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Kurz freskové malby pro žáky a studenty škol – tvorba na kachle 
 

Cíle a kompetence 
Studenti dovedou 
► využít zkušenosti z vědy a umění  
► využít kreativitu při tvorbě námětu 
► rozfázovat proces a soustředit se na jednotlivé části práce 
► rozhodnout načasování dílčích fázích práce 

Příprava 
- materiál 

► kachle z betonu (musí být vyrobené předem), jeden kus pro každého 
lze použít kachle vyrobené ve Francii u Hairie https://whairie-grandon-pro.fr  

► pigmenty vhodné pro barvení vápna, písek (křemičitý, ne vápenatý, prosátý na 
frakci 0.3 pro arriccio a 0.2 pro intonaco) 

- nářadí: 
► elektrické míchadlo na maltu 
► lopaty, zednické lžíce – kočičí jazyk 
► zednické špachtle – kočičí jazyk malých velikostí 
► malá dřevěná a plastová hladítka na arrriccio 
► nerezová hladítka na intonaco 
► plastové nožíky 
► síta na písek, velikost otvorů 0.2 a 0.3 
► kbelíky, odměrky (např. 1 l) 
► kalfasy na míchání a uložení malty 

- malířské potřeby: 
► skleněné destičky na ředění pigmentů 
► dózičky malých velikostí s uzávěrem na zředěné pigmenty (musí být připraveny 

předem) 
► plastové špachtle 
► mělké mističky na pigment při malování 
► kulaté a ploché štětce různých velikostí 
► kelímky na vymývání štětců 
► dřevěné špejle s hrotem 
► průhledná folie pro přenesení motivu 
► permanentní popisovače, pravítka, papírová maskovací páska 

- ostatní vybavení: 
► pracovní oblečení, rukavice a ochranné brýle 
► zdroj vody, 5 l destilované vody 
► stavební plachta, folie na sušení písku 
► plastová průhledná folie na zakrytí 
► houbičky, kartáče a hadry na čištění nářadí 
► plastové pytle a odpadkové koše 

- myšlenka / téma /námět, barevnost ve skutečné velikosti 

Časová dotace 
- s předstihem: zajistit kachle (1 měsíc), materiál (3 týdny) 
- 1 den předem příprava místnosti 
- 4 týdny (cca 20°C) následné sušení dlaždic 
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Realizace 
1. den 

- ráno: 
► kachle musí být namočené ve vodě (minimálně 1 hodinu, ale i déle) 
► seznámení se s technikou fresky, její historií, vysvětlení karbonizace a principu 

malování ve vrstvách a pochopení důležitosti časových prodlev 
► návrh musí být ve formátu kachle (28 x 28 cm), celý motiv je buď na samostatné 

kachli nebo je sestavený z vice kachlí (jako puzzle) 
- odpoledne: 

► přenesení kresby na folii pomocí permanentních popisovačů 
► příprava arriccio (první vrstva): dva díly písku (frakce 0.3 cm) a jeden díl vápna 
► vyndáme kachle z vody asi 10 minut před tím, než naneseme první vrstvu (arriccio) 
► naneseme arriccio 
► vyryjeme rybí kost – lineární motiv rybí kosti (pomáhá k přilnutí druhé vrstvy 

[intonaco]) 
► kachle položíme na namočené textilie (ručníky) a přes noc zakryjeme igelitovou 

folií 
2. den 

- ráno: 
► připravíme intonaco (druhá vrstva) (jeden díl písku (frakce 0.2 cm) a o něco menší 

množství vápna) 
► naneseme intonaco 
► počkáme asi jednu hodinu, než začneme přenášet motiv (test papírem: přiložíme 

kousek čistého papíru na intonaco ve vertikální poloze kachle, pokud papír spadne, 
můžeme přenést motiv, pokud ne, musíme počkat) 

► připravíme pigmenty s destilovanou vodou 
- odpoledne: 

► přeneseme motiv na vrstvu intonaco, použijeme folii a špejli 
► malujeme (potřebujeme minimálně 3 hodiny) 
► v průběhu malování musíme: 

▪ vždy pamatovat na karbonizaci, mezi každou vrstvou dodržovat časovou 
prodlevu 

▪ pracovat pouze s transparentními vrstvami, zastavovat práci, sledovat a 
porovnávat intenzitu a harmonii barevného ladění 

Malba musí být dokončena do konce dne, aby došlo ke karbonizaci a pigment se zafixoval na 
povrchu. Trvanlivost fresky je podmíněna prací do ještě vlhké omítky. 

Příležitosti 
► pro individuální kreativitu 
► pro zkušenosti s malbou, pigmenty, 

pískem a vápnem 
► pro týmovou práci a komunikaci 
► si 
► pro trénování koncentrace 
► pro spojení vědy, řemesla a umění 

Upozornění 
► důkladná organizace 
► dohled nad žáky/studenty po celou dobu, 

jeden učitel nestačí 
► pracovní prostor 
► materiál (vápenná omítka) určuje čas práce 
► netrpělivost studentů 
► příliš rychlá malba bez prodlev na zasychání 

může narušit proces 
► karbonizace  
► přílišné teplo/chladno může narušit povrch 

omítky 
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