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ŠUMROVÁNÍ 
Vypracovala: Ing. Renata Jaborníková 





DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 

 Šumrovací technika je založena na otírání 

konečků štětin v jemných vlasových tazích 

polosuchým štětcem. 

 Šumrování vyžaduje dobře připravený podklad 

natřený klihovou barvou . 

 Druhy šumrování – rovné, volně rozložené, 

vlnovité, do rastru, přes vzornici, jednobarevné 

nebo vícebarevné. 

 Barva pro šumrování se připraví obvyklým 

způsobem a klíží se kostním lihem. Používáme 

odstíny pastelové, poněkud kontrastní k 

podkladu. 
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 Chyby při šumrování 

 Chybou bývá nejisté nasazení štětce, přílišný 

počáteční tlak na štětec, špatná hustota barvy, 

nestejnoměrně zrnitý podklad nebo nerovný 

podklad. 

 Pomůcky pro šumrování 

 Šumrujeme štětkou, štětcem, pěstními i plochými 

štětci. Štětce musí mít dostatečně dlouhé štětiny 
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DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 



 

• 1. Co je to šumrovací technika? 

• Je založena na otírání konečků štětin v jemných 

vlasových tazích polosuchým štětcem. 

• 2. Jaké znáš druhy šumrování? 

• Rovné, volně rozložené, vlnovité, do rastru, přes 

vzornici, jednobarevné a vícebarevné. 

• 3.Jaké jsou vhodné barvy pro šumrování? 

• Klížíme je obvyklým způsobem kostním klihem. 

Používáme pastelové odstíny kontrastní k 

podkladu. 

 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 



 

• 4. Jaké jsou chyby při šumrovací technice? 

• Nejisté nasazení štětce, přílišný počáteční tlak na 

štětec, špatná hustota barvy, zrnitý a nerovný 

podklad. 

• 5. Jaké máme pomůcky pro šumrování? 

• Používáme štětky, štětce – ploché i pěstní 

KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 
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 Tytéž zdroje byly využity i ke zpracování předchozího textu. 

 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Renata 

Jaborníková. 
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