
Cesty za poznáním - výroba porcelánu 

Jak se vyrábí porcelán, jaké jsou základní suroviny potřebné k výrobě porcelánu , co je to kaolín, kde 

se těží, co je to výpal, co je glazurování, jak se dělají dekorace a další zajímavosti  ohledně výroby 

porcelánu… 

Spojit příjemné s užitečným - to se povedlo žákům 6. ročníků  ZŠ Toužim při jejich další společné 

exkurzi, kam se tentokráte vypravili do Nové Role, aby zjistili, co stojí za tajemstvím výroby 

porcelánu. Porcelánka Thun, která byla založena již v roce 1794, je překvapila svým moderním 

zařízením, obrovskými  výrobními halami, ale i délkou  výpalných pecí, z nichž některé jsou dlouhé až 

40 metrů. A co teprve, když se jim dostal do rukou kaolín, který si  mohli vlastnoručně zpracovat 

v malou kuličku. V průběhu exkurze viděli žáci zajímavý dokumentární film o historii závodu až po 

současnost. Výrobky závodu Thun se vyvážejí téměř do celého světa  a  40% výroby jde na vývoz do 

států evropské unie. 

Po prohlídce celého výrobního provozu se žáci přemístili do prostor porcelánové školičky, kde si mohl 

každý žák podle svého výběru odekorovat  talířek a nebo mističku.Tento výrobek bude po výpalu 

jejich  vlastnictvím a bude jim připomínat to, co viděli a sami si prakticky  vyrobili. 

V návštěvnickém centru jsme si na závěr prohlédli výstavu zajímavých porcelánových souprav  

v moderním designu . Naše průvodkyně p. Dolinová se svým kolegou se nám po celou dobu exkurze 

věnovali s plným nasazením a zaslouží si velké poděkování za tak milý přístup k žákům. 

Porcelánová zastávka – centrum služeb pro turisty nabízí svoje služby pro širokou veřejnost  bez 

rozdílu věku , od 4 let – 100 let. Každý, kdo má chuť si rozšířit obzory vědění a prakticky si vyzkoušet 

nové věci, je zde vítán, dokonce i o víkendech je možné se zastavit  po předchozí domluvě.Tato akce 

se koná také za podpory Karlovarského kraje, který přispívá na dopravu školám, které si požádají o 

dotaci na přepravu žáků. 

Možná, že některé žáky nadchne práce v oblasti keramického průmyslu, práce dekoratéra , 

malířky,návrháře  a v dohledné době budou  někteří  žáci svoje rozhodování  o dalším studiu 

směřovat  k tomuto učebnímu oboru. 

ZŠ Toužim – J. Váňová, Mgr. J. Krbcová 

 



 

 

 

 


