
Název produktu: Keramická láhev s uchem 

Obrazový postup:  

                         

 

                        

 

                                           



        

 

 

Materiál: hrnčířská hlína 

Pomůcky: kruh, struna, očka, hladítko, houba 

 

 

 

 



Základní rozměry:  

výška - 25 cm  

šířka - 16 cm 

objem - 1,7 l 

Technologie výroby: Na výrobu používáme hrnčířskou hlínu s dobrou plasticitou. Základem je dobré 

vycentrování výrobku na hrnčířském kruhu. Postupné vytlačování bublin z hlíny centrováním, kvůli 

možné deformaci či znehodnocení výrobku při prvním výpalu v peci. Základem kvalitního výrobku je 

také šířka stěny do cca 5 mm u použité hlíny. Doba sušení je cca 1 týden podle vlhkosti a prostředí, v 

kterém se výrobek nachází. Ucho lepíme většinou po 8 hodinách, když už má výrobek kožovitý tvar a 

v rukách se nedeformuje.  

Příprava spočívá hlavně v prohnětení hlíny a nachystání potřebného množství hlíny s ohledem na 

produkci.  

Teplota výpalu v případě červenice cca 970 C a v případě šedé cca 1050 C. 

Čas výroby: 

A - master  B C D E 

 3,5 min  5 min 7 min 10 min 15 min 

 

Základní otázky :  

Proč odstraňovat bublinky z výrobku a co by způsobilo jejich ponechání?  

Jaký druh hlíny je vhodný na výrobu výrobku?  

Historie:  

Nejstarší zachovaná pozdišovská keramika je ze 17.století.[1] Na pozdišovských výrobcích je od r. 1947 
charakteristický figurální vzor na tmavém až černém burelovém pozadí. Výrobní keramický závod, 
používající nové technologie, fungoval pod názvem Kermex s r.o. do r. 2006. Vyráběla se zde užitková 
i ozdobná keramika. Ze začátku zde byly dílny zabývající se výrobou užitkového nádobí. Postupně se 
začala vyrábět dekorativní keramika s využitím ornamentálního dekoru v lidovém stylu. Užitková 
strojově vyráběná keramika se zde stala hlavní součastí výroby. 

V Pozdišovicích je jen jediná soukromá dílna mistra keramika, v které se tvoří výhradně ručně 
vyráběná majolika. Je to dílna mistra Jana Parikrupu (nar. 1942).[6] V jeho rodu se tradice výroby 
keramiky dědí již 300 let. 

Pozdišovská keramika a pozdišovská majolika jsou výrobky s ochrannou známkou. Originální ručně 
vyrobené keramické výrobky z Pozdišovic se předávají jen pod touto ochrannou známkou. 

Zdroj: Wikipedia 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pozdišovská_keramika#cite_note-geo-1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pozdišovská_keramika#cite_note-6

