
 

 

Užij si počtů i tisku v olešnickém modrotisku 
 
 

 

 

 

 

Základní idea a organizační zabezpečení 

Modrotisková dílna v Olešnic na Moravě je jedna z posledních dvou dílen v České republice, 

v nichž se provozuje jeden z nejstarších způsobů potisku lněného a bavlněného plátna. Tato 

starodávná textilní tiskařská technika byla v roce 2018 zapsána na seznam nemateriálního 

dědictví UNESCO. Prohlídka dílny, jejíž počátky sahají do roku 1816, spolu s odborným 

výkladem a ukázkou výroby od samotného pana majitele i barvíře v jedné osobě umožní žákům 

poznat ruční výrobu potisku a barvení plátna technikou modrotisku. Následné řešení úloh má  

u žáků upevnit poznatky získané během exkurze, získat další nové informace, procvičit si počty 

a vést je k uvědomění si, že matematika nás v praktickém životě obklopuje neustále.  

Lokalizace 

Modrotisk Danzinger, Křtěnovská 175, Olešnice na Moravě – prohlídka probíhá ve vnitřních 

prostorech dílny, je možné navštívit obchůdek s prodejními výrobky z modrotisku. Úlohy žáci 

řeší venku před dílnou (je nutné počítat s procházejícími návštěvníky) nebo v blízkém ski 

areálu - cca 15 minut chůze. 

Doba trvání  

Prohlídka dílny: cca 60 minut 

Řešení úloh + aktivity: minimálně 90 minut - doporučuji zvolit k vyřešení jen některé úlohy/ 

doplňující aktivity – 6 úloh (volí vyučující nebo žák). Lze využít i v rámci projektového dne 

případně s využitím motivačních videí: 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/9308-svetove-dedictvi-unesco-modrotisk?vsrc=video&vsrcid=zivot-v-
angole&backlink=oh5yf  2 min. 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8864-galerie-tradic-modrotisk?vsrc=vyhledavani&vsrcid=modrotisk 4 min. 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/319291310040005/ 25 min. 

 

Vytvořila: Mgr. Lenka Němečková 

M-exkurze je realizována v rámci klíčové aktivity „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” 

projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie, Ministerstva školství mládeže 

a tělovýchovy a Jihomoravského kraje. 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/9308-svetove-dedictvi-unesco-modrotisk?vsrc=video&vsrcid=zivot-v-angole&backlink=oh5yf
https://edu.ceskatelevize.cz/video/9308-svetove-dedictvi-unesco-modrotisk?vsrc=video&vsrcid=zivot-v-angole&backlink=oh5yf
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8864-galerie-tradic-modrotisk?vsrc=vyhledavani&vsrcid=modrotisk
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/319291310040005/


 

Věcné zabezpečení 

o Cena exkurze pro žáka je 25 Kč, cena pro dospělého je 60 Kč, 

o Vytištění souboru s příklady pro každého žáka. 

o Psací potřeby, pravítko, volné listy papíru na řešení úloh, podložka pro lepší psaní. 

Zvážit, zda budou žáci moci používat kalkulačku (úlohy by žáci měli zvládnout vyřešit 

bez této možnosti). 

o V případě využití některé z dalších aktivit a her – mít připravené pomůcky 

- Hra Semínka v Číně – čínské či japonské hůlky, velká hrací kostka, 3 misky, 

lentilky, oblečení - např. čepice, plášť, brýle. 

- Osmisměrka – vytisknout na velký arch papíru A3 (A2). 

- Malování vzoru na kamínky – kamínky, akrylové fixy či akrylové barvy na 

kamínky. 

- Malování vzoru na papír – tvrdý papír, inkoust, zmizík. 

 

 

Metodika 

➢ Jedná se o soubor slovních úloh pro 2. stupeň ZŠ, které řešitelům podávají informace 

k tématu modrotisku. Některé z úloh jsou konkrétně zaměřeny na olešnickou dílnu.  

➢ Slovní úlohy jsou cíleny pro žáky 2. stupně ZŠ: pro 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník. 

Námět úlohy je obvykle stejný, ale zadání úkolu je upraveno tak, aby výpočet zvládl 

žák příslušného ročníku. Slovní úlohy si vyučující může libovolně volit a kombinovat 

podle znalostí a nadání žáků, s nimiž pracuje. Některé z úloh je možné využít i pro 

žáky 5. ročníku. 

    Úlohy jsou značeny modrou barvou.  

➢ Slovní úlohy je možné řešit i bez předchozí návštěvy dílny modrotisku. Neboť před 

slovními úlohami je zařazena úvodní část, která poskytuje obecné informace k 

modrotisku a vysvětlení některých termínů, které se vyskytují ve slovní úloze.  

➢ Součástí souboru je Příloha 5, kde jsou popsány náměty na aktivity, které je možné 

zařadit pro další upevnění a zábavu.  

 

 

 

 



 

Možný návod, jak soubor využít 

✓ Exkurze modrotiskové dílny 

✓ Po exkurzi žáky rozdělit do skupin a mohou soutěžit v přiřazení čísel, termínů, které 

na exkurzi zazněly (Příloha 1 nebo Příloha 2)  

✓ Zahrát si hru – Semínka v Číně (Příloha 3) 

✓ Řešení příkladů – je možné žáky nechat řešit samostatně či ve skupině a mohou řešit 

všechny příklady nebo jen některé. Za správně vyřešený příklad žák (skupina) dostane 

dílek z obrázku (Příloha 7) a musí složit správně celý obrázek.  

✓ Vyškrtání pojmů z osmisměrky (Příloha 4) – možné rozdělit žáky do skupin a která 

zvládne dříve všechny pojmy. Zopakovat, co pojem znamená. 

✓ Za aktivní zapojení se je možné žákům dát nějakou upomínku z modrotisku. 

✓ V případě delší časové dotace nebo v případě projektového dne je vhodné využít 

některé z aktivit (viz Příloha 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Úlohy pro 6. – 7. ročník 

 

Úvod 
 

Technika modrotisku pochází původně z Číny, 

odkud se rozšířila do Evropy.  

Základem technologie modrotisku je rezerva, 

tzv. pop/pap, která se pomocí dřevěných či 

kovových forem nanáší na plátno a chrání tak 

místa, která mají zůstat nezabarvená.  

Natištěné plátno se pak suší a poté je namáčeno do kádě s indigovou lázní. Podle 

složení a počtu namáčení lze dosáhnout různých odstínů barvení.  

V České republice existují už pouze dvě rodinné dílny, které se věnují ruční výrobě 

modrotisku, je to Modrotisková dílna firmy Arimo ve Strážnici a Modrotisk 

Danzinger v Olešnici na Moravě. 

 

Zveme vás na exkurzi do modrotiskové dílny v Olešnice, kde se blíže seznámíte s 

výrobou modrotisku, při níž majitelé zachovávají stále stejné technologické 

postupy, jako tomu bylo v roce 1849.   

Během prohlídky pozorně poslouchejte, neboť některé informace se vám budou 

hodit při úkolech, které na vás čekají.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lázeň, ve které se látka (bavlna, len) 

barví, obsahuje modré barvivo indigo. Jedná se o 

barvivo, jehož roztok na vzduchu oxiduje a na látce 

vytváří typický modrý odstín. 

Indigo se získává z rostliny indigovník pravý  

(Indigofera tinctoria), ale dnes se již také vyrábí 

synteticky. Indigofera tinctoria je bylinou z čeledi 

bobovitých a dorůstá do výšky až kolem 2 m. 

Nejvíce druhů indigovníku se vyskytuje v Asii a v 

Africe. Indigovník pravý díky pěstování zdomácněl i v ostatních oblastech tropů. 

Sklizené listy jsou rozdrceny a naloženy do vody, kde jsou ponechány, aby se 

fermentací vytvořilo modré barvivo. To je dále upravováno a sušeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Velikost pole  

a) Jaký druh listů je typický pro indigovník? 

a) okrouhlý         b) oválný       c) eliptický        d) srdčitý 

 

 

 

 

b) V Indii na 10 hektarech vypěstují kolem 10 tun rostlin indigovníku, z nichž je 

pak možné získat 40 kg přírodního 

barviva.  

Jaká musí být plocha políčka tvaru 

čtverce, aby se z indigovníku získal 

jeden kilogram barviva?  

Dokážeš také určit, jaká je délka 

strany tohoto políčka?  

 

 

2. Cena exkurze 

Na exkurzi do dílny modrotisku v Olešnici přijel zájezd. 

Paní průvodkyně zaplatila vstupné za 18 dospělých a 14 

dětí. Po exkurzi chtěla v autobusu vybrat peníze, ale 

zjistila, že si nevzala lístek a už nevěděla, jaké bylo 

vstupné pro dospělého a jaké pro dítě. Ale 

pamatovala si, že celkem platila 1430 Kč a že dospělý 

platí o 35 Kč víc než dítě.  

Dokázali byste paní průvodkyni spočítat, kolik stála exkurze pro dítě a kolik pro 

dospělého?     



 

K tisku vzoru na látku se používají dřevěné formy, 

což jsou vlastně velká razítka, do kterých jsou 

požadované vzory vyřezány nebo zatlučeny pomocí 

zapuštěných kovových drátů.  

Řemeslníci zaměření na výrobu forem se nazývají 

formštechři. Vyřezávali hrubší tiskové vzory ze dřeva, později vytvářeli jemnější 

vzory z kovu, kdy do dřevěné desky vbíjeli speciální hřebíčky nebo kovové pásky, 

které pak zbrousili do roviny. Vyráběly se také formy, které tiskly z kovu i ze 

dřeva. 

Páni Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad 

Labem jsou našimi posledními 

formíři pro výrobu modrotisku. Ti 

také speciálně vyráběli pro 

modrotisk v Olešnici formu se 

vzorem gymnastky a květiny. Forma 

posloužila k potisku látky pro oblečení našich sportovců na 

olympijských hrách v Tokiu 2021. 

 

Prostřednictvím formy se vzor na bílé plátno natiskne speciální tiskařskou směsí, 

tzv. rezervou (nebo se jí také říká také pap/pop). Rezerva je vlastně takový krycí 

vzor, který na určených místech zabrání následnému obarvení plátna v barvicí 

lázni. Složení rezervy je výrobní tajemství, skládá se převážně z arabské gumy (= 

ztuhlá pryskyřice akácie), kaolinu a tajných přísad. Po uvaření hmota připomíná 

vosk.  

 

 

 



 

                                 3. Příprava papu  

Každý barvíř má své speciální výrobní tajemství, 

jak připravit vhodný pap, který nanáší na formu a 

tiskne vzor.  

V jedné staré receptuře jsme našli, že pap je 

nazelenalá hustá kaše, která se skládá z 60 dílů 

bílé hlinky malířské, 18 dílů arabské gumy, 9 dílů 

octanu olovnatého, 9 dílů siřičitanu olovnatého, 12 

dílů modré skalice, 1 dílu masti, 1/2 dílu kamence.  

Určete, kolik budete potřebovat malířské hlinky a kolik arabské gumy, jestliže 

použijete 60 g modré skalice?  

 

4. Potisk plátna 

Pan Danzinger má v dílně připravenou rezervu 

(pap) tak, že se musí vždy k ní otočit a poté se 

obrátit zpět k látce a vzor natisknout.  

Kolikrát se celkem otočí, jestliže tiskne raznicí 

s rozměry 20 cm x 30 cm na plátno o šíři 80 cm a 

délce 15 m?  

Barvíř začíná tak, že je již postaven k namáčení 

raznice do rezervy, pak se otáčí k plátnu a sem 

tiskne, zase se otočí a namočí do rezervy, pak se 

otočí a natiskne na plátno, tímto způsobem pokračuje dál.  

 

 

 

   
REZERVA 

PLÁTNO 

arabská guma 



 

V olešnické dílně si je 

možné vybrat až z dvě stě 

padesáti vzorů, které mohou 

být na látku natištěny. 

Některé ze vzorů mají 

své názvy, například Šestipuntík, Šnek, Housenka, Zvoneček, Jatelinka, Žďárská 

hvězda.  

Vysočina vždy patřila mezi chudší kraje, a proto se lidé i skromně oblékali. 

Žádané byly drobné vzory – převážně květinové. Oproti tomu v bohatších krajích 

zdobili látky například velkými figurálními a náboženskými motivy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Vzory na látku 

a) Na obrázcích jsou některé ze vzorů, které se na plátno tisknou. Najdete zde 

nějaké obrazce, které jsou osově, středově souměrné? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a                                                        b                                              c 

d 

g 

e 

f 



 

b) Vymysli vzor, který by na látku mohl být tištěn. Napiš, 

na co by sis představoval/a, že by se tento vzor tiskl a 

jaký by měl název?   

 

 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 



 

c) Máte-li chuť, tak si můžete sami doma na plátno natisknout svůj vlastní vzor. 

Pak už stačí, když ho pošlete do dílny v Olešnici, kde vám ho nabarví a odešlou 

zpět.  

Vypočítejte, kolik by stálo otištění a obarvení plátna, jestliže si zakoupíte  

2,4 metrů plátna šířky 85 cm a víte-li, že 1 litr rezervy vystačí k potištění na 50 

metrů? 

Další potřebné údaje zjistíte z tabulky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potřebný materiál a služby Cena 

 
Plátno šíře 85 cm 

 
120 Kč/ m 

Rezerva 85 Kč/ 1 dcl 

Barvení plátna v dílně 
modrotisku 

65 Kč/ m 

Poštovní náklady za zaslání 
plátna do dílny 

130 Kč 

Poštovní náklady za zaslání 
plátna z dílny k vám domů 

 
130 Kč 



 

V dílně u Danzingerů tiskli modrotiskový 

kalendář na rok 2022.  

6. Kalendář 2022 

a) Napiš všechny dělitele čísla 2022 

 

b) Číslo 2 je prvočíslo nebo číslo složené? 

Proč? 

 

c) Kolik celkem dvojek je na tomto kalendáři?  

 

d) V jakém dalším nejbližším roce bude mít 

každý měsíc stejně natištěné číslo dne jako 

v roce 2022? Tzn. že všechna data a příslušný 

den na daných řádcích a ve sloupcích budou úplně stejně 

umístěna jako nyní vidíte na kalendáři z roku 2022 (viz. obr. 

např. 1. 1. sobota, 10. 1. neděle,...) a tedy Danzingerovi by 

mohli použít na tisk kalendáře tu samou formu.  

(Rok 2024 je přestupný.)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Potištěné plátno se po zaschnutí 

rezervy zavěsí na tzv. barvířskou 

korunu. Na pět až šest hodin se ponoří 

do dřevěné kádě, která je zabudovaná 

hluboko v zemi. To proto, aby se plátno 

neohýbalo a nabarvilo se rovnoměrně. 

V kádi je připravena barvící lázeň (kypa) obsahující indigo, vodu a další přísady, 

přičemž přesný poměr všech těchto látek je opět výrobním tajemstvím každého 

barvíře.  

Podle složení a počtu namáčení lze dosáhnout různých 

odstínů barvení. Modrá barva se totiž projeví až po 

vytažení z kypy, kdy dojde k oxidaci. Při prvním 

vytažení je látka zabarvena do zelena.  

Když se dosáhne požadovaného odstínu, tak se látka 

vypere v kyselém roztoku, který rozpustí natištěnou 

rezervu a vzor tak zůstane bílý.  

7. Barvení plátna 

a) Plátno délky 5 metrů a šířky 80 cm, na které se formami natiskne rezerva, se 

musí jeden den sušit. Pan Danzinger za týden obarvil 20 metrů plátna o šíři 80 

cm. Kolik hodin se bude toto plátno sušit?  

 

b) V olešnickém modrotisku mají barvící káď tvaru válce. Jednou do ní spadlo 

prase, kdyby tenkrát prý nebylo pohotové pratety pana Danzingera, která ho 

včas chytla za uši a volala o pomoc, tak by se určitě utopilo.  

Je-li káď plně zaplněná, tak obsahuje 2 655 litrů barvící lázně.  

Vypočítejte, kolik je v kádi litrů barvící lázně, jestliže je zaplněna ze 4/5 svého 

objemu.  



 

Z látky modrotisku se šijí šaty, košile, zástěry, šátky, ubrusy, prostírky a jiné 

praktické nebo jen dekorační či upomínkové předměty.  

8. Nákup plátna 

Plátno, které v olešnickém modrotisku barví má šířku 80 cm, délku si pak již 

zákazník může zvolit podle svých potřeb.  

V současnosti měříme metrickým systémem, kdy základní jednotkou je metr. 

Metr však byl zaveden až na konci 18. století ve Francii.  

A proto dřívější měření probíhalo jinak. První odvozování se odvíjelo z rozměrů 

těla člověka. Délkové míry se řídili od velikosti panovníka Přemysla Otakara II. 

(1233-1278). A tak i jejich názvy byly podle toho: např. palec, loket,... 

a) Zkus změřit některé své části těla a určit kolik centimetrů by představovaly 

následující jednotky délky podle tvých rozměrů. Pak zkus odhadnout, kolik cm 

tyto jednotky představovaly tenkrát.   

Vysvětlení:  

prst = šířka prstu 

palec = šířka palce 

píď = vzdálenost mezi konci roztaženého palce a ukazováku 

stopa = délka chodidla 

sáh = délka mezi konci roztažených rukou 

Jednotka Moje míra (cm) Můj odhad, kolik 

tenkrát bylo (cm) 

Získané údaje od 

učitele 

stopa    

krok    

loket    

palec    

píď     

sáh    

 



 

b) Koncem 19. století si tetka na jarmarku koupila 8 loktů látky modrotisku za 

224 krejcarů. 

Kolik krejcarů stál jeden loket této látky? 

Kolik metrů si vlastně koupila?   

Kolik Kč by v současné době za tuto látku zaplatila, jestliže metr modrotisku nyní 

stojí 245 Kč?   

  

9. Výrobky z modrotisku 

Švadleny z modrotiskové látky šijí polštářky plněné 

levandulí. Polštářky mají rozměry 15 cm x 15 cm a 

jsou vyrobeny tak, že zadní stěna už není 

z modrotiskové látky, ale je pouze z bílé bavlny. 

Každý polštářek je ještě převázán stuhou do kříže 

a prodávají se v jednom balení po dvou kusech. Cena 

balení je 125 Kč.  

 

a) Určete, kolik cm2 potištěné látky je v jednom balení. 

 

b) Kolik stuhy zbyde nebo bude chybět pro převázání dvou polštářků do kříže (viz 

obr.), jestliže budeme mít 1,5 metru stuhy? Při vázání ještě počítáme na jeden 

polštářek s 30 cm stuhy navíc vzhledem k výšce polštářku a k vytvoření suků a 

mašle. 

 

 

 

 

 

 



 

10. Výrobky z modrotisku 

Švadleny z modrotiskové látky šijí polštářky plněné 

levandulí. Polštářky mají rozměry 15 cm x 15 cm a 

jsou vyrobeny tak, že zadní stěna už není 

z modrotiskové látky, ale je pouze z bílé bavlny. 

Každý polštářek je ještě převázán stuhou do kříže 

a prodávají se v jednom balení po dvou kusech. Cena 

balení je 125 Kč.  

 

a) Jeden polštářek obsahuje 40 g sušené levandule. Sušením se z čerstvých květin 

ztrácí 75 % jejich hmotnosti. Kolik kilogramů levandule musí Danzingerovi nasbírat 

a poté usušit, aby vystačili s náplní na deset balení polštářků? 

 

b) Zákazník v obchodě nakoupil kabelku v hodnotě 255 Kč, tři prostírky po  

85Kč/ kus a několik balení levandulových polštářků, jedno balení po dvou kusech 

polštářků stojí 125 Kč. Kolik levandulových polštářků si koupil, jestliže za nákup 

zaplatil celkem 1135 Kč?  

 

 

11. Práce švadlen 

Osm pracovnic ušije, naplní a zabalí pět polštářků za 

deset minut.  

a) Za jak dlouho to zvládne jedna pracovnice?   

b) Jak dlouho trvá jedné zaměstnankyni připravit 

takto jeden polštářek?    

 

 



 

Výsledky úloh 6. – 7. ročník 

1. a) c         b) plocha 2 500 m2, délka 50 m 

2. dospělí 60 Kč, dítě 25Kč 

3. arabská guma 90 g, malířská hlinka 300 g 

4. 399 otáček 

5. a) osově, středově – a, b, c, e, g, osově - d 

    b) vlastní práce žáků 

    c) 789 Kč 

6. a) 1,2,3,6,337, 674, 1011, 2022 

    b) 2 je prvočíslo, dělitelné 1 a samo sebou 

    c) 160 dvojek 

    d) rok 2033 

7. a) 24 hodin 

    b) 2 124 litrů 

8.  

Jednotka Míra (cm) 

stopa 30 cm 

krok 60 cm 

loket 75 cm 

palec 2,5 cm 

píď  20 cm 

sáh 180 cm 

   

b) 28 krejcarů, 6 metrů látky, 1470 Kč 

9. a) 450 cm2         b) 30 cm bude chybět 

10. a) 3,2 kg levandule  b) 10 polštářků 

11. 80 minut, 16 minut 

Osmisměrka (Příloha 6) - slova 



 

Úlohy pro 8. – 9. ročník 

Úvod 
 

Technika modrotisku pochází původně z Číny, odkud 

se rozšířila do Evropy.  

Základem technologie modrotisku je rezerva, tzv. 

pop/pap, která se pomocí dřevěných či kovových 

forem nanáší na plátno a chrání tak místa, která 

mají zůstat nezabarvená.  

Natištěné plátno se pak suší a poté je namáčeno do kádě s indigovou lázní. Podle 

složení a počtu namáčení lze dosáhnout různých odstínů barvení.  

V České republice existují už pouze dvě rodinné dílny, které se věnují ruční výrobě 

modrotisku, je to Modrotisková dílna firmy Arimo ve Strážnici a Modrotisk 

Danzinger v Olešnici na Moravě. 

 

Zveme vás na exkurzi do modrotiskové dílny v Olešnice, kde se blíže seznámíte s 

výrobou modrotisku, při níž majitelé zachovávají stále stejné technologické 

postupy, jako tomu bylo v roce 1849.   

Během prohlídky pozorně poslouchejte, neboť některé informace se vám budou 

hodit při úkolech, které na vás čekají.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lázeň, ve které se látka (bavlna, len) 

barví, obsahuje modré barvivo indigo. Jedná se o 

barvivo, jehož roztok na vzduchu oxiduje a na látce 

vytváří typický modrý odstín. 

Indigo se získává z rostliny indigovník pravý  

(Indigofera tinctoria), ale dnes se již také vyrábí 

synteticky. Indigofera tinctoria je bylinou z čeledi 

bobovitých a dorůstá do výšky až kolem 2 m. 

Nejvíce druhů indigovníku se vyskytuje v Asii a v 

Africe. Indigovník pravý díky pěstování zdomácněl i v ostatních oblastech tropů. 

Sklizené listy jsou rozdrceny a naloženy do vody, kde jsou ponechány, aby se 

fermentací vytvořilo modré barvivo. To je dále upravováno a sušeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Velikost pole 

Jaký druh listů je typický pro indigovník? 

  a) okrouhlý       

  b) oválný       

  c) eliptický       

  d) srdčitý 

 

 

V Indii na 10 hektarech vypěstují kolem 

10 tun rostlin indigovníku, z nichž je pak 

možné získat 40 kg přírodního barviva. 

Jaké rozměry bude mít políčko tvaru 

čtverce, aby se z indigovníku získal 

jeden kilogram barviva?  

 

 

2. Cena exkurze 

Na exkurzi do dílny modrotisku v Olešnici přišlo 28 

návštěvníků, z nichž 10 bylo dětí.  Na vstupném zaplatili 

celkem 1330 Kč. Jeden lístek pro dospělého a jeden 

lístek pro dítě stojí dohromady 85 Kč.  

Kolik zaplatíme v Olešnici za exkurzi pro dítě a kolik 

stojí lístek pro dospělého?  

 

 

 



 

K tisku vzoru na látku se používají dřevěné formy, 

což jsou vlastně velká razítka, do kterých jsou 

požadované vzory vyřezány nebo zatlučeny pomocí 

zapuštěných kovových drátů.  

Řemeslníci zaměření na výrobu forem se nazývají 

formštechři. Vyřezávali hrubší tiskové vzory ze dřeva, později vytvářeli jemnější 

vzory z kovu, kdy do dřevěné desky vbíjeli speciální hřebíčky nebo kovové pásky, 

které pak zbrousili do roviny. Vyráběly se také formy, které tiskly z kovu i ze 

dřeva. 

Páni Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad 

Labem jsou našimi posledními 

formíři pro výrobu modrotisku.  

Ti také speciálně vyráběli pro 

modrotisk v Olešnici formu se 

vzorem gymnastky a květiny. Forma 

posloužila k potisku látky pro oblečení našich sportovců na 

olympiádě v Tokiu 2022. 

 

Prostřednictvím formy se vzor na bílé plátno natiskne speciální tiskařskou směsí, 

tzv. rezervou (nebo se jí také říká také pap/pop). Rezerva je vlastně takový krycí 

vzor, který na určených místech zabrání následnému obarvení plátna v barvicí 

lázni. Složení rezervy je výrobní tajemství, skládá se převážně z arabské gumy (= 

ztuhlá pryskyřice akácie), kaolinu a tajných přísad. Po uvaření hmota připomíná 

vosk.  

 

 

 



 

3. Výroba papu 

Každý barvíř má své speciální výrobní tajemství, 

jak připravit vhodný pap, který nanáší na formu a 

tiskne vzor.  

V jedné staré receptuře jsme našli, že pap je 

nazelenalá hustá kaše, která se skládá z 60 dílů 

bílé hlinky malířské, 18 dílů arabské gumy, 9 dílů 

octanu olovnatého, 9 dílů siřičitanu olovnatého, 

12 dílů modré skalice, 1 dílu masti, 1/2 dílu kamence.  

a) Dokážete napsat chemické vzorce octanu olovnatého, siřičitanu olovnatého, 

modré skalice?  

b) Určete, kolik budeš potřebovat malířské hlinky a kolik arabské gumy, jestliže 

použijete 60 g modré skalice? 

4. Tisk plátna 

Pan Danzinger má v dílně připravenou rezervu (pap) tak, 

že se musí vždy k ní otočit a poté se obrátit zpět 

k látce a vzor natisknout.  

Kolikrát se celkem otočí, jestliže čtvercovou raznicí 

s rozměry 20 cm x 30 cm tiskne plátno o šíři 0,8 m a 

délce 15 m? 

Forma se klade těsně vedle sebe a barvíř začíná tak, že 

je již postaven k namáčení raznice do rezervy, pak se 

otáčí k plátnu a tiskne a tímto způsobem pokračuje dál.  

 

 

 

 
REZERVA 

PLÁTNO 

arabská guma 



 

 

V olešnické dílně si je 

možné vybrat až z dvě stě 

padesáti vzorů, které mohou 

být na látku natištěny. 

Některé ze vzorů mají 

své názvy, například Šestipuntík, Šnek, Housenka, Zvoneček, Jatelinka, Žďárská 

hvězda.  

Vysočina vždy patřila mezi chudší kraje, a proto se lidé i skromně oblékali. 

Žádané byly drobné vzory – převážně květinové. Oproti tomu v bohatších krajích 

zdobili látky například velkými figurálními a náboženskými motivy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5. Tisk plátna s pomocníky 

Pan Danzinger natiskne plátno za 

deset hodin, jeho paní to trvá 

patnáct hodin. Kolik hodin a minut 

celkem bude trvat natištění látky, 

jestliže pan Danzinger již jednu 

hodinu tiskl a poté mu přišla pomoci 

jeho paní?   

 

 

 

6. Oprava matrice 

Dřevěné matrice (formy na tištění) se dědí 

z generace na generaci, a tak není divu, že 

dochází k jejich opotřebení, poškození a 

musí být spravovány od formířů. Jednou se 

stalo, že dřevo naprasklo, a tak ji barvíř 

chtěl opravit sám a rozhodl se úhlopříčně 

ji vyztužit laťkou. Jak dlouhou laťku 

potřeboval, jestliže forma má rozměry 30 

cm x 20 cm?  

 

 

 

 

 



 

7. Vzory na plátno 

a) Na obrázcích jsou některé ze vzorů, které se na plátno tisknou. Najdete zde 

nějaké obrazce, které jsou osově, středově souměrné? 

                                                                                            

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a                                                        b                                              c 

d 

g 

e 

f 



 

b) Vymysli vzor, který by na látku mohl být tištěn. 

Napiš, na co by sis představoval/a, že by se tento 

vzor tiskl a jaký by měl název?  (možno použít 

čtverečkovaný papír) 

 

 

 

 

 

c) Máte-li zájem, tak si můžete sami doma na plátno natisknout svůj vlastní vzor. 

Pak už stačí, když ho pošlete do dílny v Olešnici, kde vám ho nabarví a odešlou 

zpět.  

Vypočítejte, kolik by stálo otištění a obarvení plátna, jestliže si zakoupíte  

5,5 metrů plátna a víte-li, že 1 litr rezervy vystačí k potištění 50 metrů plátna? 

Další údaje zjistíte z tabulky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potřebný materiál a služby Cena 

 
Plátno šíře 85 cm 

 
120 Kč/ m 

Rezerva 85 Kč/ 1 dcl 

 
Barvení plátna v dílně modrotisku 

 
65 Kč/ m 
 

Poštovní náklady za zaslání plátna do dílny  
130 Kč 

Poštovní náklady za zaslání plátna z dílny k vám domů  
130 Kč 



 

V dílně u Danzingerů tiskli modrotiskový 

kalendář na rok 2022.  

8. Kalendář 2022 

a) Napiš všechny dělitele čísla 2022. 

 

b) Číslo 2 je prvočíslo nebo číslo složené? Proč? 

 

c) Kolik celkem dvojek je na tomto kalendáři?  

 

e) V jakém dalším nejbližším roce bude mít 

každý měsíc stejně natištěné číslo dne jako 

v roce 2022? Tzn. že všechna data a příslušný 

den na daných řádcích a ve 

sloupcích budou úplně stejně umístěna jako nyní vidíte na 

kalendáři z roku 2022 (viz. obr. např. 1. 1. sobota, 10. 1. 

neděle,...) a tedy Danzingerovi by mohli použít na tisk 

kalendáře tu samou formu.  

(Rok 2024 je přestupný.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Natištěné plátno se zavěsí na tzv. 

barvířskou korunu. Na pět až šest 

hodin se ponoří do dřevěné kádě, která 

je zabudovaná hluboko v zemi. To 

proto, aby se plátno neohýbalo a 

nabarvilo se rovnoměrně. 

V kádi je připravena barvící lázeň 

(kypa) obsahující indigo, vodu a další přísady, přičemž přesný poměr všech těchto 

látek je opět výrobním tajemstvím každého barvíře.  

Podle složení a počtu namáčení lze dosáhnout různých 

odstínů barvení. Modrá barva se totiž projeví až po 

vytažení z kypy, kdy dojde k oxidaci. Při prvním 

vytažení je látka zabarvena do zelena.  

Až se dosáhne požadovaného odstínu, tak se látka 

vypere v kyselém roztoku, který rozpustí natištěnou 

rezervu a vzor tak zůstane bílý.  

 

9. Barvení plátna 

V olešnickém modrotisku mají barvící káď tvaru válce. Jednou do ní spadlo prase, 

kdyby tenkrát prý nebylo pohotové pratety pana Danzingera, která ho včas 

chytla za uši a volala o pomoc, tak by se určitě utopilo.  

Vypočítejte, kolik litrů barvící lázně (kypy) se maximálně do kádě vejde a jaká je 

hloubka kádě (zaokrouhlete na celé metry). Víte-li, že káď zaplněná z 4/5 svého 

objemu obsahuje 2 124 litrů kypy a průměr kádě je 130 cm.  

 

 

 



 

Z metráže, která se obarví technikou modrotisku se šijí šaty, košile, 

zástěry, šátky, povlečení, přehozy, různé dekorační a upomínkové 

předměty... 

10. Výrobky z modrotisku 

a) Graf ukazuje, kolik procent zboží z modrotisku se prodalo. Určete, kolik kusů 

těchto jednotlivých druhů zboží se prodalo, jestliže to celkem bylo 2 000 kusů.    

 

b) Švadleny z modrotiskové látky šijí polštářky plněné levandulí. Polštářky mají 

rozměry 15 cm x 15 cm a jsou vyrobeny tak, že zadní stěna už není z modrotiskové 

látky, ale je pouze z bílé bavlny. Každý polštářek je ještě převázán stuhou do kříže 

a prodávají se v jednom balení po dvou kusech. Cena balení je 125 Kč.  

 

Jeden polštářek obsahuje 40 g sušené levandule. Sušením se 

z čerstvých květin ztrácí 75 % jejich hmotnosti. Kolik 

kilogramů levandule musí Danzingerovi nasbírat a poté usušit, 

aby vystačili s náplní na deset balení polštářků? 

 

 



 

 

11. Výrobky z modrotisku 

Do dílny dostali zakázku na ušití osmi klobouků (viz obr.). 

Klobouk má mít výšku 20 cm a obruba je ve tvaru mezikruží s 

průměry 30 cm a 40 cm. Na zapošití se počítá 5% materiálu 

navíc na jeden klobouk.  

Kolik látky v m2 (zaokrouhlete na desetiny metru) bude 

potřeba na osm klobouků?  

 

 

12. Pomoc se šitím  

Osm švadlen ušije pět klobouků za tři hodiny. Ale 

protože je potřeba ušít osm klobouků, tak do dílny 

přibrali ještě čtyři švadleny. Za jak dlouho bude ušito 

osm klobouků?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledky úloh 8. – 9. ročník 

1. a) c        b) 50 metrů 

2. dospělý 60 Kč, dítě 25 Kč 

3. a) octan olovnatý C4H6O4Pb, modrá skalice CuSo4 

    b)  malířská hlinka 300 g, arabská guma 90 g 

4. 399 

5. 5 hodin 24 minut 

6. 36 cm 

7. osově, středově – a, b, c, e, g, osově - d 

8. a) 1,2,3,6,337,674, 1011,2022   b) ano, lze dělit 1 a samo sebou c) 160  d) 2033 

9. a) objem je 2655 litrů, hloubka po zaokrouhlení 2 m 

10. 300 ks tašky, 160 ks chňapky, 140 ks oblečení, 260 ks polštáře, 600 ks 

bylinné polštáře, 80 ks vějíř, 400 ks ubrusy, 60 ks hračky 

11. 0,6 m2   

12. 3 hodiny 12 minut 
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Přílohy 

Příloha 1 - Domino 
List vytisknout tolikrát, kolik máme žáků nebo skupin. Kartičky rozstříhat. Žáci musí příklad spočítat a 

výsledek přiřadit k správné výpovědi. Pro rychlou kontrolu učitelem-při správném přiřazení lze z 

písmen pod příklady přečíst UŽ TO ZNÁM  

      

Start 

 

23 – 3 · 7 

 

U 

 

 

  

počet současných 

fungujících 

modrotiskových 

dílen v ČR 

 

500 · 2 +  2 · 400 + 

16 

Ž 

      
      

datum vzniku 

olešnické dílny 

 

2000 – 10 · 100 -

750 

T 

  

počet forem, 

které se v Olešnici 

dochovaly 

 

1500 – 500 · 3 + 3 

 

O 

      
      

počet samohlásek 

ve slově 

modrotisk 

 

25 + 55 

Z 

  

šířka metráže  

(v m), kterou 

potiskují v Olešnici 

 

(2000 : 10 -182)  

+ 2000 

N 

      
      

rok zapsání 

modrotisku na 

seznam UNESCO 

 

0 + 2 · 40 – 5 · 3 

Á 

  
poloměr kádě na 

barvení (v cm) 

Konec 

 

M 

      



 

 

 

Příloha 2 
Kartičky s odpověďmi je možné rozstříhat a žáci přiřazují.  Nebo formou běhání - na jedné straně 

místnosti jsou kartičky s otázkami (otočené lícem dolů) na druhé s odpověďmi, žák si vybere kartičku 

s otázkou a běží na druhou stranu místnosti a musí najít správnou odpověď.  Nebo jen učitel čte 

otázky, žáci odpovídají.  

1. Jak se nazývá stroj v dílně 

modrotisku, pomocí kterého se žehlí 

plátno? 

 

MANDL 

2.  Je plátno ihned po vytažení z kádě 

s indigem modré?  

 

NE 

3. Jaký vzor byl vyobrazen na formě, 

která byla speciálně dělaná pro 

olympiádu v Tokiu?  

 

GYMNASTKA A KVÍTEK 

4. Jak se nazývá barvivo, které vytváří 

modrý odstín?  

 

INDIGO 

5. Jak se nazývá krycí hmota, která se 

nanáší na látku a v místech, kde byla 

natištěna je látka po obarvení bílá?  

 

REZERVA (POP) 

6. Používaly ženy zástěry ušité 

z modrotisku jako oboustranné?   

 

ANO 

7. Jak se nazývá v kádi připravená 

barvicí lázeň?  

 

KYPA 

8.  Na co se plátno věší a poté spouští 

do kádě s barvicí lázní?   

 

BARVÍŘSKÁ  KORUNA 

 

 



 

 

Příloha 3 

Hra - Semínka v Číně 

Technika modrotisku se k nám do Evropy dostávala velmi dlouho.  

Modrotisk jako negativní tisk s využitím rezervy a indiga byl používán již ve 

druhém tisíciletí př. n. l. v Číně.  První evropské látky zdobené negativním tiskem a 

barvené indigem jsou z šestého století.  K velkému rozmachu došlo teprve v 17. 

století. Nejprve začali modrotiskové látky vyrábět Holanďané.  

Do Čech se modrotisk dostal až v 18. století. 

A tak se i my nyní přesuneme do Číny a zkusíme naši trpělivost a šikovnost. 

Rozdělte se na dva týmy a sedněte si do kroužku tak, abyste vedle sebe měli 

člena z druhého týmu.  

Vaším úkolem bude pomocí čínských hůlek zasadit co nejvíce semínek indiga 

(zastupovat je budou lentilky), rostliny, která je potřebná pro výrobu barviva na 

modrotisk.  

Ale protože cesta modrotisku do Evropy byla přece jen zdlouhavá, tak i vy si 

možná chvíli počkáte😊.  

Postupně v kroužku budete házet kostkou a až padne šestka, pak teprve můžete 

začít sázet semínka - budete je vybírat z jedné misky a přendávat do jiné.  

otázka: Jaká je pravděpodobnost, že ti na kostce padne číslo šest?  

Hráč, kterému padla šestka, se musí obléci do pracovního oděvu - plášť, čepice, 

ochranné brýle a pak teprve začít vybírat semínka. Ale protože jsme v Číně, 

semínka budete vybírat čínskými hůlkami.  

Mezitím však ostatní v kroužku stále házejí kostkou, a tak když někomu dalšímu 

padne na kostce šestka, tak dotyčný, který vybírá semínka, musí svoji činnost 

ukončit, svléknout oděv a začíná nový hráč - oblékne se a vybírá semínka- 

přendává je z jedné misky do druhé.  



 

Hru omezíme časově. Vítězí družstvo, které zvládlo získat do své misky více 

semínek.  

Příloha 4 

Osmisměrka 

 

Vyškrtejte v osmisměrce jedenáct slov, která souvisí s modrotiskem  

(Je vhodné vytisknout na velký formát A3 utvořit skupiny, společně hledají, 

vítězí nejrychlejší skupina apod.) 

 

 



 

 

 

 

 

Příloha 5 

Náměty na další aktivity 
 

Malování na kamínky 
Pomůcky: kamínky, akrylové fixy nebo barvy na kamínky 

Činnost: Kamínek podbarvit modrou barvou a na něj kreslit bílou (připomíná modrotisk, ale můžeme 

různě dle fantazie žáků, dříve byl modrotisk i barevný - modrožlutý, modročervený). Žák maluje na 

kamínek nějaký vzor - např. můžeme zadat kritéria - musí být osově souměrný, středově souměrný, 

různé geometrické útvary... 

 

 

Malování na papír 
Pomůcky: tvrdý papír, zmizík, inkoust 

Činnost: Na papír nakreslíme vzory pomocí zmizíku - květinky, lístečky, čárky, tečkované čáry, tělesa, 

osově souměrné obrazce, středově souměrné vzory, … Poté potřeme inkoustem a necháme zaschnout.   

Z papíru lze pak vystřihnout různé tvary např. nějaký druh oblečení.  

(Lze postupovat i opačně - nejprve nabarvit inkoustem a po zaschnutí malovat zmizíkem- již ale 

nepřipomíná techniku modrotisku, kde je to právě nejprve natištění, pak barvení) 

 

 

Vlastní natištění plátna a obarvení v dílně 
Pokud si s žáky chcete přímo vyzkoušet techniku modrotisku, pak si můžete natisknout vlastní 

plátno a k obarvení ho zaslat do dílny modrotisku v Olešnici, kde ho obarví. Z plátna poté 

s žáky šít.   

Více se dozvíte zde: https://www.modrotisk-danzinger.cz/jak-vyrobit-vlastni-vzor/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 6 

Šablona na nakreslení vlastního vzoru 
Je možné dát žákům papír se čtverečky pro nakreslení vlastního vzoru 

(lépe mohou využít souměrnosti, ...) 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     



 

 

 

 

Příloha 7 

Obrázek – puzzle 
 

Vyučující může obrázek vytisknout, zalaminovat, rozstříhat na různé menší části (podle počtu příkladů, které má žák spočítat), za každý správně vyřešený 

příklad dostane žák jeden dílek a musí obrázek složit.   

 



 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje textu: 

 

https://www.modrotisk-danzinger.cz/ 

 

https://www.straznicky-modrotisk.cz/ 

 

https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/10972/bc_20677.pdf?sequence=1 

 

 

 

Zdroje fotografií:  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indigofera_tinctoria0.jpg 

 

Fotografie firmy Danzinger - se svolením. 

 

Vlastní fotografie. 
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