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Každý  alespoň  jednou  za  život  zařizuje  nebo  buduje  novou  koupelnu  či  si
pořizuje dlažbu. Většina lidí chce koupelnu“úplně jinou“ než měla doposud, ale
jsou i tací, kteří zůstanou u podobné nebo stejné barvy jakou již měli. Tyto
rozdíly jsou hlavně způsobeny tím, že dříve „za komunistů“ žádný výběr nebyl,
každý měl radost že něco sehnal, kdo měl větší štěstí a známosti měl dokonce
doma na podlaze „kůži“ a v koupelně „Eriku“ Tato doba již skončila a na trhu je
opravdu veliký výběr obkladů, dlažeb a vybavení koupelen. Lídr v tomto oboru
je nepochybně Itálie, která je kolébkou nejen výroby, ale i designu a v historii
tohoto oboru sahá až do antického Řecka a Říma.

Trochu se tedy poohlédneme do historie. 
Keramické  výrobky  mohou  být  definovány  jako  artefakty  skládající  se  z
anorganického materiálu, s nekovovými vlastnostmi, které jsou zpracovávány v
některých  fázích  výrobního  cyklu  při  vysokých  teplotách.  Slovo  "keramika"
pochází z řeckého slova Keramos což znamená "jíl".
Od nejstarších dob se člověk snažil upravit si svoje obydlí a také izolovat chlad
země,  v  počátcích  hlavně  pomocí  hlíny,  pak  tvarováním  hlíny  a  jejím
zpracováváním. Již v 5. tisíciletí před Kristem je doložena výroba jednoduchých
rohoží z přírodních materiálů, později se objevuje sláma smíšená s ovčí srstí a
tyto povrchy i nyní používají ještě kočovní lidé či některé kmeny. 
Patrně první  keramické „dlaždice“  byly  vyrobeny ve Středomoří,  zejména v
Egyptě  kde  byly  glazované  keramické  desky  používány  pro  reprezentativní
budovy. Desky či cihly byly sušené na slunci nebo pečené a natahují se na ně
první  glazury  modré  barvy  na  bázi  mědi.  V  pozdějších  dobách  se  dlaždice
stávali sofistikovanější a dostávají různé barvy. Arabská expanze na západ poté
přispěla k rozšíření výroby do Itálie a Španělska. Zvláště v Itálii se poté rodí a
rozvíjí kultura dlaždic. Starověké příklady dlaždic se nacházejí i v Mezopotámii,
zdobené jednoduchými bílo-modrými pruhy a dále v Tunisku, Íránu, Středním
východě...Keramika užitková byla  samozřejmě vyráběna i  v  Číně,  Japonsku
atp. Později  byl  jedním z hlavních výrobních center město Iznik v Turecku,
které proslavily dlaždice nejen v počátcích svou průhlednou bílou glazurou a



modrým ornamentem, ale později cca v polovině 16. st. rozšíření barevnosti na
tyrkysovou, fialovou, zelenou a černou barvu. Iznické kachle následně prosluly
po  celém  impériu,  byly  jimi  vyzdobeny  snad  všechny  významné  mešity  v
Istanbulu. 

Keramika Iznik

Historie italských obkladů vzniká během středověku, kdy architektura začne
dlaždice  (kachle)  používat  pro  výzdobu  veřejných  a  náboženských  staveb.
Italský  design  spolu  se  zkušeností  jiných  kultur,  vynalézavost  a  umělecká
tvořivost Italů,  proniká i  do této  sféry  života.  Už ve 12.st.  stojí  významné
výrobny  dlaždic  ve  městech  Florencie,  Siena,  Orvieto  a  Faenza.  Posledně
jmenované  město  dalo  své  jméno  i  výrobkům  pod  názvem  „fajáns“  (z
franc.faïence, it.Faenza) malované výrobky, kdy malba je na bílé neprůhledné
glazuře, připomínající porcelán, používaná pro užitkovou i zdobnou keramiku.
Vedle každodeních předmětů se tedy čím dál více objevují kousky pro obklady
stěn a podlah. Jeden z prvních obkladů, navržených známým umělcem, byl v
kapli S. Petronio v Bologni v roce 1487, kterou navrhl Pietro Andrea da Faenza.
Také asi nejstarší archeologické nálezy ukazují na výrobu keramiky v italském
městečku  Albisola  již  v  počátku  16.  st.,  výrobou  tzv.  laggioni  –
pestrobarevnýmy obklady podlah nebo stěn. 

Laggioni



Doba  zraje  a  objevují  se  lidé,  zvláště  ve  městech,  kteří  chtějí  „mít  víc“  a
prezentovat  své postavení  nejen  v  oblékání,  ale  hlavně ve svém bydlení  a
životě. V starověkém orientě a antice (v Řecku od 6. st. Př Kr., v Římě zejména
ve 2. a 3. st.po Kr.) se v domech se objevují mozaikové podlahy, vytvořené za
použití barevných mramorů a první dlážděné plochy. Podlaha získává postupně
slavnostní  funkci,  a  to  se  začíná  objevovat  hlavně  v  chrámech,  kostelích,
palácích, ale i na fórech a jiných veřejných prostranstvích. Známou je i největší
podlahová mozaika na světě a to v katedrále ve městě Otranto (Apulia), která
vznikla v letech 1163-1165.
Itálie i nadále dominuje trhu v hodnotě vyrobených keramických obkladů. Asi
nejvíce známým místem výroby dlažeb a obkladů je město Sassuolo. Město a
„keramický okres“ leží mezi provinciemi Modena a Reggio Emilia, a jeho srdce
se nachází v Sassuolo a Fioranu. Postupně se rozšiřuje směrem k obcím kolem
Modeny, jako Castelvetro, Formigine, Maranello a Fiorano Modenese, jakož i
obcí Reggio Emilia, včetně Scandiano a Casalgrande. 
Vývoj okresu je spojen především s dostupností surovin pocházejících z lomů v
oblasti Apeninského poloostrova a tradicí ve výrobě keramiky.

Mozaiková podlaha Otranto

Rozvoj oblasti  tímto směrem se odehrává v počátku dvacátého století,  a to
díky specifickým rysům daného odvětví. Vyznačuje se jednoduchou technologii
výroby, efektivním rozvojem a spojením spolu se všemi aktivitami, které slouží
keramickému průmyslu - od návrhů a designu k plánování, výrobě a logistice.
Asi nejstarším výrobcem obkladů a dlažeb, kteří fungují do současnosti je firma
Marca Corna 1741, která nese datum založení i ve svém názvu, následovali
však rychle i další světoznámí výrobci jako a největší rozvoj pak nastoupil po
2. sv. Válce, a to hlavně v oblasti Sassuolo v Itálii.

S  ohledem  na  obtíže  a  nejistoty,  které  charakterizují  dnešní  moderní
společnost, která je čím dál tím složitější, jsme svědky zrodu obnovení ochrany
a lásky k  domácímu prostředí  a  všechny detaily,  které mohou zlepšit  pocit
jistoty  a  kvalitu  našich  životů.  Máme  tendenci  vytvářet  kolem  sebe  teplo



domova, svého hnízda, rodinné náklonnosti, intimity, a to nejen v domácím
prostředí,  ale  také  s  ohledem  na  ostatní  místa  která  navštěvujeme,  jako
restaurace, zábavní a kulturní podniky (kina, restaurace, kavárny, divadla atd.)
jako i prácovní prostředí a školy i „nové chrámy spotřeby“ (obchody a nákupní
střediska).  Obklady  a  dlažby  jsou  jedním  z  vybavení  vnitřních  částí,  které
mohou v obytných i veřejných místech zprostředkovat pojem "tepla a bezpečí".
Díky  své  univerzálnosti  tento  materiál  sám  o  sobě  přispívá  k  vytvoření
životního  stylu.  Volbou  barev  a  povrchových  úprav  můžeme  navrhnout
atmosféru  příjemnou a  vhodnou i  v  závislosti  na  našich  různých  chutích  a
zvycích, pocitu tepla a ochrany.

Italská keramika kombinuje současný design a eleganci i bohaté zkušenosti v
historii a tradici tohoto oboru.

¨
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