zajímavý.  Zvláště mě překvapila úroveň a estetika asijských produktŧ, jenţ byla na 

svoji dobu ohromná. Také jsem si rozšířila obzory, co se týče evropské porcelánové pro-

dukce. Dále jsem se v teoretické části alespoň okrajově seznámila s technickým zpracová-

ním porcelánu. Jen okrajově proto, ţe porcelán je materiál, který bychom měli zkoumat 

déle, nejlépe samostatným studiem.  

V praktické části jsem si vyzkoušela menší sociologický prŧzkum a zaměřila se na tvarové 

řešení výrobku.  Zvolila jsem tvar, který se dobře drţí, padne do ruky a respektuje ergono-

mii ruky. Vypustila jsem z hrnku klasické ucho, aby v sestavě na tácu zbytečně nepřekáţe-

lo a abych docílila tvarové čistoty. Tvary nádobí jsem navrhla tak, aby vyhovovaly běţným 

typŧm potravin a nápojŧ, které by měla obsahovat kvalitní a plnohodnotná snídaně. Stolek 

jsem vyřešit tak, aby byl příjemný a vizuálně pěkný.  Hrana směřující k trupu je zaoblena, 

aby zbytečně netlačila.  

Jsem ráda, ţe jsem si vyzkoušela produkci porcelánu. Během procesu navrhování a reali-

zace jsem přišla na rŧzná úskalí, na které bych jen pouhým 3D modelem nepřišla. Tato 

realizace mne obohatila do další práce. I přes tato úskalí jsem dosáhla výsledku, který od-

povídá mému návrhu, se kterým jsem spokojena.  
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