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DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 

 Batikování je zdobení ploch pomocí svitku 

hrubší tkaniny ( ne umělé ), namočeného v řídké 

klihové barvě. 

 

 1. Barvy pro batikování 

 Mají být méně kryvé -  lazurující, převážně v 

pastelových odstínech.  

 Pro klížení se používají všechny druhy klihů.  

 Podkladová barva musí být nestíratelná, 

nevýrazného odstínu. 
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 2. Příprava a úprava látky pro batikování 

 

 Látka pro batikování  by měla mít hrubší 

tkaninu. Jemná a hustá látka není vhodná. 

Nejvhodnějším materiálem je pytlovina nebo 

úklidový hadr. 

  Látka musí být čistě vypraná a upravená. Látka 

se upraví roztřepením nebo nastříháním. 

 Před použitím se látka navlhčí vodou a vyždíme. 

 Vlhký hadr namočíme do barvy, přebytečnou 

barvu vymačkáme a hadr nepravidelně  stočíme. 
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 3. technika batikování 

 Batikování plošné 

 Je to válení zlehka namočeného hadru hrubší 
tkaniny v klížené barvě volně po ploše. Válíme 
krátkými otisky  všemi směry. Před každým 
namočením v barvě hadr roztřepeme. 

 Batikování do rastru a kompozice 

 Plocha se rozměří a vyznačí na jednotlivé části 

 Imitace mramoru 

 Můžeme použít vzorník barev. Žilky provedeme 
tenkým štětcem. Plochy orámujeme rozmývanou 
nebo šumrovanou linkou.  



DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 



• 1.Co je to batikování? 

• Je to zdobení ploch pomocí svitku hrubší tkaniny. 

• 2.Jaké jsou vhodné barvy pro batikování? 

• Méně kryvé, lazurující  a v pastelových odstínech. 

• 3. Které klihy se používají pro přípravu barvy pro 

batikování? 

• Používají se všechny druhy klihů. 

• 4. Jaká látka je vhodná pro batikování? 

• Látka s hrubší tkaninou, nejlépe pytlovina nebo 

úklidový hadr. 
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• 5. Jak se látka před batikováním upravuje? 

• Látka se upravuje roztřepením nebo 

nastříháním, látka se navlhčí vodou a vyždíme.  

• 6. Co je to plošné batikování? 

• Je to válení zlehka namočeného hadru hrubší 

tkaniny volně po ploše všemi směry. 

• 7. Používáme batikování pro imitaci  mramoru? 

• Ano, používáme vzorník barev a žilky provádíme 

tenkým štětcem. 
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