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sůhje veStarém
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a tidépa|<
nazýván
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tttinuje
třeba zbavit bubtin,zvtáčnit
a připravit na tvarováni
] ŠLllcn
Nebotibtátičko.
Připravujese rozpuštěnimhliny
se k tepeni
ve vodě. Používá
jednottivýchdílůa k retušováni'
r:oČh!l.'
tvtatiřs|<ý
: ltli:vr.lu,lo
|<roužek
a různédruhy
modelovacichšpachtlijsou
nezbytnépomůckypro
práci
snadnějšia přesnější
hmotou.
s l<eramicl<ou
.
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.lri1ilo V nabídcelze najít
širokouškátukeramických
hmot z různýchoblasti.LišÍ
jilů,barevnosti,
se s]ožením
ostřiv
typem, ve[i|<osti
i vypalovaciteplotou.
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RUČNÍPRaÍCE.....
|sou to parado)ry!Novinwý titulek ,,Práce
rukama se opět bližíceně ztatď. je jinde
negován titulkem ,,Většina učňů nevěři,
žeje práce rukama uživi."DalšÍčtánkyzas
strittně odaěluii,zda se člověkžiúrukamači
htavou.Jakoby to snad nešlodohromady.
'ak
zkresleně vnÍmámečinnost'|aerá rryptňuje
práce,
podstatnoučástnašichživotů?Tvořivá
i manuálni,člověkaobohacujea činí
duševní
Marná a rutinni práce, duševni
štastnějšÍm.
i manuálni, ho ubiji a frustruje. l proto ie
a hlavu..nemoudré.
děleni práce na
''ruce
Nepřijimejmedobrovolnětoto moderniklišé!

eÍeme-li do rulry h1ínu,doýkáme Se samotných Prapočátků
světai všechjeho proměn. S lrlínou se dajizažítvěci
jak
si,
zinralqr.Vybavíte
že
t
Ííct,
lze
nadsazky
s trochou
se wáří dítě,kterépoprwépromění hroudu jíu v misku? Podobný
hrnčíř,zakladateljednoho
ýaz musel mít i pn,rLípravěi<y
ré zmén:\ocelou našícivi]izaci
kte
řemesel,
lidsýh
z nejstarších
a keré aŽ mnohem' mnohem později vedlo i ke kamnďině.
Kamnář specialistaje q,1worempozdního středověku- je veďejším
produkem hrnčíře,ktery zkoti1 otevřený oheň a uvězni] ho za
stěnou z kactÍů.A na tomto principu se vlastně dodnes nic moc
_
nezměnilo. Hlína,voda, oheň přírodníživly'kteréspoutány
díu před tisíciletími i nyní.
kamnářskému
vznik
člověkem dávaly

UMĚN|| FYzlKA
jakoproces
popsat
kachloýh kamenlzejednoduše
Stavbu

kultivace lrlíny a i dnešníkamnář by mělbý tétopřeměny schopen.

Wffi
To znamená ovládat škálu teoretických znalostí i prakticých
dovedností.Při náwhu podoby topidla musíterespektovat
historicky ýoj, aktuá]rLítrendy, technické možností
i limity. Kamnář musí by.tdesignéri obchodník, psycholog
i umělec. Vyrroba kachloú qžaduje zručnost keramika,
odvahu experimentátora,kázei chemika a přesnost
konstn.rktéra.Fungující ohniště a tahoý systémkamnář
nezkonstnrujebez povědomío ýzkilrr.chzákonech, procesu

ffir-Bj

I

hoření,viastnostechmateriálůa jejich r'zájemnémpůsobení.
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CESTY KE KACHLI
Záltadnmstavebním prvkem kach1oýh kamen je kachel.
Chceme po něm, aby hř Íl abyl zfuovei konstrukčními esteticlgm
prvkem. K tomuto cíi vede mnoho cest a nedá se říct, žeho
ýobně
iépenaplňují kachle tvarově jednÓduché čisložitější,
komplilo"a"é nebo ty snadné,umělecky propracovanéčistrohé
a prosté.Všechny totiž majív kamnářském wětě svémísto.My se na
ýobu

kacřile podíváme zbl'nka.

6 ZDOBENAVOLUTA
Htínaje v koŽovitém
stavu. kachet
je připravenna
sušenípřed prvnÍm
přežahem.
7 PoŘÁDEKV dítně
musímÍtvšechno
své místo,aby
nevznikalchaos.
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l(RoK PRVN|: HLÍNA
Pro zdárnou ýobu kachlůje zásadní ýběr keramické hmoty.
Musí vás zajímat jýí plasticita, pórovitost' zÍnitost, mífa smrštění
při sušeníavi,palu i zabasveni,U glazovaných kachrlůje ďeba brát
zřetel i na budoucí interakci glarury akacÍiového střepu. Když si
kamnař lybere ,múžezačítkouzelnáproměna' Existuje několik
klasicýh keramicýh postupů:modelování,vytáčenína kruhu, lití
čir'tlačovánído forem. Každý zpnsob má wépřednosti i neýhody.

A KRUH
MoDELoVÁNÍ
Modelování je tvarově nejsvobodnější.Z měWé fuoudy připravené
dle vlastnírecepturynebo z prumyslově zpracovanéhobloku se
lymačkávají wary nebo připralují pláty,z nichž se kactrle slepují
kruhu
oomocí tzv. šlikru.trliněnéhoblátíčka.Práce na hrnčířském
patří s modelováním k tradičnímmetodám a většinustředověkého
kactrloví sibez zvládnutí práce s kruhem Ize těžkopředstavit.

FoRMY
UMĚNÍ
zefektir,nění
celkové
produkce
z forempředstarnrje
V1robakaclrlů

_ můžeteq'rábět
ryclrleji a snadněji,ale pozor,lywoření forem
je samostatnáčasověnáročnádisciplínaa cestakýslednému
negatir,u můžebyt hodně dobrodružná' Dokonalý
pracor"rrrímu
vztrled odlitků navícnemusívzdy souzníts řemeslnou s}Ťovostí
tradičníkamnařiny.

pŘrovÝpnlrrut
sušrruÍ

Čersý kachel obsahujevodu a tu je třeba před qpa1em r,ysušit.
Čímpomaleji a rovnoměrněji matefiál \'ysychá,tím méně
deformacía prasklin hrozí'Lépe se sušíméněplastickéhmory
s lyššímobsahem ostřiva,kteÍédílq,pórovitosti snáze uvolňují
vodu. U plasticýh materiáIůje nutno \,yÍo\,návat
rozdíl powchové a r,rrritřnívlhkosti střepu a odsychání
zpomalit clonou z folie čivlhké tkaniny. Poléváníči
nástřik glazurou obr,ykle předchází r,1pa1ua jde
vlastně o posledníoperaci,kdy kachel prochání
rukama kamnáře-keramika před dokončením'

BoD PRoMĚNY:VÝPAL
Pá1enív peci, to je kapitola SamapÍo sebe.Pro
někoho předstar,ujeneuchopitelnýrituá, jehoŽ l.007o
kontrola nenív lidsýh silách,jiný se řídípřesný,mi
postupy'pečlivězaznamenává a lyhodnocuje
měřenéteplotníúdajeijednotlivé časovéfaze
rypalu. Komfort r,1pa1uv programovatelné
elektrické peci ne1zesror,návat s živelností
páleníohněm v peci na dřevo.Jistéje
všakjedno. V1paljednou provždyzměni
1aystalickou strukturu kachloví.
I(ROK POSLEDN!: I(ACHEL
Nově r'}tvořená keramiclcí vazba ýrobek
zcels azpelmi, Kachelje připraven akumulovat
pláštěbudoucích
tepio,by.tnosnou součástí
jejich
okasou'
nadčasovou
stát
se
kamen a
A kam se q.trati1a hlína z počátku?
Proměni]a se v kamnal

===r
8 FORMAsádra z keramic|<é
hmoty odsaje povrchovouvodu
a umožní
snadnéoddětení
htínyz formy. 9 oDŘEZKY Netze
je hned využít,ale dajíse
zrecyklovatdo novékeramické
hmoty.1o PESTRÁŠKALA
FoREMRozšiřujesortiment
dítny.11KAMNAs ručně
dělanými |Gchtiz trojklášteří
: v českém|(rumlověpostavila
l zámecká kamnářská
I manufakturas.r.o.
l:ll:r::r::l
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