
Exkurze do výroby Českého porcelánu, a. s. v Dubí
Exkurze do závodu se 150 letou tradicí výroby nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do procesu vzniku 

porcelánu. Prostřednictvím komentované prohlídky s průvodcem zjistíte, jaké postupy a technologie 
jsou potřeba pro vytvoření světoznámého cibuláku, tedy tzv. podglazurové dekorace kobaltem.            
Jednotlivé zastávky vás seznámí se zásadními metodami výroby porcelánu od vzniku formy přes 
dekoraci, glazování a konečný výpal. Prohlídku je možné zakončit v nedávno otevřeném                            
Domě porcelánu s modrou krví v Tovární ulici, který slouží jako muzeum, Městské informační centrum 
a výstavní prostory. Zde se nachází stálá expozice porcelánu zaměřená na ukázku produkce stále             
fungujících nebo již zaniklých českých porcelánek v oblasti Podkrušnohoří včetně té dubské.

 Program je vhodným zpestřením výuky pro školní skupiny I. a II. stupně základních škol             
 a pro střední školy. Komentář prohlídky je vždy přizpůsoben dané věkové skupině. 
 Exkurze jsou učené pro skupiny od 6 osob a více. Nabídka  je časově neomezená.   
 Upozorňujeme, že prohlídka výroby, během níž je nutné několikrát překonat schodiště, je  
 fyzicky náročná. Je tedy na individuálním uvážení každého návštěvníka, zda exkurzi zvládne. 
 Nabízíme možnost poobědvat v závodní jídelně Českého porcelánu, a. s. za 120,- Kč (třeba  
 předem objednat). Parkoviště pro osobní automobily i autobusy se nachází před Domem  
 porcelánu s modrou krví. 

Workshop dekorování hrnků
V rámci exkurze nabízíme pro školní nebo zájmové skupiny také možnost interaktivního workshopu, kde 
si děti i dospělí sami nadekorují hrnky z produkce Českého porcelánu, a. s. a získají tak upomínku na 
zážitek z exkurze nebo originální dárek pro své blízké. Workshop probíhá v zázemí Domu porcelánu              
s modrou krví.

Časová náročnost a vstupné:
 Exkurze do Českého porcelánu, a. s.: 
 cca 1,5 hodiny, vstupné dospělí: 50,- Kč / vstupné děti: 10,- Kč
 Dům porcelánu s modrou krví: 
 cca 30 - 60 minut, vstup zdarma   
 Workshop dekorování hrnků: 
 cca 45 - 60 minut, cena : 20,- Kč (v ceně 1 hrnek, tisk a výpal)

Exkurzi je třeba předem objednat na kontaktech:

 Městské informační centrum
 Tovární 620, 417 01 Dubí 
 web: www.infocentrum-dubi.cz,  www.cesky.porcelan.cz 
 e-mail: info@infocentrum-dubi.cz
 telefon: +420 774 860 544; +420 774 028 998
  


