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DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 

 Stříkací techniku uplatňujeme na větších 

plochách, popřípadě i na celých stěnách . Tuto 

techniku kombinujeme i s jinými ozdobnými 

technikami. 

 

 Jemné stříkání se používá při plynulém 

přechodu jedné barvy do druhé. Stříkání 

používáme u slohové malby  damaškové. 

 

 Stříkání můžeme provádět štětkou, fixírkou, 

stříkací pistolí nebo tlakovou stříkačkou. 



DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 

 1. Pomůcky pro stříkací techniku 

 Při stříkací technice je nutná nová malířská 

štětka kulatá. Používají se i speciální stříkací 

štětce vyrobené z hovězího ohonu – mají pružný 

dlouhý vlas.  

 2. Příprava barvy pro stříkání 

 Barvu připravujeme podle účelu a požadavků. 

Lze stříkat jak hustější tak řídkou barvu. Pojivo 

můžeme použít škrobové, celulózové i kostní klih.  

 Barva s kostním klihem lépe odstříkává,  a 

zaschlé kapky nejsou plastické – nestrhávají se 

otěrem. 



DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 

 3. Technika stříkání 

 

 a) stříkání štětcem 

 Vypranou dlouhou štětku namočíme do barvy a 

přebytečnou barvu několikrát odstříkáme do 

nádoby. Pak se postavíme ke stěně, ve 

vzdálenosti 40 – 60cm a v úhlu 45 st. Úderem 

štětky o dlaň uvolňujeme barvu ze štětky na zeď. 

Kapky mají mít vejčitý tvar a musí být 

rovnoměrně rozloženy po ploše. Stříkáme obvykle 

více barvami na pastelový podklad. 



DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 

 b) stříkání fixírkou 

 Je jemné. Vyžaduje velmi řídké barvy kontrastnějších 

odstínů. Fixírovaní po ploše se většinou váže na jinou 

techniku – malba štětcem, imitace mramoru. 

 

 c) vytrácené stříkání 

 Provádíme z bíle do polosyté až syté barvy. Plochu 

nejdříve rozdělíme na 30 až 50cm široké svislé nebo 

vodorovné pásy a vyznačíme šňůrou. Pro každý pás 

připravíme odstín barvy – od nejsvětlejšího po 

nejtmavší. Postupujeme vytráceným stříkáním 

tmavšího odstínu do světlejšího. 

 



DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 



 

• 1. Kde uplatňujeme stříkací techniku? 

• Uplatňujeme ji na větších plochách a celých 

stěnách. 

• 2. Kde používáme jemné stříkání? 

• Při přechodu jedné barvy do druhé a u malby 

damaškové. 

• 3. Jakými pomůckami provádíme stříkací 

techniku? 

• Štětkou, fixírkou, tlakovou stříkačkou. 

 

 

 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 



• 4. Jaké pojivo používáme pro přípravu barvy u 

stříkací techniky? 

• Škrobové, celulózové i kostní klih. 

• 5. Jaký je postup stříkání štětcem? 

• Štětku namočíme do barvy, odstříkáme do 

nádoby, postavíme se ke stěně ve vzdálenosti 40-

60 cm v úhlu 45 st., úderem štětky o dlaň 

uvolňujeme barvu na zeď. 

• 6. Jaké je stříkání fixírkou? 

• Je jemné. Vyžaduje velmi řídké barvy. 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 



KONTROLNÍOTÁZKY A ODPOVĚDI 

 

 7. Kterými technikami se může doplňovat 

stříkání po ploše? 

 Váže se na techniku malby štětcem a imitace 

mramoru. 

 8. Jak provádíme vytrácené stříkání? 

 Provádíme ho z bíle do polosyté barvy. Plochu 

rozdělíme na 30-50 cm široké pásy, pro každý pás 

připravíme odstín barvy. Postupujeme od 

tmavšího odstínu do světlejšího. 
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