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ANOTACE 

Obsahem předložené práce je odvětví výroby porcelánu, které má v Čechách 

velkou tradici. V úvodu práce je popsán vývoj keramických výrobků, které 

ovlivňovaly kulturu celé společnosti. Další část je věnována hlavni surovině, a to 

kaolinu. Je tu popsán vznik, těžba i samotné zpracování. Práce pokračuje historií 

vzniku porcelánového odvětví, vznikem prvních porcelánek a výrobou. Poslední 

část je věnována tématu, které s tématem úzce souvisí, a to ochraně životního 

prostředí a otázce perspektivy tohoto odvětví. 
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SUMMARY 

The theme of this thesis is the porcelain industry which has a long tradition in 

the Czech Republic. The introduction describes developing the ceramic products, 

that affected the culture of the whole society. Another section is devoted to the 

main material - kaolin - and its origin, extraction and processing. This work than 

describes the porcelain industry history and the beginning of porcelain production. 

The last part is devoted to the topic, which is closely related to environmental 

items and perspectives of this industry. 
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1 ÚVOD 

Keramika a výroba keramických nástrojů je jedním z nejstarších řemesel. 

V našem životě hraje roli již od doby kamenné, kdy docházelo k výrobě prvních 

nástrojů pro každodenní potřebu, ať už se jednalo o předměty užitkové, jako 

nádoby na vodu a mísy, nebo o zdobné předměty. Všechny tyto výrobky jsou 

historickými ukazateli vývoje a života lidí. Určují historické milníky v dějinách 

a přibližují nám životy našich předků. Často je keramika zásadní pro poznání 

dávno zaniklých kultur. 

Tato práce je věnována tématu, které jsem si vybrala zejména proto, že žiji ve 

městě, kde se nachází jedna z nejvýznamnějších porcelánek v České Republice. 

Cílem je poznání tohoto řemesla, protože hrálo velkou roli v historii naší země 

a také poskytlo mnoho pracovních příležitostí. Každý z nás je v dnešní době 

obklopen porcelánovými výrobky, které jsou spojeny s dlouholetou tradicí tohoto 

odvětví. 

Nedílnou součástí, potřebnou k výrobě porcelánu, je hlavní surovina, a tou je 

kaolin. Od vzniku kaolinu, přes těžbu a zpracování této suroviny až k samotné 

výrobě porcelánu je velice dlouhý proces. Trvalo mnoho let, než se výroba dostala 

na úroveň dnešní moderní techniky a bezchybných výrobků. Tomu předcházela 

nelehká cesta, která byla započata výrobou majoliky a fajánsu. Tyto předměty 

lidové keramiky jsou sice nedokonalými, ale prvními předchůdci skutečného 

porcelánu. S jeho produkcí jsou neodmyslitelně spojena mnohá místa v České 

Republice. Tato místa se stala věhlasnými právě díky výrobě, která vždy byla na 

velmi vysoké úrovni. Některé z těchto lokalit nadále ve výrobě pokračují. I přes 

velký průmyslový rozkvět a přínosy do měst, s nimiž jsou spjata, se však toto 

odvětví podepsalo na krajině. To je vysoká cena za nádherné výrobky 

s dlouhodobou tradicí. Otázkou zůstává, zda a jak dlouho bude ještě možné 

pokračovat v těžbě. Z důvodu úbytku materiálu se začíná těžit na větším území 

a to přináší velká rizika. Letitá těžba má negativní vliv na životní prostředí. 

Dlouhou dobu tuto otázku nikdo neřešil a příprava rekultivací přichází až 

v posledních letech. Nastává tedy otázka jak dostat krajinu do původního stavu. 
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2 KAOLIN A JEHO ZPRACOVÁNÍ 

Kaolin je již dlouhou dobu vyhledávanou surovinou. První zmínky pocházejí 

z lokality Kao-ling v čínské provincii. Právě toto místo bylo prvním nalezištěm 

a podle něj dostal kaolin i své jméno. Kaolin doslova znamená "hlína z Vysokého 

kopce" [4]. 

Vlastní kaolin je bílá, nebo obecně světlá reziduální hornina, která není 

plastická. Její jílová složka obsahuje kaolinit a další minerály této skupiny (více 

než 80 %). V technické praxi se jako kaolin označují i horniny, kde jílový podíl tvoří 

pouze 10 až 15 %. Dalšími složkami jsou vždy křemen, dále pak slídy a živce. 

Ostatní příměsi jsou závislé na složení mateční horniny. Kaolin je velmi žádanou 

surovinou a to zejména pro výrobu porcelánu. Dále se používá také v papírenství, 

do nátěrových hmot, jako plnivo v gumárenství a v neposlední řadě pro výrobu 

žáruvzdorných výrobků [10].  

 

Obr. 1 – Kaolin [12] 

2.1 Vznik a stáří 

V Českém masivu se vznik ložisek váže na předplatformní a platformní pánve 

na Karlovarsku, Kadaňsku, Plzeňsku a Znojemsku. Všechna tato ložiska patří 

k reziduálnímu typu. Kaolin vzniká dvěma způsoby. Prvním z nich je zvětrávání 

neboli kaolinizace hornin, které jsou bohaté na živce. Pod pojmem kaolinizace 

tedy rozumíme přeměnu silikátů (zejména živců) na jeden z jílových minerálů -
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 kaolinit. V tomto procesu dochází k nahromadění Al2O3, k částečné ztrátě SiO2 

a úplnému vymizení Fe2O3. Příčinou přeměny je zvětrávání nebo působení 

hydrotermálních roztoků. Procesu podléhají zejména kyselé vulkanity (granity, 

ryolity, syenity, atd.). Zdrojem mohou být také ruly, nebo arkózy tj. další horniny, 

bohaté na živce. Na našem území jsou ložiska vázána na tzv. karlovarské žuly, 

oherské ruly a karbonské arkózy na Plzeňsku [8]. Zvětrávání probíhá převážně za 

teplého a vlhkého klimatu v kyselém prostředí a je také usnadněno působením 

kyseliny sírové, která se uvolňuje rozkladem sirníku. Důležité jsou také huminové 

kyseliny z vod rašelinišť. Kaolinizace může mít na různých místech také různý 

průběh. To je dáno zejména klimatickými podmínkami nebo vlivem tektonické 

činnosti [10]. 

V Českém masivu proběhlo zvětrávání ve dvou obdobích, kdy střední Evropou 

procházel rovník. Většina ložisek na Plzeňsku a Podbořansku vznikla v karbonu. 

Karlovarská a Kadaňská ložiska vznikala v křídě. Hlavním činitelem kaolinizace 

bylo tedy tropické a subtropické klima. Velký vliv na kvalitu suroviny mělo rovněž 

složení mateční horniny – ta většinou obsahuje železo, které ložiska kaolinu 

znehodnocuje. Vliv na uložený materiál má i tektonika. Kaolinová kůra je málo 

odolná a v zakleslých krách má tedy vetší šanci na uchování, než na krách 

vyzdvižených [10]. 

 

Obr. 2 – Vznik ložiska zvětráváním [11] 
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2.2 Ložiska v severozápadních Čechách 

Kaolin představuje typickou tuzemskou nerudní surovinu. V České Republice 

je evidováno celkem 22 ložisek, z toho je v současnosti 7 těžených. Jejich největší 

část je položena v severozápadních Čechách. Důležité jsou oblasti Plzeňska, 

Karlovarska a Podbořanska. Všechna tato ložiska jsou těžena povrchově, a roční 

těžba surového kaolinu se u nás pohybuje okolo 1 000 kilotun. Ložiska 

rozdělujeme podle místa vzniku na ložiska primární a sekundární. Primární ložiska 

prošla procesem kaolinizace v místě svého vzniku. Matečnými horninami těchto 

kaolinů jsou převážně žuly. U nás jsou to například ložiska v Kadani, Karlových 

Varech nebo ve Vidnavě. Druhým typem jsou ložiska sekundární. Ta vznikají 

rozplavením ložiska primárního a odnosem materiálu do nižších poloh, kde 

dochází k usazení. Třetí typ ložisek se vyskytuje v okolí Plzně a Podbořan. 

U těchto výskytů je velice složité určit jejich genezi – vznikla přenosem zvětralin do 

terénních depresí a ke kaolinizaci mohlo dojít jak v místě první sedimentace, tak 

během transportu nebo až po definitivním usazení. Taková ložiska bývají právě 

z tohoto důvodu těžce zařaditelná [1]. 

2.2.1 Kadaňsko 

Kaolinová ložiska nalezneme na okraji severočeské hnědouhelné pánve. Zde 

z podloží terciéru vychází na povrch kaolinizované krušnohorské krystalinikum (již 

zmíněné krušnohorské ruly). Podkrušnohorský pruh výskytu ložisek kaolinu se 

táhne při severozápadním okraji pánve. Jihovýchodní okraj lemují výskyty Vokáň, 

Krásný Dvoreček - Rokle, Kadaň a Tušimice – Libouš. Z těchto ložisek jsou 

všechna vázána na uhelnou sloj, a proto se těží už pouze v Kadani [6]. 

 Matečná hornina tohoto kaolinu se skládá z K - živce (40,5 %), křemene 

(34,6 %), dále pak z oligoklasu a biotitu. Kaolinizace zasahuje přibližně do hloubky 

deseti metrů [6]. 
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Obr. 3 – Zatopený kaolinový lom Kadaň [K. Nová, 2013] 

2.2.2 Podbořansko 

Ložiska kaolinu jsou vázána na tektonicky vymezenou depresi směru SV – JZ 

(Krásný Dvůr, Netaň, Nepomyšl a Buškovice). Matečnou horninou kaolinu je 

karbonský arkózovitý pískovec říčního nebo jezerně deltového původu. Podle 

stupně zvětrávání arkózovitého pískovce lze kaolinový profil rozdělit na svrchní 

zónu mocnou 30 m s více než 15 % výplavu a na spodní zónu s mocností 100 m 

a s výplavem pod 15 %. V nadloží kaolinu jsou vytvořeny sekundární kaolinitové 

jíly, pískovce, křemence a vulkanogenní komplex miocénu. Do hloubky ubývá 

kaolinitu a intenzity koroze křemenných zrn, zatímco přibývá illitu a živce. 

Výtěžnost kaolinu při plavení kolísá od 25 do 30 % [6]. 

 

2.2.3 Karlovarsko 

Tato oblast je složena ze dvou typů variských granitoidů, které jsou odlišného 

stáří. Právě v mladších granitoidech došlo přeměnou živce ke vzniku kaolinitových 

ložisek. Granit je kyselá hlubinná vyvřelina, která vzniká v prostředí subdukčních 

zón. Podsouvající se oceánská deska zavléká do pláště sediment a značné 

množství vody. V hloubce se vytváří vysoce mobilní magma, které se ve formě 
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jakýchsi diapyrů protavuje k povrchu a neustále se diferencuje. Výsledkem jsou 

mohutná tělesa kyselého charakteru, dnes obnažená denudací [6]. 

2.3 Těžba kaolinu 

Samotná výroba porcelánu by nebyla možná bez vytěžení potřebné suroviny. 

Tou je surový kaolin. Můžeme ho označovat jako zeminu v přírodním stavu, která 

obsahuje minerály různé zrnitosti. Tato zemina vznikla během geologických dob 

a to procesem kaolinizace. Prvním krokem, který rozhoduje o těžbě, jsou 

ověřovací práce. Ty probíhají odebráním vzorku z daného ložiska pomocí vrtu. 

Jsou zjištěny vlastnosti kaolinu a ekonomická výnosnost. Pokud je kaolin dobře 

vytěžitelný a má podíl kaolinitu alespoň 15%, je vhodný pro těžbu. Pro těžbu 

kaolinu existuje mnoho různých způsobů. Surovina je zpravidla těžena 

v etážových lomech pod hladinou podzemní vody. To je však jen jedna cesta. Do 

konce druhé světové války, kdy ještě neexistovala vhodná mechanizace, se kaolin 

těžil ručně (a jen někdy s omezeným množstvím trhavin). Práce probíhala 

v uspořádaných lavicích a umožňovala tak selektivní těžbu. Bylo však nutné 

vytvořit více horizontů. Pokud byla skrývka hodně tvrdá, umožňoval tento způsob 

vytěžit pouze malou část ložiska. Proto se v některých případech dostávalo i na 

těžbu hlubinnou – ta byla uskutečňována rovněž v zimních obdobích, kdy práce 

v lomech nebyla možná. Jiným způsobem bylo takzvané sudování. Byla vytvořena 

šachtice, která dosahovala těsně pod skrývku. Postupně bylo vytěžováno od 

stropu. Směrem dolů tak vznikaly kuželovité trychtýře a surovina padala do „sudů“, 

které byly až 20 metrů vysoké. Sudy se pak v zimních měsících využívaly jako 

zásobárny. Další metodou bylo klasické chodbicování - vytvoření jedné hlavní 

chodby a postupné rozvětvování do chodeb dalších [1]. 

Co se týče povrchových dolů, ještě před nástupem mechanizace se těžilo 

takzvaným mlýnkováním. Tento způsob se využíval při úzkém ložisku nebo při 

výskytu čoček. V podzemí byla vytvořena jedna horizontální dopravní štola a pár 

menších vertikálních, které směřovaly k povrchu. Na povrchu se těžilo kolem 

vrcholu komínu, tím vznikal jakýsi mlýnek a těžená surovina padala vertikální 

šachticí do připravených vozíků v dopravní štole. Tento způsob se používal tam, 
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kde by jiné techniky nebyly efektivní. Dnes je stále využíván systém etážových 

povrchových lomů a surovina je těžena bagry a rypadly [1]. 

 

Obr. 4 – Těžba mlýnkováním [7] 

 

Posledním, ale v České Republice jen málo využívaným postupem, je 

dobývání vodním proudem. Voda se pod vysokým tlakem vhání do těžené stěny 

nebo do již vytěženého kaolinu. Na těžební stěně proud vody stéká dolů spolu se 

surovinou do usazovacích jam. V těch sedimentují písky a zbývající suspenze bez 

písku přechází do samotného postupu plavení kaolinu. Tato těžba je velice 

výhodná, protože nepotřebuje nákladnou techniku ani dopravu. Bohužel je závislá 

na klimatických podmínkách a proto není vhodná pro oblasti s delším mrazivým 

obdobím [1]. 

2.4 Úprava kaolinu 

Samotný vytěžený kaolin však není ihned po těžbě v takové fázi, aby mohl být 

použit na výrobu porcelánu. Z lomu nebo dolu bývá převážen do skladu 

k takzvané homogenizaci. Tou se rozumí proces, který je využíván při těžbě dvou 

a více různých ložisek. Hlavním cílem homogenizace je docílit u různých várek 

suroviny stejných vlastností. Proto bývá tento kaolin uložen ve skladech, kde je 

pečlivě promícháván. Sklady rovněž slouží jako zásobárny v dobách, kdy je 

z nějakého důvodu omezena nebo zastavena těžba. Až po fázi homogenizace 

pokračuje kaolin k dalším úpravám [1]. 
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Další částí tohoto procesu je rozplavování. Plavený kaolin je ve skutečnosti 

směsí různých minerálů velmi jemné zrnitosti. Právě tyto minerály jsou však 

nežádoucí a proto musí být vyplaveny. Kaolinit mezi nimi tvoří jakýsi tmel, který 

drží hmotu pohromadě. Ve spojení s vodou je však velmi plastický a s velkým 

množstvím tedy dochází k dokonalému rozpojení složek suroviny. Takto vyplavený 

kaolin putuje do míchačky. Míchačky jsou 5 až 7 metrů dlouhé a většinou 

instalované až tři v řadě za sebou. Pro průchodu touto míchačkou je směs vylita 

na vibrační nebo bubnové síto. Na tomto sítu se zachytí hrubé podíly hmoty a přes 

síto procházejí části o velikosti 12 až 15 mm. Ty dále putují do protiproudové 

pračky, kde sedimentují hrubší písky. Další třídění pokračuje v hydrocyklonech 

nebo odstředivkách, které odlučují největší frakci až do chvíle, kdy zůstanou 

částice o rozměrech 0,1 mm [1]. 

Takto vytříděná směs však nemůže být použita pro výrobu z důvodu své 

tekutosti a je třeba ji odvodnit. Za účelem dehydratace je přidán flokulační 

prostředek, který způsobuje vločkování a tím se kaolin stává plastičtějším. V této 

fázi je hmota filtrována a prochází magnetickou separací. Ta odstraňuje všechny 

kovové části, hlavně železné podíly, které by mohly způsobit zabarvení a tím 

i znehodnocení suroviny. Filtrace probíhá na základě odtoku zbylé kapaliny přes 

tkaninu. Ta zachycuje tuhé části, které se hromadí a vzniká takzvaný koláč. Kaolin 

je pak lisován do dlouhých válců. Posledním krokem je sušení. To probíhá teplem 

a přirozeným odpařováním zbylé kapaliny. Takto vysušené válce jsou připravené 

k další distribuci a výrobě. Každý plavený kaolin má svou značku, která musí mít 

a dodržovat určité technické vlastnosti. U nás jsou tyto parametry udávány 

ČSN 72 1310 (naše značky jsou například KK nebo Sedlec Ia) [1]. 

Takto zpracovaný kaolin se dále používá v papírenském odvětví i jako 

nátěrová hmota. Své využití našel také v gumárenském průmyslu a při výrobě 

žáruvzdorných materiálů. Nejčastější využití má však v keramickém 

a porcelánovém průmyslu. Toto odvětví zajišťuje největší odběr plaveného kaolinu 

u nás. 
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2.5  Výroba porcelánu 

Je to právě plavený kaolin, který umožňuje výrobu tak žádaného zboží, jakým 

je porcelán. Postupem času docházelo ke zdokonalování postupu výroby až do 

podoby, jakou známe dnes. První způsob výroby porcelánu známe již od 

nejstarších dob – takzvané točení z volné ruky. Dnes se tato technika využívá 

spíše v uměleckých oborech, při výrobě jednoho speciálního kusu. Pro masovou 

produkci by nebyla vhodná z důvodu technické složitosti a časové náročnosti. 

Točení z volné ruky je jedním z nejstarších způsobů výroby. Vyžaduje hrnčířský 

kruh, který točíř ovládá nohou. Je třeba také dalších nástrojů na tvarování 

a nezbytná nádoba s vodou. Výrobek musí být stále navlhčován, aby neztratil 

vlastnosti, které jsou k vytáčení potřeba. Sešlápnutím pedálu se kruh roztočí, 

a točíř na něj vhodí kus plaveného kaolinu, který postupně zpracovává tahy rukou. 

Sám si tedy určuje jak tvar, tak také tloušťku daného výrobku. Každý kus je 

rozdílný a proto také originál. Z tohoto principu je převzata modernější forma 

vytáčení, a to pomocí mechanické výroby. V mechanickém hrnčířském kruhu je 

usazena sádrová forma, do které se vloží válec zpracovaného kaolinu. Tato forma 

udává vnější tvar výrobku. Nad kruhem je umístěna hlavice s otočnou šablonou. 

Ta udává vnitřní tvar. Přebytečná hmota je odřezávána strunou. Vzájemným 

protichůdným otáčením se vytáčí výrobek. Popsanou technikou jsou produkovány 

především předměty jednoduchého tvaru – například hrnky [5]. 

Dalším způsobem je výroba litím. Ten se používá zejména při výrobě 

složitějších, kulatějších tvarů, které by nebylo možné vyrobit na mechanizovaném 

hrnčířském kruhu. Pro tyto předměty jsou vyrobeny speciální sádrové formy, které 

se mohou skládat až z několika částí. Samotná forma musí být vypracována 

co nejvíce detailně. Po vylití předmětu by mohly zůstat viditelné spoje formy a 

výrobek by byl tím pádem znehodnocen. Tato metoda je založena na vlastnostech 

sádrové formy a samotného kaolinu. Surovina je před výrobou naředěna vodou, 

až vznikne kašovitá konzistence. Směs obsahuje kolem 35% vody. Právě díky 

sádrové formě a její vlastnosti absorbovat vodu je taková výroba možná. Kašovitá 

směs je nalita do formy. Při doteku se stěnami formy je ze směsi absorbována 

voda, směs vysychá a vzniká střep. Zbývající směs je vylita ven. Právě délka 

doteku určuje tloušťku litého střepu. Čím déle jsou látky v kontaktu, tím silnější se 
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střep stává. Všechny takové výrobky jsou dále doplňovány ručně vyráběnými 

doplňky, jako jsou ouška k hrnkům nebo úchytky k mísám a čajovým konvím. Tyto 

polotovary dále putují k sušení [5]. 

Poslední způsob je využíván k výrobě plochých výrobků a hlavním rozdílem je 

základní surovina. Je zde použit kaolin, který obsahuje pouze 3% vody, je tedy 

prakticky v suchém stavu. Tento porcelánový granulát je pod velkým tlakem 

stlačován v lisu, až vznikne hotový polotovar. Daná technika výroby je plně 

automatizovaná a její výhodou je, že výrobek už dále nemusí pokračovat do fáze 

sušení [5]. 

 

Obr. 5 – Vypalovací pec [K. Nová, 2013] 

Po celkové fázi sušení jsou výrobky připraveny k prvnímu vypálení, které se 

nazývá přežah. Ten probíhá při teplotě 900 °C. Právě v této fázi je porcelánu 

dodáván dekor, jehož součástí je také značka dané porcelánky. Dekor je nanášen 

předpřipravenými obtisky nebo malován z volné ruky. Tato práce je prováděna 

vyučenými malíři, proto se každý výrobek nepatrně liší od jiného. Poté výrobek 

pokračuje na v pořadí druhé vypálení, které ho zbavuje mastnoty po dekoraci. 

Toto vypalování probíhá při teplotě 700 – 800 °C. Po druhém vypálení projde 

každý výrobek podrobnou kontrolou. Finální fází výroby je glazování. To zajistí 

pevnost a lesk daného výrobku. Každý jeden je namočen do glazovací směsi a to 

buď ručně, nebo u těžších produktů strojově. Glazovací směs je neprůhledná 

a svou transparentnost získává až po vypálení, které probíhá v žáru 1400 °C. Toto 
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vypálení je tedy poslední fází výroby a výrobek může putovat do balírny, kde je 

připraven k distribuci [5]. 
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3 HISTORIE VÝROBY PORCELÁNU 

Keramika hrála v naší historii velkou roli a dodnes tvoří důležitou součást 

našeho průmyslu. Už primitivní člověk si osvojil způsob zpracování keramických 

hlín. Naučil se jak hlínu vypálit a tím ji zpevnit, ale i to, že po vypálení mění svou 

barvu. Keramické nádoby byly využívány k vaření a uchovávání potravin. Také se 

používaly ke kultovním obřadům. Jedním z nejstarších nálezů na našem území 

byla Věstonická Venuše (byla objevena v letech 1925 – 1938) [5]. 

Nejušlechtilejší keramickou hmotou se stal porcelán. Ten byl objeven a poprvé 

vyroben v Číně již kolem roku 1250 př. n. l. Byl to takzvaný protoporcelán, který se 

vyráběl v lehce nazelenalém odstínu. Šlo o jakýsi přechod mezi kameninou 

a porcelánem. Čínský porcelán byl po dlouhou dobu nedostatkovým zbožím. 

Objevoval se pouze v okolních zemích, jako byla Korea a Japonsko. Do těchto 

destinací se dostával obchodní výměnou a sporadicky také jako prestižní dar. 

Takovým způsobem se pak porcelán dostával do celé východní Asie a severní 

Afriky [4]. 

Porcelán obvyklého evropského složení byl v Číně vyráběn již ve 2. století n. l. 

Do Evropy však pronikl až koncem patnáctého a začátkem šestnáctého století. Po 

třicetileté válce se rozšířil i mezi bohaté měšťany, ale pro jeho vysokou cenu si ho 

nemohl dovolit nikdo jiný. Cenově dostupnou náhražkou se stával tzv. fajáns [4]. 

O porcelán byl velký zájem, a proto jej Čína začala vyvážet do Evropy. Styl a 

dekor porcelánu se přizpůsoboval požadavkům zákazníků – vzory se dodávaly z 

Anglie, Holandska a Německa [5]. 

Z důvodu prestiže ale také vysoké ceny začaly pokusy o výrobu porcelánu 

v celé Evropě. Jako první se v těchto snahách projevila Itálie. Samotné slovo 

porcelán pochází právě z italského slova "porcella" a to díky své podobnosti 

s povrchem ulity mořského šneka. První pokusy jsou datovány do 15. století, kdy 

vznikal takzvaný Medičejský porcelán. Byla to pórovitá hmota ze směsi bílých, 

vypalovaných jílů. Nedosahovala však takové pevnosti ani transparentnosti jako 

porcelán čínský [4]. 
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3.1 Míšeňský porcelán 

První kvalitní porcelán se objevil na dvoře saského kurfiřta a polského krále 

Augusta Silného. Jeho dvůr byl bohatě zásoben východoasijským porcelánem – 

s tím však přicházely obrovské výdaje. Velké náklady na koupi a vidina obchodní 

spolupráce vedly k pokusům o výrobu vlastního porcelánu. Tímto úkolem byl 

pověřen Ehenfried Walter von Tschirnhaus. Dalším, kdo se podílel na výrobě, byl 

Johann Friedrich Bötgger (ten se původně zajímal o výrobu zlata, avšak kvůli 

neúspěšným a nákladným pokusům jej král poslal do Drážďan, aby se podílel 

alespoň na vzniku manufaktury na výrobu fajánse a imitace porcelánu). V letech 

1705 až 1707 přišel první úspěch. Stále ještě nebyl vyroben porcelán, ale podařilo 

se vyrobit červenou kameninu, tzv. jaspis-porcelán. Základním poznatkem bylo, že 

netavitelná hlína musí být smíchána se správným tavidlem v určitém poměru tak, 

aby směs při pálení vytvořila tvrdý a neprodyšný střep. Dne 15. ledna 1708 byl 

zaznamenán další úspěch. Po nesčetných experimentech byla vypálena hmota 

transparentní a bílá [4]. Po více než roce pokusů, vznikl 28. března 1709 první 

evropský porcelán. Tato zpráva byla oznámena saskou dvorní kanceláří v latině, 

francouzštině, němčině a holandštině, a to 21. ledna 1710. Ve stejném roce 

vznikla také porcelánová manufaktura v Míšni na zámku Albrechtsburg. Kvůli 

ochraně výrobního tajemství a jako svou poznávací značku získal míšeňský 

porcelán ochrannou známku se dvěma zkříženými meči [18]. 

 

Obr. 6 – Značka Míšeňského porcelánu [18] 
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4 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MÍSTA VÝROBY 

Severozápadní Čechy se staly místem s největší produkcí porcelánu na 

našem území. Výroba porcelánu je pro náš region typická a má svoji dlouholetou 

tradici. Hlavním důvodem k rozvoji porcelánek bylo umístění u bohatých nalezišť 

kaolinu, hlín, jílů, ale také dřeva, které bylo k výrobě porcelánu nezbytné. Velký 

problém však představovala hospodářská a politická situace. Prvenství v tomto 

odvětví až do této doby patřilo vídeňské manufaktuře, která měla strach 

z konkurence. Každé nové manufaktuře muselo být uděleno privilegium, které 

umožňovalo výrobu porcelánu. To byl však velký problém. Zlom přišel až v roce 

1811, kdy byla vyhlášena guberniální výzva Oberspostamtszeitung, díky níž nastal 

velký rozvoj výroby. Výzva slibovala všestrannou pomoc vlády při zakládání 

nových porcelánek. To vedlo k zakládání soukromých dílen, které vedly své zboží 

jako kameninu, fajáns nebo jemnou pórovinu anglického typu. Objevily se však 

finanční ale hlavně odborné nedostatky. Většina těchto dílen vytvářela 

porcelánový střep, který svou kvalitou neodpovídal pravému evropskému 

porcelánu. Střep byl většinou zažloutlý nebo šedavý a hmota byla nekvalitní 

s četnými kazy. Nejčastější malbou byl míšeňský typ "pták a skála" 

a tzv. slaměnkový dekor. Durynských předloh se český porcelán zbavil v letech 

1805 až 1820. Další vznikající porcelánky byly jedněmi z těch, které se svou 

výrobou přetrvávají až dodnes [4]. 

4.1 Horní Slavkov 

Manufaktura v Horním Slavkově je první a také nejstarší porcelánkou 

v Čechách. Vůbec prvním podnětem k jejímu založení byl nález bílé hlinky 

v Javorné, která mohla umožnit výrobu porcelánu. Důkazem, že hmota je vhodná 

pro výrobu porcelánu, bylo potvrzení od wallendorfské porcelánky. Ta doložila, že 

se jedná o kvalitní kaolin. Tento objev vyvolal velký rozruch mezi místními občany, 

statkáři a hlavně obchodníky. Začaly pokusy o experimentální výrobu a myšlenky 

o založení manufaktury v Hájích. S nápadem přišel Jakob Just, který do svého 

podnikání přizval Franze Antona Habertitzla. Ten své pokusy prováděl nejprve 

sám ve svém domě v malé ležaté peci. Avšak kvůli nedostatečným odborným 
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znalostem potřeboval pomoc specialisty. Tím se mu stal arkanista Johann Gotlieb 

Sonntag. Dlouhou dobu Habertitzl financoval pokusy ze svých úspor. To však 

nevydrželo dlouho a proto bylo založeno družstvo, do jehož čela byl zvolen právě 

Sonntag. Ten podal žádost o privilegium, která však bylo zamítnuto a družstvo se 

rozpadlo [3]. 

Po předchozích neúspěšných pokusech vznikla konečně v roce 1792 první 

manufaktura v Horním Slavkově. Jejími zakladateli byli Johann Georg Paulus, 

Johann Pöschl a Johann Georg Reumann. Jejich snahy se soustředily na 

postavení nových pecí, které by se používaly k vypalování. Byly vybudovány dvě 

pece (jedna z nich shořela a druhá musela být pozastavena kvůli stížnostem 

místních obyvatel). Ti se báli možného požáru. Johann Paulus se však nevzdal, 

podal žádost o udělení privilegia, ve které uvedl, že postavil mlýn na glazuru, 

objevil kvalitnější suroviny a kaolin podrobil důkladnějšímu plavení. Nová žádost 

byla opět zamítnuta a to z důvodu, že uvedená hmota byla stále pouze 

kameninou. Po řadě neúspěchů Paulus vzdal své podnikání a nabídl manufakturu 

k odkoupení. V roce 1800 podnik převzala Louisa Sophia Greinerová se svými 

dětmi Moritzem a Friederikou. Do manufaktury začaly plynout velké finanční 

prostředky, ale ani to nepomohlo jejímu rozvoji. Výrobky se mohly prodávat pouze 

do Polska, kde toto odvětví ještě nebylo známo. K obratu došlo až s příchodem 

Johanna George Lipperta, který se v Horním Slavkově objevil v roce 1803 a za 

manželku si vzal právě dceru Friederiku. Vstoupil do podnikání a v roce 1808 (po 

smrti majitelky) vykoupil manufakturu od ostatních členů Greinerovy rodiny. To 

konečně znamenalo pro podnik pokrok a vzrůst. Jako svého pomocníka si vybral 

důlmistra Wenzela Haase. Díky studiu odborných prací a spolupráci s míšeňskými 

specialisty se jim podařilo dovést jakost hmoty na vyšší úroveň, společně 

s pálením a dekoratérskými technikami [3]. 

Obrovský zlom nastal v roce 1812, kdy bylo pro Horní Slavkov konečně 

uděleno privilegium. V té době měla manufaktura dvě dvoupatrové budovy 

a zaměstnávala 21 osob. Největšího rozmachu však podnik dosáhl v letech 1820 

– 1840. V roce 1824 se dočkal svého prvního ocenění od c. & k. průmyslového 

inspektorátu. Porcelánka byla vyhlášena jako nejvyspělejší ze všech českých 

provozů. Se svým zbožím se poprvé ukázala veřejnosti v roce 1828 a to na První 
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živnostenské výstavě průmyslových výrobků v Praze. O rok později získala na 

druhé výstavě bronzovou medaili [3]. 

Po smrti Wenzela Haase v roce 1830 převzal porcelánku jeho syn Eusebius 

August Haas a tím přivedl manufakturu k dobám největšího rozmachu. Výroba se 

postupně rozšířila do deseti budov. Velkým pokrokem se stal vynález tisku 

černých kontur. Tyto kontury se obtiskly na výrobek a stačilo je pouze vybarvit 

vhodnými barvami. V této době již manufaktura zaměstnávala téměř dvě stovky 

lidí. I to svědčilo o velkém rozmachu. Poptávka se postupně zvyšovala 

a manufaktura si mohla dovolit zaměstnávat stále více lidí. Během let se August 

Haas stal jediným majitelem, podnik však kvůli velké konkurenci neprosperoval. 

Podle smlouvy z roku 1867 se jeho nástupcem stali syn Georg Haas a synovec 

Hans Cžjžek. Tím se změnila také signatura továrny na "Haas a Cžjžek". Později 

společníci přikoupili Portheimovu porcelánku a díky tomu se jejich podnik rozrostl 

na největší porcelánku u nás. Obě továrny zaměstnávaly okolo jednoho tisíce 

dělníků a manufaktura se tak rozrostla jak o pracovníky, tak také o nové pece, 

kotelny a další budovy. Specializovala se na výrobu luxusního, bohatě 

dekorovaného zboží a to v objemu výroby kolem 200 tun měsíčně. Zlom nastal 

v období hospodářské krize, která postihla oba dva provozy. Podnik se začal 

zadlužovat a nutností bylo omezit výrobu a snížit mzdy až o 20%. Tato situace se 

zlepšila těsně před druhou světovou válkou, kdy se výrobky dostaly na klasický 

trh. Bohužel však došlo k požáru a rekonstrukce budovy vedla podnik k dalšímu 

zadlužení. První část historické stopy slavkovské porcelánky skončila dne 

24. 10. 1945, kdy byla znárodněna a stal se z ní státní podnik [3]. 

4.2 Klášterec nad Ohří 

Počátky klášterecké porcelánky a její historie jsou opravdu zvláštní: Hrabě 

Thun povolal do Čech lesníka Jana Mikoláše Webera – chtěl po něm, aby se 

staral o thunské panství v Klášterci. V roce 1788 však připadla správa manželce 

hraběte Thuna a ta z neznámých důvodů Webera propustila. Tím začaly dějiny 

jedné z nejznámějších porcelánek, které jsou dodnes v provozu [3]. 
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Tehdy už penzionovaný Mikoláš Weber měl hned několik podnětů k pokusům 

vyrábět porcelán. Prvním z nich byly zprávy o pokusech alchymisty Konrada Golla, 

který se pokoušel o výrobu keramiky. To Webera nadchlo a začal hledat způsoby, 

jak by se k takové práci dostal. V té době byla zároveň nalezena ložiska kaolinu 

v nedaleké Černýši. Třetím popudem byla přímá výzva kláštereckého měšťana 

Prosseho, který znal J. N. Fetzera. Ten tehdy pracoval v porcelánce v Javoří a měl 

tedy mnohem větší poznatky a zkušenosti než Weber. Po jeho příchodu do 

Klášterce, začala jejich společná spolupráce. Zahájili pokusné pálení, které jim 

hrabě Thun dovolil uskutečnit v nedalekém objektu, patřícímu zámku – Salla 

Tereně. Toto pálení probíhalo v muflové peci. Prvním pokusem však bylo zjištěno, 

že hlína dovezená z Černýše nevyhovuje a neumožňuje dobré výsledky. Weber 

našel nový zdroj materiálu u vsi Sedlec a díky tomu mohly pokračovat další 

pokusy v pálení. První oficiální pálení bylo uskutečněno v roce 1794 ve staré 

loretánské kapli, která se nacházela v místech budoucí porcelánky. Toto pálení 

bylo bohužel neúspěšné. Forma, ve které byl materiál pálen, se zhroutila a tím 

zničila i vypalovanou část výrobku. Kvalita střepu však naznačovala, že Weber je 

na správné cestě. Bylo uskutečněno mnoho dalších pokusů, kdy při jednom z nich 

vznikl pravděpodobně nejstarší výrobek klášterecké porcelánky. Byl to šálek 

s podšálkem a nápisem Vivat Böhmen. Tento kus je považován za první 

dochovaný kus českého porcelánu vůbec [3]. 

 

Obr. 7 – Šálek s podšálkem Vivat Böhmen [13] 

S vidinou dalších úspěchů uzavřel Weber dohodu s vrchností. Dohoda 

zahrnovala domluvu o propůjčení vodních zdrojů a budov. Mezitím odešel 

Weberův spolupracovník Fetzer a na jeho místo nastoupil Johann Gottlieb 
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Sonntag. S jeho příchodem nastaly velké změny a jednou z nich bylo postavení 

nové palírny s pecí. V té došlo k prvnímu výpalu 15. září 1794 a výsledkem byl 

dosti nedokonalý porcelán. S tímto prvním pálením však přišly i stížnosti od 

občanů s obavami, že palírna by mohla zapříčinit požár. Pálení tedy bylo 

zakázáno, ale již 28. září téhož roku byl zákaz zrušen, a s tím podána žádost 

o povolení k výrobě a prodeji porcelánu. O měsíc později bylo povolení Weberovi 

a Sonntagovi uděleno. Ve stejnou dobu bylo také požádáno o udělení privilegia. 

Toto privilegium se udělovalo na základě posouzení kvality zaslaných vzorků. 

Žádost však byla odmítnuta s tím, že zaslané vzorky jsou pouze druhem kameniny 

a nevyhovují kvalitám pravého porcelánu. Po dalších pokusech o zdokonalení 

Weber opět podal žádost, a to v roce 1795. Toto povolení chtěl získat na dobu 

dvaceti let s podmínkou, že v této době nesmí být v Žateckém kraji postavena 

žádná jiná porcelánka. To však nebylo přijatelné, protože trendem bylo naopak 

stavět co nejvíce stejných podniků s co možná nejlepšími výsledky. Žádost byla 

tedy opět zamítnuta [3]. 

 

Obr. 8 – Porcelánka Klášterec [13] 

Kolem roku 1795 začala dlouhá historie změn. Od té doby se porcelánka 

předávala od vedení k vedení, protože nikdo nebyl schopen dosahovat výsledků, 

které by podnik samotný uživily. Provoz byl nevýdělečný a dostal se do dluhů. To 

však pouze do doby, nežli se v roce 1797 ujal vedení Christian Nonne. Weber mu 

porcelánku pronajal na dobu šesti let za 400 zlatých ročně. Za dohledu Nonneho 
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se porcelánce začalo dařit. Vysokým tempem se zvyšoval odbyt nejen u nás, ale 

zejména v Polsku. Porcelánka začala své zboží dodávat na brněnské trhy, do 

Saska a Holandska. Po třech letech se však Nonne a Weber dostali do sporu 

a Weber nechtěl podnik dále nechávat v pronájmu. Nonne byl rozhodnut, že v této 

situaci odvolá všechny své pracovníky a tím bude v porcelánce okamžitě 

zastavena výroba. Naštěstí zasáhl hrabě Thun, který opět povolal Webera do 

svých služeb a tím zachránil situaci. Nonne mohl i nadále pokračovat ve výrobě. 

V roce 1796 byla na popud hraběte Thuna podána třetí žádost o udělení privilegia. 

Žádané privilegium bylo opět zamítnuto, a to z důvodu, že zaslané výrobky mají 

ještě horší kvalitu nežli předchozí, a že se nejedná už ani o kameninu. Odmítnutí 

si však Weber zavinil sám – protože chtěl vyrábět alespoň kameninu, poslal tehdy 

komisi vzorky té nejhorší pálené kvality. Po jeho odchodu do služeb hraběte 

Nonne pozvedl výrobu na příslušnou úroveň kvality a zvýšil odbyt [3]. 

 

Obr. 9 – Logo porcelánky Klášterec [14] 

To se však nelíbilo vídeňské státní manufaktuře, která si zatím v tomto oboru 

vybudovala pevné prvenství. Kvůli obavám z konkurence a ztrátě svého prvního 

místa se snažila komplikovat podnikání klášterecké porcelánky. V roce 1798 

podala vídeňská manufaktura udání na Nonneho. Nařkla jej z toho, že pašuje 

zboží z Rudolstadtu a v Čechách ho vydává za své výrobky. Bylo tedy provedeno 

šetření, v jehož rámci se zjistilo, že výrobky mají po celou dobu stejnou kvalitu; 

nebylo tedy možné, aby se jednalo o dva různé zdroje. Dalším bodem, který 

Nonneho očistil, zůstávala nesrovnatelně nižší cena kláštereckého porcelánu. 

S výdaji na dopravu při pašování, by totiž porcelán nemohl docílit tak nízkých cen. 

Na základě této zprávy od gubernia bylo proto udání vídeňské manufaktury 

zamítnuto [3]. 
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Další období historie začíná po smrti Mikoláše Webera, který zemřel v roce 

1801. To dalo velkou příležitost Nonnemu, který se snažil o uzavření nové nájemní 

smlouvy u samotného hraběte. Ten však odmítl a porcelánku přebral pod své 

vedení. Nonne tedy z porcelánky odešel a na jeho místo nastoupil J. P. Gruber. 

Ten však porcelánku vedl do ztráty a byl odvolán. Hrabě Josef Matyáš Thun 

zaznamenal největší úspěch v roce 1822, kdy poprvé získal oprávnění k výrobě 

porcelánu. Po odchodu Grubera však porcelánku nezvládl a opět se dostal do 

finančních potíží. V letech 1830 - 1832 se do vedení porcelánky dostal V. Ritter. 

To pro podnik také neznamenalo velkou výhru. Ritter neměl žádné zkušenosti 

a svou neodborností dostal výrobu během dvou let do dluhu 22 000 zlatých. Více 

než třetina produktů byly zmetky a touto epizodou byla porcelánka přivedena 

téměř k bankrotu. V tuto chvíli opět zasáhl hrabě Thun; ve snaze podnik zachovat 

opět poskytl finanční pomoc [3]. 

První největší úspěchy zažil podnik pod vedením J. Hillarda, kdy byl 

zaznamenán značný technický pokrok. Ředitel nechal vystavět třetí vypalovací 

pec a klášterecký porcelán se konečně dostal na prestižní výstavy, ověnčen 

cenami. Svoji první cenu vyhrál v roce 1836 na Pražské výstavě. Jídelní servis pro 

12 osob zde získal bronzovou medaili. Další ocenění přišlo z Vídeňské výstavy 

roku 1845. I zde porcelánka získala bronz. V té době už zůstával odbyt zboží tak 

velký, že musel být zhotoven oficiální ceník zboží. V tomto ceníku je uvedeno 

63 vzorů zboží. Toto zboží je dále rozděleno do 4 tříd. Ty jsou tvořeny stolním 

nádobím, kávovými a čajovými soupravami, šálky a praktickými potřebami jako 

jsou, lavory, nočníky nebo popelníky [3]. 

 

Obr. 10 – Původní porcelánka Klášterec [15] 
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Od roku 1848 byla továrna opět předána novému řediteli, kterým se stal Karel 

Venier. Ten dovedl výrobu na absolutní vrchol technické i uměleckořemeslné 

dokonalosti. Po desetiletém vedení však na svoji vlastní žádost odešel a na jeho 

místo přišli Herrtan, Hippmann a Merke. Z této trojice zůstal Herrtan a pokračoval 

ve vedení porcelánky sám. V tomto období vznikly nové pece číslo 8 a 9. Byla 

rovněž postavena nová točírna, formovna, tiskárna, malírna a mnoho dalších 

budov. Od roku 1865 začala klášterecká porcelánka své zboží vystavovat na 

veletrhu v Lipsku a získala další ocenění. Nejcennější se stala zlatá medaile 

z Paříže z roku 1900. Po Hertannovi se v podniku vystřídalo dalších 6 ředitelů a to 

až do konce druhé světové války, kdy byla celá továrna znárodněna [5]. 

 

Obr. 11 – Demolice podniku [15] 

4.3 Březová 

Jako třetí nejstarší porcelánka byl u nás roku 1803 založen podnik v Březové, 

známý také pod názvem Pirkenhamme. O jeho vznik se zasloužil durynský 

obchodník Bedřich Höcke. Měl příbuzenské vztahy s rodinou Greinerů, která měla 

velké porcelánky na území Durynska. Právě od ní získal potřebné znalosti 

o výrobě porcelánu. Prvními výrobky bylo jednoduché nádobí a hlavičky dýmek 

z keramiky. Bohužel tato výroba nestačila na chod porcelánky a tak byla v krátkém 

období dvakrát pronajata. Dlouhou dobu se jí nedařilo až do roku 1811, kdy 

s novými majiteli přišel i první úspěch. Těmi se stali Jan Martin Fischer a Kryštof 

Reichenbach. Fischer se staral o obchodní záležitosti a Reichenbach díky svým 

znalostem fyziky a chemie vedl výrobu a provoz v celém podniku. Spolu dovedli 

výrobu do nejvyšší kvality a dokonalosti. Odborná zpráva z roku 1821 tehdy 

popsala porcelánku jako technicky dokonale vybavený podnik. Po smrti Fischera, 
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nastoupil na jeho místo jeho syn Christian. Ten pozvedl úroveň porcelánu na vyšší 

stupeň a právě díky němu byl březovský porcelán považován za ten nejlepší 

v Čechách. Díky svým úspěchům získala porcelánka jako první povolení zdobit 

porcelán vlastním měditiskem. Nejčastějšími náměty výzdoby byly krajiny 

a reprodukce holandských malířů. Po roce 1840 se podnik začal ubírat jiným 

směrem a věnoval se výrobě porcelánové plastiky. Vyráběly se biskvitové barevné 

figurky, které znázorňují groteskní, romantické nebo exotické situace. Ne právě 

pochopenou specialitou byla výroba ženského poprsí jako držadla na stolní 

zvonky. To naznačuje, že cíle porcelánky již nebyly ryze umělecké, ale směřovaly 

spíše za vidinou zisku [3]. 

V roce 1875 došlo k velké rekonstrukci a rozšíření továrny. Cílem bylo 

zahájení masové výroby, a proto docházelo ke zdokonalování a modernizaci 

výrobních technologií. O rok později získala porcelánka také svoji značku, kterou 

jsou dvě zkřížená hornická kladiva – ta byla později doplněna korunou a pentlemi. 

Nad tímto vyobrazením je vytištěno slovo Epiag jako znak koncernu, pod který 

byla porcelánka zařazena [5]. 

 

Obr. 12 – Logo porcelánky v Březové [17] 

4.4 Dubí 

Poslední a zároveň nejproslavenější porcelánkou, zmíněnou v této práci, je 

podnik v Dubí u Teplic. Proslul zejména typickou českou tvorbou a tradicí, výrobou 

tzv. "cibuláku". Porcelánka byla založena ve mlýně Floriána Waltera, známém 

také jako Dolní lesní mlýn. Ten byl v roce 1865 odkoupen Antonem Tschinkelem, 
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jenž zde začal s výrobou majoliky. Mlýn byl po zhruba deseti letech přestavěn na 

porcelánku a tím začala dlouhá historie výroby v Dubí, která pokračuje až dodnes 

[3]. 

 

Obr. 13 – Logo porcelánky v Dubí [16] 

 

Tuto porcelánku proslavil výše zmíněný vzor cibuláku, který byl v letech 1738 -

 1739 přejat z Míšně. Hlavním motivem se stal květ astry na stonku s poupětem, 

který doplňovaly pivoňky vinoucí se kolem bambusové tyče. Okraje nádob byly 

ozdobeny motivem broskve a granátového jablka. Tento vzor se ručně maloval 

pod glazuru a to kobaltovou modří. Ta spolu s porcelánem tvořila výbornou 

kombinaci. Střep se choval jako savý papír a kobaltová modř jako tuž. Nanesená 

barva se tedy stávala po nanesení definitivní. Právě motiv granátového jablka se 

zasloužil o dnešní název cibulák, díky podobnosti s cibulí. Za tvůrce motivu je 

považován umělec Johann David Kreutschmar, zaměstnaný v porcelánce v Míšni, 

odkud byl tento vzor přejat [3]. 



Kristina Nová: Výroba porcelánu a její perspektivy 

2013 24 

 

Obr. 14 – Porcelán s cibulovým vzorem [16] 

S výrobou tohoto zboží začal v roce 1885 O. Teichert. Zboží mělo svoji 

speciální značku, a to nápis Meissen v oválu, pod nímž byla znázorněna hvězda. 

Právě tato hvězda označovala cibulový vzor. Velký pokrok pro výrobu byl 

zaznamenán zavedením celoplechových desek, do kterých vyrývali požadovaný 

vzor. Do rytiny byla nanesena kobaltová modř a dále přenesena na cigaretový 

papír. Tento papír se navlhčil, přiložil na daný výrobek a při jeho sejmutí se vzor 

otiskl. To velice urychlilo a zjednodušilo výrobu. Ručně už byly dokreslovány 

pouze drobnosti. Takový pokrok vedl k obrovskému růstu podniku a s novým 

majitelem přišel i nový sortiment zboží. Podnik se specializoval na výrobu 

obkladaček, sideritového zboží nebo kachlových kamen. V tomto období již 

porcelánka zaměstnávala zhruba 160 zaměstnanců. S první světovou válkou však 

došlo k úpadku, klesal odbyt a chyběla odborná úroveň. To se projevilo i na 

platech zaměstnanců. Ani s příchodem nového ředitele Ing. Schindlera se tato 

situace nelepšila. Byly sice vystavěny nové pece, ale z důvodu šetření se 

zaměstnancům snižovaly platy a pracovalo se v hygienicky nevyhovujících 

podmínkách. Ani tato úsporná opatření ale nezabránila úpadku. Ředitel byl 

odvezen do koncentračního tábora, zaměstnanci hromadně propuštěni a do 

podniku přišli pracovat zajatci. Vzhledem k minimálním odborným znalostem 

a také nevyučeným pracovníkům byla výroba v roce 1939 zastavena. 

Z porcelánky se staly sklady tabáku a dílny na opravu vojenských vozidel [5]. 
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Po druhé světové válce byla jako většina porcelánek v Čechách znárodněna 

i porcelánka v Dubí. V roce však 1995 nastala nová etapa, kdy započala 

spolupráce s vídeňskou firmou Thun-Hohenstein. Došlo k výstavbě nových budov, 

jako byly sklady surovin a nové kotelny. Vznikly také samostatné budovy pro 

dekoraci, expedici nebo výrobu obalových kartonů. S přechodem využívání uhlí 

k výrobě na plyn se porcelánka stala také ekologicky nezávadným provozem [3]. 

Dnes je tradice této porcelánky jednou z nejslavnějších tradic českého umění 

a průmyslu. Celosvětově proslulý "cibulák" je jedinečným výrobkem. Nesmíme 

však zapomínat ani na jednu z největších výrob hrnků, která se pohybuje okolo 

20 000 kusů denně. Můžeme zde vidět hrnky a šálky ve 34 tvarech a více než 850 

dekorech. Po dlouhá desetiletí si porcelánka v Dubí stále udržuje své čestné místo 

na trhu [3]. 
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5 PERSPEKTIVY A DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Těžba kaolinu a samotné odvětví výroby porcelánu má velkou budoucnost. 

Produkce porcelánu vždy byla a také zůstane českou tradicí, která proslula po 

celém světě. Globálně je vytěženo 30 miliard tun ročně, což představuje přibližně 

4 tuny na osobu. Toto číslo mluví samo za sebe. Lidé neustále vyhledávají nová 

a nová ložiska, protože kaolin je neobnovitelným zdrojem. V České republice jsou 

zásoby kvalitního kaolinu odhadovány na více než 80 let; pokud by však surovina 

byla dobývána v horší kvalitě, je těžba zaručena na více než 200 let.  

5.1 Perspektivní odvětví 

Právě obrovské zásoby kaolinu jako suroviny jsou jedním z hlavních důvodů, 

proč má tento průmysl velkou budoucnost. Mnoho ukazatelů by nicméně mohlo 

napovídat hrozícímu krachu porcelánovému odvětví (jako například hromadné 

propouštění). Od roku 2008 totiž dochází k masivnímu uvolňování zaměstnanců 

a zavírání porcelánek. Samotní ředitelé však uvádějí, že důvod jim není znám. 

Zakázky na výrobky jsou stejné a v mnohých podnicích dokonce i vyšší. Největším 

odběratelem již po dlouhá léta zůstává Rusko. Problémem nevýdělečných 

porcelánek proto není ani tak klesající poptávka, nýbrž cena prodávaného zboží. 

Evropská výroba se stává stále dražší a je vytlačována produkcí z Číny. Čínská 

výroba je nesrovnatelně levnější, a proto jsou její konečné výrobky prakticky bez 

konkurence. Určitým východiskem z této situace by mohlo být zavedení nových, 

originálních výrobků - unikátů s tradičními vzory a tématikou, která by byla typická 

pouze pro českou produkci. Otázkou ovšem zůstává, jak rychle by se čínští 

výrobci dokázali při své schopnosti okopírovat cokoli opět přizpůsobit. 

Porcelánový průmysl není však jediným, který stojí na kaolinu. Tato surovina 

se používá k výrobě věcí, bez kterých by byl dnešní způsob života velmi složitý. 

Jedním z nejčastějších produktů jsou podlahové i obkladové dlaždice a obecně 

sanitární keramika, která je využívána prakticky v každé domácnosti i instituci. 

Jinou aplikací zůstává výroba pro elektrotechniku (izolační elektroporcelán).  

V neposlední řadě slouží kaolin k výrobě takových samozřejmých věcí, jako 

jsou křída, tužka nebo papír. Právě tyto věci denní potřeby můžeme díky kaolinu 
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využívat. Už jen z tohoto důvodu je v zájmu společnosti v těžbě a výrobě 

pokračovat. 

5.2 Vliv na životní prostředí 

Většina průmyslových odvětví přináší mnoho výhod pro život, ale také 

ohrožuje zdraví a krajinu kolem nás. Těžba není výjimkou a spíše naopak se stává 

jedním z největších problémů současnosti. Výskyty žádaných surovin mohou být 

umístěny kdekoliv, například pod celým městem nebo obcí. V takovýchto 

případech se ložisko stává netěžitelným z pochopitelných důvodů. I přesto se však 

zdá, že těžba stále zůstává na prvním místě, ať už se jedná o povrchový lom 

v Mírové na Karlovarsku nebo Kaznějov u Plzně. Tyto oblasti jsou dobýváním 

nejvíce postiženy – v okolí stojí obytné domy nebo rekreační objekty a jejich 

majitelé sepisují petice a proti těžbě se bouří. Krajina je devastována a s ní 

i přilehlé obytné a volnočasové zóny.  

Není to však problém jen moderní doby. Krajina je těžbou poškozována již od 

starověku a to, bohužel, pokračuje dodnes. Největším problémem se zdají být 

povrchové doly, které nejen že hyzdí krajinu, ale také ničí přirozený chod místního 

biotopu. Je narušen půdní fond, který lze jen těžko nahradit, také ale dochází 

k likvidaci vegetačního krytu, který zabraňuje erozi. Tím vzniká takzvaný 

antropogenní georeliéf, který, jak už vyplývá z názvu, je vytvářen lidskou činností. 

Bývá narušen systém vodotečí i podpovrchových vod. Obyvatelé jsou obtěžováni 

hlukem z provozu a dopravy – v sušších obdobích je velkým problémem také 

prach. Tím ovšem záležitost nekončí; po zastavení těžby zůstávají rozsáhlé 

deprese a takzvaná měsíční krajina, která je málokdy dále využitelná bez 

významných finančních prostředků.  

Jedním z přijatelných řešení, jak vrátit krajinu do původního stavu, je systém 

revitalizací a rekultivací. Ten navrací krajinu co nejblíže původnímu stavu tak, aby 

začala plnit alespoň část původních přirozených funkcí. Území lze rovněž využít 

pro různé volnočasové aktivity – na místech někdejší těžby vznikají nová hřiště, 

parkoviště nebo sportovní centra. V případě hydrické rekultivace se v krajině 

objevují nové vodní plochy, které příznivě ovlivňují lokální mikroklima. Právě 
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kaolinové lomy jsou většinou zaplavovány a dále využívány jako přírodní 

koupaliště. Tento způsob je méně nákladný a více spjatý s přírodou. Umožňuje 

lidem vidět, že i zdevastovaná krajina se může znovu stát funkční a estetickou. 

 

Obr. 15 – Kaolinový lom Kaznějov [19] 

 

Obr. 16 – Revitalizovaný lom Podlesí [20] 
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6 ZÁVĚR 

Výroba porcelánu má v naší zemi dlouhou a slavnou tradici. České výrobky 

byly vždy v popředí zájmu nejen u nás, ale i v zahraničí. Čeští výrobci zdatně 

konkurovali slavným značkám a leckdy je i předčili. Náš keramický průmysl 

využívá nesmírného bohatství ložisek kaolinu, který se stále intenzivně těží. Za 

tuto příznivou situaci vděčíme výhodným geologickým poměrům v Českém masivu 

- kaolinizace postihla horniny různého původu a stáří, které jsou navíc snadno 

dobyvatelné.  

Jako každé odvětví má však těžba a zpracování kaolinu své stinné stránky. 

Primárně jde o devastující zásahy do krajiny, narušení biotopů a mnohé další 

nepříznivé efekty, jako je hluk, prašnost a ztráta komfortu pro obyvatelstvo v okolí 

využívaných ložisek.  

V současné době je navíc otázkou, do jaké míry se toto průmyslové odvětví 

může úspěšně rozvíjet v situaci, kdy je světový trh globalizován a levná 

konkurence (zejména z jv. Asie) diktuje ceny, které jsou pro naše výrobce hluboko 

pod hranicí rentability. Porcelán je bohužel spotřebním zbožím a stejně tak, jako 

v jiných průmyslových odvětvích, se o kvalitu nikdo nestará. Porcelán byl 

v průběhu historie luxusním zbožím a dnes už jím jednoduše není. Pro české firmy 

je to nicméně otázkou přežití a jediným východiskem je zřejmě změna výrobních 

programů a strategií. Je třeba nabízet originální a kvalitní výrobky, které bude 

obtížné nahradit levnými kopiemi pochybného původu. Takový přístup je důležitý 

i z hlediska struktury zaměstnanosti v daných lokalitách. 

Jako každý druh těžby a následné výroby však zanechává i keramický průmysl 

většinou trvalé jizvy v krajině. Současná a budoucí těžba musí proto respektovat 

zásady trvale udržitelného rozvoje - lomy je třeba revitalizovat a uvést do stavu, 

který bude příznivý nejen pro vznik a rozvoj nových ekosystémů, ale i pro 

volnočasové aktivity lidí, kteří jsou nebo budou těžbou ovlivněni.  
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