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MALBA 



CO JE TO MALBA?  
• Výtvarná technika, při které malíř  nanáší na podklad 

barevné skvrny . 

• Barvy jsou kladeny vedle sebe nebo přes sebe. 

• Zblízka jsou skvrny mnohdy neurovnané. 

• Při pohledu z větší vzdálenosti vytvářejí barevný obraz. 

• K přenosu barvy na podklad používá malíř nejčastěji 
štětce. 

• Pro nejmenší děti jsou nejvhodnější prstové barvy.  
 



MALBA - NÁMĚTY  
• Malba se dá dělit podle různých pohledů. 
• Podle použitých materiálů, doby vzniku a také podle 

zobrazovaných skutečností – podle námětu. 
• Podle námětu v malbě rozlišujeme : 

• PORTRÉT 
• ZÁTIŠÍ 
• KRAJINU 
• VEDUTU 
• ŽÁNROVOU MALBU 
• VOLNOU MALBU 
• Námět je to, co je na obraze namalováno. 

 



PORTRÉT 
• Zobrazuje člověka. 

• Zachycuje jeho 
charakteristické rysy, 
náladu, city, společenské 
postavení… 

• Na portrétu je většinou 
hlava. 

• Může tam být celá 
postava. 

 



ZÁTIŠÍ 
• Zachycuje skupinu 

předmětů umístěných na 
stole, polici, na židli, okně 
apod.. 

• Nejčastěji bývá zobrazeno 
ovoce, květiny, věci denní 
potřeby nebo oblíbené 
předměty majitele obrazu. 

• Podle zachycených věcí 
má zátiší název. 

 
 



KRAJINA - KRAJINOMALBA 
• Zobrazuje krajinu.  

• Zachycuje atmosféru místa. 

 
 



ŽÁNROVÁ MALBA 
• Pohled do místnosti nebo do restaurace, zahrady, 

     do ulice, západ slunce apod. 

• Součástí žánrového obrazu bývá také člověk. 

 
 



VOLNÁ MALBA 
• Námět je zcela na představách a fantazii malíře. 
• Vzájemně kombinuje různé osoby, věci, přírodniny, 

krajinu atd. 
 
 



DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ SLOVA 
 VYTISKNI SI TABULKU. 

   
 

Obraz s namalovanou hlavou je → 

  

To, co je namalováno na obraze je  → 

  

Skupina předmětů na okně, židli nebo okně je → 

  

Výtvarná technika, kdy malíř používá barvy a štětce se nazývá → 

  

Obraz zachycující pohled do krajiny je → 

  

Jaký nástroj používá malíř při přenosu barvy na papír → 

  

Pohled do pokoje, do ulice, západ slunce apod. je → 

  



SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 
 
 

Obraz s namalovanou hlavou je  →  PORTRÉT 

  

To, co je namalováno na obraze je  →  NÁMĚT 

  

Skupina předmětů na okně, židli nebo stole je  →  ZÁTIŠÍ 

  

Výtvarná technika, kdy malíř používá barvy a štětce se nazývá  →  MALBA 

  

Obraz zachycující pohled do krajiny je  →  KRAJINA - KRAJINOMALBA 

  

Jaký nástroj používá malíř při přenosu barvy na papír  →  ŠTĚTEC 

  

Pohled do pokoje, do ulice, západ slunce apod. je →  ŽÁNROVÁ MALBA 

  



ZDROJE: 
• Zátiší – tři květináče: archív autora, Věra Chvojková 

• Portrét – maminka: archív autora, Věra Chvojková 

• Zátiší – dva květináče: archív autora, Věra Chvojková 

• Zimní krajina: archív autora, Věra Chvojková 

• Listy na oranžovém pozadí: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 
 

 


