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DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 

 Linkování je jedna z nejstarších technik. 
Linkováním zarovnáváme  a oddělujeme barevné 
plochy. Také kreslíme ornamenty a napodobujeme 
římsy a rámy. Tato technika se provádí pomocí 
linkovacího štětce a pravítka. 

 1. Druhy linkování 
 V praxi rozlišujeme linkování: 

 

 A) Ostré (plné)- obě strany linky jsou ostře seříznuty. 
Linka je celistvá o stejné tloušťce. Používá se 
nejčastěji 

 B) Šumrované – nejprve se zhotoví plná linka a ještě 
mokrá hrana se rozšumruje. 

 C) Rozmývané – působí jako šumrované, ale je 
jemnější. Spočívá v tom, že se nezaschlá hrana plné 
linky rozmyje čistou vodou. 
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 Šumrované  a rozmývané linkování patří 

mezi plastické malířské techniky. Znázorňujeme 

římsy, rámy, výstupky a prohlubně. 

 

 2. Příprava barvy pro linkování 

 Menší množství pigmentu rozděláme s vodou, 

pak přidáme kostní klih, podle potřeby rozředíme 

vodou (na studenou). Škrobový a celulózový klih 

se nehodí. Před linkováním barvu na stěně 

vyzkoušíme. 

 



DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 

 3.Technika plného linkování 

 

 1. šlehnutím šňůry vytyčíme linky, na které nanášíme 
barvu. 

 2. pravítko držíme mezi palcem a ukazováčkem a 
podpíráme malíčkem, při svislém linkování jen 
palcem a ukazováčkem, štětec držíme na konci 
násady. 

 3. štětec namočíme v barvě do půli štětin. 

 4. linku provádíme podle pravítka jedním směrem – 
tahem, pravítko je položeno šikmou hranou od stěny, 
dbáme na nenápadné spoje. 

 5. vyspravíme nedostatky linkování 
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DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 

 4. Ornamentální linkování a barevné 

kombinace. 

 Linkovací technikou můžeme na stěnách a 

stropech provádět různé dekorace. 

Nalinkováním svislých a vodorovných pásků 

napodobujeme látku tzv. kanafas. Linkováním 

doplňujeme jiné zdobící techniky. Při 

linkování platí zásada , že čím je linka tenčí tím 

musí být barevně výraznější a obráceně. Všechny 

barevné kombinace musí ladit s podkladem. 

Linkováním můžeme také místnost rozdělit. . 

Linkováním můžeme také místnost zvýšit, snížit 

a rozšířit. 





DEKORATIVNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY 

 5. Ošetření nářadí po práci. 

 

 A) štětce důkladně umyjeme, vymačkáme a 

uložíme 

 B) pravítko umyjeme, vysušíme a dbáme 

abychom nepoškodili hrany pravítka 

 C) hrnky od barev pořádně vymyjeme 



• 1. Jak a kde používáme linkování? 

• Linkováním zarovnáváme  a oddělujeme barevné 

plochy, kreslíme ornamenty a napodobujeme 

římsy a rámy.  

• 2.Jaké znáš druhy linkování? 

• Ostré, šumrované a rozmývané.  

• 3. Jak se provádí šumrované linkování? 

• Nejprve se zhotoví plná linka a ještě mokrá 

hrana se rozšumruje.  

• 4. Mezi jaké techniky patří rozmývané linkování? 

• Mezi dekorativní  plastické malířské techniky. 
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• 5. Jak připravíš barvu pro linkování? 

• Menší množství pigmentu rozděláme s vodou, 

přidáme kostní klih, podle potřeby rozředíme, 

barvu na stěně vyzkoušíme.  

• 6. Jak držíme pravítko u vodorovného linkování? 

• Pravítko držíme mezi palcem a ukazováčkem a 

podpíráme malíčkem. 

• 7. Jakou techniku nazýváme kanafas? 

• Je to linkování svislých a vodorovných pásků. 

Napodobujeme látku kanafas.  
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 8. Jakou znáš zásadu pro linkování? 

 Čím je linka tenčí tím musí být barevně 

výraznější a obráceně. 

 9. Jak můžeme linkováním opticky upravit 

místnost? 

 Místnost můžeme rozdělit, zvýšit, snížit a 

rozšířit. 

 10. Jak provádíme ošetření nářadí po práci 

linkováním? 

 Štětce vymyjeme, vymačkáme a uložíme, 

pravítko a hrnky od barvy umyjeme. 
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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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