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MALBA 

KLASICKÁ A MODERNÍ 



DVA ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY 
• Malba je velmi stará technika a existuje mnoho 

způsobů jak vytvořit obraz. 

• Záleží na jaký podklad malujeme a jaké používáme 
barvy a materiály. 

• Podle malířova postupu rozlišujeme dva základní 
způsoby malby: 

• KLASICKÝ ZPŮSOB MALBY 

•MODERNÍ ZPŮSOB MALBY 



KLASICKÝ ZPŮSOB MALBY 

• Před vznikem samotného díla vytvoří autor několik 
návrhů. 

• Jsou to skici, náčrty – zaznamenává nápady, zkouší 
různé možnosti. 

• Zkouší také barvy, jak na sebe působí. 

• Následuje kresba do formátu, nejčastěji uhlem, 
rudkou, dnes tužkou nebo fixem. 

• Velice vhodné je použít štětec a řídkou barvu. 

• Pak začne kresbu vykrývat barvou do konečné 
podoby. 



NÁVRH – KRESBA UHLEM 



NÁVRH – KRESBA RUDKOU 



NÁVRH – TUŽKOU, FIXEM 



NÁVRH – KRESBA ŠTĚTCEM 

• Kresba se provádí štětcem a velmi řídkou temperovou barvu. 

• Používají se světlé tóny – žlutá, okrová, růžová apod. 

• Zcela nevhodná je černá, velice špatně se překrývá světlými 
tóny.  



MALBA TEMPEROVOU BARVOU 

• Malba se provádí hustou barvou, která zcela zakrývá podložku. 

• Používá se několik štětců. 

• Voda a hadřík slouží k jejich vyprání a vysušení . 



MODERNÍ ZPŮSOB MALBY 

• Autor pracuje přímo na podklad a zvolený formát. 

• Nepoužívá kresbu. 

• Někteří autoři si pouze štětcem lehce načrtnou hlavní linie a obrysy. 



SESTAV DVA ZÁKLADNÍ POSTUPY MALBY 

Vytiskni si tabulku. Rozstříhej pojmy a seřaď je podle návaznosti  

do dvou základních pracovních postupů malby.  

Poraď se se spolužákem. Správné řešení nalep. 

HLEDÁNÍ NÁMĚTŮ KONEČNÁ MALBA BEZ KRESBY 

MALBA KLASICKÉ PROVEDENÍ MALBY 

KRESLENÉ NÁVRHY HLEDÁNÍ NÁMĚTŮ 

MODERNÍ PROVEDENÍ MALBY KRESBA VE SKUTEČNÉ VELIKOSTI 

BAREVNÉ ZKOUŠKY SKICI 



SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 

KLASICKÉ PROVEDENÍ MALBY   •   HLEDÁNÍ NÁMĚTŮ  •  SKICI  •   

KRESLENÉ NÁVRHY   •  BAREVNÉ ZKOUŠKY  • 

KRESBA VE SKUTEČNÉ VELIKOSTI  •    MALBA 

MODERNÍ PROVEDENÍ MALBY   •   HLEDÁNÍ NÁMĚTŮ  •  

KONEČNÁ MALBA BEZ KRESBY 



ZDROJE: 

 
 

• Zátiší s tulipánem a hruškou: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Kresba uhlem – hlava: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Kresba rudkou – boží muka: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Kresba tužkou, fixem – zátiší : archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Kresba štětcem – dýně: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Malba temperovou barvou – dýně: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Malba vodovými barvami – krajina: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

 

 
 

 


