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MALBA 

MATERIÁLY PRO MALBU 



MATERIÁLY PRO MALBU 

• Malba je technika při které pracujeme s barevnou 
plochou. 

• Nanášíme na podklad větší množství barvy. 

• Barevné skvrny klademe vedle sebe a mnohem 
častěji přes sebe. 

• Používáme barvy, které ředíme vodou nebo olejem.  

• Některé barvy nemusíme ředit, používáme je za 
„sucha“. 

• Některé barvy jsou krycí. 



VODOVÉ BARVY 

• Nekrycí barvy, které ředíme vodou. 

• Nejprve necháme jednotlivé barvy pořádně rozmočit vodou. 

• Malbu začínáme od nejsvětlejších barev. 

• Barvu nanášíme vlasovými štětci, ale můžeme použít i štětinové. 

• Tmavé plochy nemůžeme zesvětlovat. 

• Často měníme špinavou vodu a pereme štětce. 



TEMPEROVÉ BARVY 

• Barvy krycí, ředitelné vodou. 

• Vodou pereme pouze špinavé štětce. 

• Malujeme hustou barvou, pod malbou není vidět papír. 

• Barvu mícháme na paletě. 

• Používáme tvrdé štětce štětinové.  

• Je dobré používat na každou barvu jiný štětec. 

• Do měkké barvy můžeme rýt linie opačnou stranou štětce. 

 



OLEJOVÉ BARVY 

• Barvy krycí, které ředíme olejem.  

• Používáme tvrdé štětinové štětce, na každou barvu jiný. 

• Malujeme hustou barvou na lepenku, sololit, plátno, dřevo. 

• Barvu mícháme na paletě. 

• Podkladový materiál natřeme bílou barvou. 

• Malba schne několik dní i týdnů. 

• Pořizovací náklady pro olejomalbu jsou vysoké. 

• Nejprve musíme dobře zvládnout malbu temperou. 

 



ŠTĚTCE VLASOVÉ A ŠTĚTINOVÉ 

• Vlasové štětce mají jemný a dlouhý vlas. 

• Používáme je na vodové barvy. 

• Štětinové štětce mají krátké a tvrdé štětiny. 

• Používáme je na temperové a olejové barvy, dají se použít i na 
vodovky. 

• Po každé práci štětce pořádně vyčistíme a necháme uschnout. 

• Štětce se vyrábí v různých velikostech - kulaté a ploché. 

 



OLEJOVÝ PASTEL 

• Běžně používáme název Gioconda. 

• Jde o vylisované tyčinky pigmentů, které  mají širokou barevnou 
škálu. 

• Malujeme bez vody na papír. 

• Barvy se dají dobře míchat a překrývat. 

• Velice vhodná technika na zvládnutí. 

 



SUCHÝ PASTEL - KŘÍDY 

• Kulaté tyčinky pigmentů, které mají širokou barevnou škálu. 

• Malujeme bez vody na papír s hrubším povrchem. 

• Barvy se dají dobře míchat a překrývat . 

• Snadná technika na zvládnutí. 

• Hotovou malbu postříkáme fixativem. 

• Malbu tak přilepíme na papír. 

 



PASTELKY 

• Pro děti nejpoužívanější a nejdostupnější materiál. 

• POZOR! ČASTO SLYŠÍME, NAMALUJ OBRÁZEK PASTELKAMI. 

• PASTELKAMI  KRESLÍME. 

• Pastelka je grafit s pigmentem uvnitř dřevěného pouzdra. 

• Vybíráme pastelky s měkkou tuhou a silnějším pouzdrem, 
nejvhodnější pro správné držení je trojhranný profil. 

 

 



SAMOSTATNÁ PRÁCE PRO TEBE 
Vytiskni si tabulku. Dopiš pojmy k výtvarným technikám z níže uvedené nabídky.  

Některé pojmy patří k více technikám. 

Temperové 

barvy 
Olejové barvy Vodové barvy 

Suchý pastel 

- křídy 

Olejový 

pastel 
Pastelky 

            

            

      

Nabídka pojmů: malba, kresba, krycí barvy, nekrycí barvy, vlasový štětec, štětinový 

štětec, voda, olejové ředidlo, Gioconda, bez vody, tuha, fixativ, paleta. 



SAMOSTATNÁ PRÁCE PRO TEBE 
Překontroluj si pojmy zařazené k výtvarným technikám.  

Kolik máš správných odpovědí z 25? 

Temperové 

barvy 
Olejové barvy Vodové barvy 

Suchý pastel 

- křídy 

Olejový 

pastel 
Pastelky 

krycí  krycí  nekrycí  krycí  krycí  nekrycí  

malba  malba   malba   malba   malba   kresba  

štětinový 

štětec  

štětinový 

štětec  

štětinový  

štětec 
bez vody bez vody bez vody 

voda 
olejové 

ředidlo 

vlasový  

štětec 
fixativ Gioconda tuha 

paleta paleta voda 

Nabídka pojmů: malba, kresba, krycí barvy, nekrycí barvy, vlasový štětec, štětinový 

štětec, voda, olejové ředidlo, Gioconda, bez vody, tuha, fixativ, paleta, 



ZDROJE: 
• Hlava v rámu: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Vodové barvy: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Temperové barvy: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Olejové barvy: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Štětce vlasové: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Štětce štětinové: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Olejový pastel: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Suchý pastel – křídy: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Pastelky: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

 

 

 
 

 


