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TUPOVÁNÍ 
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DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 

 Tupování patří do skupiny otiskových 

dekorativních technik a provádí se mořskou 

houbou nebo štětkou. Tupování má plošný 

charakter. 

 

 1. Barvy pro tupování  

 Pro tupování namícháme dobře klíženou, středně 

hustou, krycí barvu. Sytost odstínu volíme podle 

potřeby. Nejlépe světlé, pastelové tóny. 

 Tupování provádíme po ploše, do rastru a přes 

vzornici. 
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 2. Tupování houbou 

 Mořská houba se propere ve vlažné vodě a 

vymačká. Pak se namočí do připravené nepříliš 

husté barvy. Opatrným stejnoměrným dotykem 

se otiskuje místo vedle místa. Houbu častěji 

namáčíme. 

 3. Tupování štětkou 

 Barvu volíme přiměřené hustoty. Štětka se 

namočí v barvě asi do poloviny štětin a lehce otře. 

Tupujeme lehkým dotykem. Štětku lehce 

pootáčíme. Tupovat můžeme i několika barvami 

po sobě. 
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 4. Tupování do rastru 

 Rastr – rozdělení plochy se připraví stejně jako 

pro batikování. Plocha se rozměří a vyznačí. Při 

tupování je důležité přiložit si k rastru proužek 

papíru, aby tupování bylo ostře zaříznuto. 

Vhodné je střídání tupovaných ploch s plochami 

volnými. 

 5. Tupování přes vzornici 

 Uplatňuje se u vzornic s větším vzorem. U 

menšího vzoru používáme pěstní štětec. Při 

tupování pěstním štětcem používáme polosyté 

tóny.  
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 Při tupování štětkou nebo štětcem vznikají vady 

hlavně chybnou technikou. Místo teček tak 

vznikají drobné šmouhy.  

 Každá oprava tupování je patrná a jejich větší 

rozsah není žádoucí.  

 Tupování je technika vhodná pouze na části volné 

stěny v interiéru . Tupování na všech stěnách lze 

použít pouze tehdy, tupuje-li se v odstínech 

značně splývavých  s podkladem. 

 Toto technika je velmi náročná  



• 1.Co je to tupování? 

• Je to otisková technika, která má plošný 

cherakter. 

• 2.Čím se tupování provádí ? 

• Provádí se houbou nebo štětkou. 

• 3. Jaké barvy používáme pro tupování? 

• Používáme barvu dobře oklíženou, středně 

hustou  a krycí. Nejlépe světlé a pastelové tóny. 

• 4. Jaké máme druhy tupování? 

• Tupování houbou, štětkou , do rastru a přes 

vzornici. 
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• 5. Jak provádíme tupování houbou? 

• Houba se propere ve vlažné vodě a vymačká. Pak 

se namočí do barvy a opatrným stejnoměrným 

pohybem otiskuje. 

• 6. Jak provádíme tupování štětkou? 

• Štětka se namočí v barvě asi do poloviny štětin a 

otře. Tupujeme lehkým dotykem.  

• 7. Jak provádíme tupování do rastru? 

• Provedeme rozdělení a vyznačení plochy. Při 

tupování přiložíme k rastru proužek papíru, aby 

tupování bylo ostře zaříznuto.  
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 8. Kdy se uplatňuje tupování přes vzornici? 

 Uplatňuje se u vzornice s větším vzorem. 

Používáme polosyté tóny. 

 9. Kde dekorativní techniku tupování používáme? 

 Používáme ji na volné stěny interiéru. 

 10. Kdy používáme tupování na všech stěnách? 

 Toto tupování používáme tehdy, tupuje-li se v 

odstínech splývavých s podkladem. 
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