
Základní malířské techniky 

Kvaš 

 termín kvaš pochází z doby renesance, kdy italští mistři 
malovali a quazzo, vodovými barvami s klihem a přidanou 
bělobou, těmto odstínům se také říká pastelová barva 

 kvalitní kvašové barvy obsahují kvalitní pigmenty s velkou 
krycí schopností 

 prodávají se v tubách, kalíšcích a lahvičkách a často nesou 
označení plakátové barvy 

 barvy lze mezi sebou míchat, ředitelné jsou vodou 
 protože to jsou barvy smíchané vždy s bělobou jsou vhodné 

různě barevné podložky, např. šedé, tmavě modré, černé, 
zelené čtvrtky, lepenka, karton nebo plátno 

 dnes se dají běžně koupit přímo štětce na kvaš, které jsou 
shodné s akvarelovými štětci 

 po zaschnutí jsou stále ředitelné s vodou 
 poprvé se s touto technikou setkáváme ve starověkém Egyptě, 

kde se kvaš používal na výzdobu sarkofágů a k portrétování 
mrtvých osob 

Temperové barvy 

 mají několik předností – jsou ředitelné vodou a jsou krycí, tzn. 
že horní vrstva překryje spodní, také mají dobou přilnavost k 
jakékoli podložce, rozlišujeme je podle toho, jaké pojidlo 
obsahují, slovo tempera pochází z italštiny a znamená 
rozpouštět, nevýhodou je, po zaschnutí zesvětlají barvy 

 olejová tempera 
- přesto, že obsahuje pár kapek oleje je stále ředitelná 

vodou, po zaschnutí si barvy zanechávají sytost a objem, 
oproti jiným temperám tolik nezesvětlá 

 vaječná tempera 
- nejužívanější technika celého středověku i starověku 

oblíbená až do vynálezu olejomalby 



- vaječný žloutek se smíchal s pigmentem a destilovanou 
vodou, barva byla přilnavá a pružná, po zaschnutí 
vytvořila lesklý film 

 škrobová tempera a klihová 
- velice podobné vlastnosti, hodí se na práce větších 

rozměrů, jako např. kulisy v divadle, malba na zeď, 
dekorativní malba 

 podložky pro temperu – cokoli, dřevo, papír, sklo, plast, 
kámen, zeď, plátno atd. podklad může být např. šeps 
(smíchaný klih a křída) nebo akrylový nátěr 

 historie tempery sahá do Egypta, kde se objevuje především 
při výzdobě hrobek a paláců, důležitou roli hrála v antickém 
Řecku a Římě a používá se dodnes, i když v různé kvalitě, 
štětce se hodí sobolí a prasečí, které udrží v břiše hodně barvy 

Olejomalba 

 je to malířská technika, která používá tzv. olejové barvy, ty 
jsou připraveny třením pigmentů s vybraným olejem, 
nejčastěji se používá lněný olej 

 oleje se rozlišují podle rychlosti schnutí na: rychleschnoucí, 
pomalu a skoro nevysychavé, schnutí také ovlivníme 
průvanem, sluncem atd., nebo lze použít sikativy, sušidla, 
která umožní barvě rychleji schnout nebo naopak retardéry, 
zpomalovače schnutí 

 výroba barev není obtížná, pigment se tříčem míchá s olejem 
do vzniku pasty, vzniklá barva se musí uchovávat v 
hermeticky uzavřených tubách, bez přístupu vzduchu, stejný 
postup se používá při strojové výrobě barev 

 historie olejomalby – vtírání oleje do barevných zdí je známo 
od antiky, kdy se vtíral olej do maleb kvůli zvýšení lesku, 

 předstupněm olejomalby byla olejová tempera, samotná 
technika vznikla v 15. století, kdy ji poprvé použili holandští 
mistři Hubert a Jan van Eyck (ejk), zároveň ji v tuto dobu 
zkouší i Leonardo da Vinci na svém obraze Křest Kristův v 
15 letech v učení svého mistra 



 malovat můžeme štětci s hustým vlasem nebo malířskými 
špachtlemi, které se vyrábí z kovu a mají dřevěné násadky 

 rozeznáváme techniku alla prima, což je hotová malba za 
jeden den neboli na posezení, pastozní malbu, kdy se vrství 
jednotlivé vrstvy barev na sebe, ale malovat se dá vším 
možným, což dokazuje práce ruské malířky Victorie, která 
malovala svými ňadry 


