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RELIÉFY
S reliéfy se setkáváme pomûrnû ãasto,
jsou totiÏ v˘znamnou souãástí minulého
i souãasného v˘tvarného umûní. âesk˘
název byl odvozen z italského „rilievo“
a znamená sochaﬁskou práci, která
vystupuje plasticky do prostoru. Reliéfy
vytváﬁeli umûlci a ﬁemeslníci star˘ch
asijsk˘ch kultur, ale k dokonalosti je
dovedli ¤ekové a hlavnû ¤ímané, kteﬁí
jimi zdobili kamenné chrámy, sloupy
a vítûzné oblouky. âasto na nich zvûãÀovali rozsáhlé v˘jevy ze slavn˘ch váleãn˘ch taÏení sv˘ch císaﬁÛ. Ani kﬁesÈansk˘ stﬁedovûk na reliéfy nezapomnûl.
Vzácnû se napﬁíklad dochovaly pûknû
zdobené, nûkdy i proﬁezávané hlinûné
kachle, pouÏívané na stavbu kamen.
Reliéfní dlaÏdice jsou zase známé z klá‰terÛ a ze ‰lechtick˘ch sídel. Nejvût‰í obliby se reliéfy doãkaly v dobû renesance,
kdy zdobily stûny a dveﬁe palácÛ, domÛ i kostelÛ, oltáﬁe, ka‰ny, náhrobky nebo
zvony. Zhotovovali je sochaﬁi z kamene ãi ﬁezbáﬁi ze dﬁeva, nûkdy i s polychromií, tedy malované barvami, pﬁípadnû zlatem. Dal‰í reliéfy se odlévaly z bronzu
a jin˘ch slitin kovÛ. Zvlá‰tním druhem jsou sklenûné reliéfy, zvané gemy. Ani
reliéfy z hlíny nejsou jen novodobou záleÏitostí, jejich dávn˘mi pﬁedchÛdci byly
keramické kachle a dlaÏdice, renesanãní nástûnné obrazy a ozdoby, anebo
secesní ornamenty.
ZpÛsobÛ, jak vytváﬁet reliéf na základní hlinûné desce, je mnoho. Vybrali
jsme pro vás takové, které lze zhotovit bez nárokÛ na sloÏitá v˘robní zaﬁízení.
V‰echny techniky jsou snadné a zvládne je kaÏd˘, kdo má trochu ‰ikovné ruce
a nauãí se zacházet s hlínou a s keramickou pecí. Mnohem obtíÏnûj‰í bude
správná volba motivÛ a dekoru, barev a glazur, pﬁípadnû kombinování jednotliv˘ch technik. K tomu je zapotﬁebí nejen fantazie a v˘tvarn˘ cit, ale také trochu
zku‰eností. Malé keramické reliéfy slouÏí vût‰inou jako nástûnné obrázky, ty nejlep‰í se mohou stát i hezk˘mi dárky.

MATERIÁL A NÁSTROJE
Hlína
Základním materiálem je prÛmyslovû zpracovaná keramická hlína, s níÏ
mÛÏeme ihned zaãít pracovat. Ve
specializovan˘ch kamenn˘ch nebo
internetov˘ch obchodech si vybereme druh i barvu. B˘vá upravena do
cihel nebo váleãkÛ a zabalená tak,
aby nevysychala. Pro skladování je
nutné zabalit ji do igelitu, pﬁípadnû
pod nûj je‰tû vsunout kus namoãené
látky, a uloÏit na chladném místû.
Tak zÛstane hlína dostateãnû vlhká
a mÛÏeme ji uchovávat dlouho
v dobrém stavu.
Velmi hezké b˘vají kombinace dvou rÛzn˘ch odstínÛ
hlíny, buì pﬁírodních, anebo
obarven˘ch. K barvení pouÏíváme prá‰kové pigmenty
(barvítka), které se mísí s hlínou v rÛzn˘ch pomûrech podle toho, jaké intenzity chceme dosáhnout.
Z malého kousku hlíny si
také pﬁipravíme ‰likr (naz˘van˘ nûkdy kal, bﬁeãka nebo
‰lígr), kter˘ je potﬁeba na slepování. My jej budeme navíc
pouÏívat také k malování.
K rozdrobené hlínû pﬁidáme
vodu a dobﬁe rozmícháme na
hladkou ka‰i. V˘hodnûj‰í je pﬁipravit si ‰likr hust‰í a teprve
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pﬁed pouÏitím jej dál ﬁedit. Pokud
‰likr nespotﬁebujeme najednou,
uschováme zbytek do nádobky
s víãkem.

Nástroje a pomÛcky

Specializované prodejny nabízejí
celou ‰kálu profesionálních nástrojÛ
a pomÛcek. Tûch, které si opravdu
musíme koupit, ale není mnoho.
Témûﬁ v‰echny mÛÏeme totiÏ nahradit z domácích zdrojÛ. Potﬁebujeme
rovnou dﬁevûnou podloÏku, dostateãnû velkou, aby se na ní dobﬁe
pracovalo. Obãas ji navíc pokryjeme
papírem nebo novinami. K pﬁípravû
hlíny budeme pouÏívat dﬁevûn˘ váleãek, hrnãíﬁskou strunu s dﬁevûn˘mi
kolíãky pro snaz‰í uchopení, ostr˘
nÛÏ, pravítko a dﬁevûné laÈky. Podle
toho, jakou technikou budeme právû
pracovat, upotﬁebíme keramické
‰pachtle, skalpel, jehlu v dﬁevûné
násadce, kovové dûrovaãe, plechové

vykrajovací formiãky, ﬁezbáﬁská dlátka, ‰tûtce ãi molitanové houbiãky,
kousky slídy. Tak jako v kaÏdé keramické dílnû se neobejdeme bez nejrÛznûj‰ích misek, kelímkÛ a podobn˘ch vût‰ích ãi men‰ích nádob,
v nichÏ mícháme a uchováváme barvy, glazury, ‰likr apod.

Pﬁíprava pomÛcek ze sádry
Pro nûkteré techniky budeme potﬁebovat sádru. Práce s ní není obtíÏná,
jen budeme dávat pozor, aby byla
dobﬁe rozmíchaná a bez hrudek. Do
misky si pﬁipravíme vodu a na její
hladinu pomalu sypeme sádru, jako
bychom cukrovali. Teprve kdyÏ se
pﬁestane potápût, dÛkladnû ji promícháme. Na lití do formy máme asi
minutu, protoÏe sádra rychle tuhne.
AÈ uÏ zhotovujeme nûjak˘ druh formy nebo sádrová razítka, vÏdy musíme nechat sádru dobﬁe uschnout.
Pﬁi bûÏné pokojové teplotû to trvá
2–3 dny.
Pﬁi práci se sádrou je dobré dbát
na ãistotu a zbytky vÏdy dobﬁe uklidit. Pokud by se totiÏ sádra dostala
do hlíny a s ní pro‰la v˘palem, za
ãas by v˘robek roztrhala.

Barvy
a glazury
Pﬁi tvorbû malovan˘ch a glazovan˘ch
reliéfÛ budeme pouÏívat tekuté nebo
prá‰kové glazury. Av‰ak ve srovnání
s jin˘mi druhy keramick˘ch v˘robkÛ
to bude ménû ãasto a v men‰ím
mnoÏství. Podstatou plastick˘ch reliéfÛ jsou prostorové motivy nebo otisky pﬁedmûtÛ v hlínû, ãasto velmi
jemné a detailní, které jsou samy
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o sobû dostateãnû dekorativní. Pokud
jsou doplÀovány barvami, tak vût‰inou jen v mal˘ch detailech. Glazury
pouÏijeme nejspí‰e vÏdy jen jedné
barvy a ne pﬁíli‰ v˘razné, bez dal‰ích
efektÛ, aby reliéf nepotlaãovaly.
Z velké ‰kály barev a glazur lze
vybírat podle toho, jakou techniku
zvolíme. Existují speciální barvy pod
glazuru, tedy k malbû na pﬁeÏahnut˘
stﬁep, barvy do syrové glazury, anebo
barvy na pﬁedem vypálenou glazuru
(tzv. naglazurní). PrÛhledné glazury
pouÏijeme k pokrytí malovan˘ch
motivÛ, barevné glazury k naná‰ení
motivÛ ‰tûtcem ãi houbiãkou, anebo
ke glazování celé plochy reliéfÛ. Na
rozdíl od tvorby uÏitkové keramiky,
jako jsou napﬁíklad hrnky, si nemusíme dûlat starosti s obsahem jedovatého olova v glazurách.

Glazování
Prá‰kové glazury rozpou‰tíme podle
návodu s vodou, zatímco tekuté
glazury jsou pﬁipraveny k okamÏitému pouÏití. Správnû rozmíchaná
glazura mívá hustotu smetany, proto na hlinûném stﬁepu ulpívá v síle
1–2 mm. Nespotﬁebovanou glazuru
uchováváme v uzavﬁené nádobû
a pﬁed kaÏd˘m pouÏitím ji promícháme.
Pro naná‰ení glazury existuje
nûkolik zpÛsobÛ, z nichÏ nejãastûji
pouÏijeme namáãení a polévání,
pﬁípadnû naná‰ení ‰tûtcem. V kaÏdém pﬁípadû musí b˘t hlína pﬁed
glazováním ãistá, na stﬁepu nesmí
b˘t ani mastné otisky prstÛ, protoÏe glazura by se nepﬁichytila.
Pﬁi namáãení destiãku celou
ponoﬁíme, pﬁiãemÏ ji opatrnû drÏíme za hrany, anebo mÛÏeme pouÏít
keramické kle‰tû.
K polévání pouÏijeme nabûraãku
nebo velkou lÏíci, jimiÏ poléváme
jen jednu stranu. Destiãku pﬁitom
drÏíme ‰ikmo nad nádobou s glazurou.
·tûtcem naná‰íme glazuru tehdy,
pokud nechceme pokr˘t cel˘
povrch reliéfu a zároveÀ nepotﬁebujeme mít glazuru jednolitou. VÏdy
po glazování je nezbytné oãistit
houbiãkou, namoãenou ve vodû,
celou zadní stranu v˘robku, a to
i v pﬁípadû ulpûní pouh˘ch nûkolika

kapek glazury. Pokud bychom to
neudûlali, glazura by se pﬁi vypalování v peci pﬁipekla k podkladu.
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