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Dekorace tiskem:   

Tato dekorace se provádí přenášením dekoru na porcelánové výrobky pomocí obtisků. Je to v dnešní 

době nejrozšířenější a zároveň nejlevnější druh dekorace. Dekor je nanesený na speciální papír, aby 

bylo možné přenést dekor na porcelán je přelakován speciální lakovou vrstvou.  

Pomůcky: 

 Miska na vodu 

 Stěrka (je pryžové hladítko)  

 Nůžky 

 Hadřík 

Materiály: 

 Arch s tisky 

 Voda 

Dekorovaný výrobek: 

 Dezertní talíř 

Pracovní postup: 

 Pomocí nůžek si vystřihneme potřebné množství obtisků (30 sekund). 

 Dezertní talíř omyjeme vlažnou vodou s trochou saponátu, aby byl zbaven prachu a mastnoty 

(30 sekund). 

 Do misky si dáme vlažnou vodu. 

 Na několik vteřin ponoříme do misky s vodou nastříhané obtisky. 

 Namočené obtisky lícem na horu položíme na stůl a počkáme dvě minuty, až se dekor uvolní 

s papíru. Poznáme to tak, že dekor volně klouže po papíru. Doba čekání se odvíjí podle stáří 

obtisku, čím starší je tím se čas prodlužuje. 

 Obtisk položíme na talíř papírem na střep. Dekor přidržíme prsty jedné ruky, zatímco druhou 

opatrně vytáhneme papír (30 sekund). 

 Pomocí stěrky obtisk uhladíme. Zbavíme se tak přebytečné vody a vzduchových bublin (1 

minuta). 

 Obtisk musí na výrobku řádně zaschnout (nejméně 30 minut). 

 Výrobky rozkládáme volně po stole. 

 Po zaschnutí talíř omyjeme hadříkem namočeným ve vlažné vodě se saponátem. Hadřík 

nesmí být příliš mokrý (30 sekund).  

 Výrobek je nyní připravený na výpal. 
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Na Střední Uměleckoprůmyslové škole v Karlových Varech se keramika učí více než sto let. Protože 

jsme krajem porcelánu, budeme se zabývat právě jeho dekorací. Jaký je účel zdobení porcelánu? 

Porcelánový výrobek je sám o sobě ušlechtilý, zářivě bílé barvy, ale stal by se všedním, kdyby byl vždy 

jen bílý. Jeho bělost vhodně doplní i barevná linka či květinový motiv. S barevným motivem nebo 

decentně působícím zlatým razítkem se stane zajímavějším. Jde jen o to, aby vybraný dekorační prvek 

doplňoval a zdůraznil tvar výrobku. 
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