
1 
 

DOMÁCA  ÚLOHA 

1. Prečítať tému  Linkovanie 

2. Napísať poznámky do zošita všetko . 

3. A naučiť sa. 

Prajem príjemné samo -štúdium . Myslím na  Vás a teším sa na skoré videnie.  

Dávajte si na seba pozor.  

S pozdravom pani učiteľka Kozánková 

Linkovanie 

 Je maliarska technika, pri ktorej sa na podklade pomocou maliarskeho pravítka alebo 

podpernej paličky zhotovuje linka 

 Linka je neprerušovaná čiara rovnakej hrúbky – má funkčný a dekoratívny význam 

 Funkčný význam – ohraničenie, začistenie alebo zakončenie plochy 

 Dekoratívny význam – je v jej estetickom pôsobení. Linka má oživiť plochu, ako doplnok, 

opticky upraviť rozmery miestnosti   

Druhy liniek 
Linky rozdeľujeme z hľadiska: 

1. Podľa funkcie: 

 Ohraničujúce 

 dekoratívne 

2. podľa hrúbky: 

 tenké 

 hrubé 

 zaradené na ploche do kompozície pásikov 

3. podľa farebného odtieňa: 

 s rovnakým farebným odtieňom ako podklad – ohraničujúce 

 s výrazným farebným odtieňom – tenké 

 s farebným menej výrazným odtieňom - hrubé 

4. podľa spôsobu z hotovenia: 

 zhotovené pomocou maliarskeho pravítka 

 zhotovené pomocou podpernej paličky 

5. podľa techniky zhotovenia: 

 ostré 

 šumrované 

 vymývané 

6. podľa umiestnenia: 

 na stenách 

 na stropoch 

7. podľa smeru linkovania: 

 vodorovné 

 zvislé 
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 Technologický postup pri linkovaní 

 pripraviť si podklad, 

 pripraviť si vhodnú náterovú 

látku, 

 pripraviť si vhodné pracovné 

náradie, 

 realizovať vlastné linkovanie 

podľa zásad linkovania, 

 opraviť chyby aj 

v dokončovacej fáze, 

 očistiť pracovné prostredie. 

 

a. Prípravné práce 

 Postup pri prípravných prácach: 

 podklad pripravíme tak , aby bol hladký a nenasiakavý 

 priebeh linky vyznačíme na stenu: 

 šnúrkou alebo ceruzou vyznačíme vodorovnú linku, 

 šnúrkou na olovnici alebo 2 m dlhou vodováhovou vyznačíme zvislú 

linku, 

 pripravíme si linkovací štetec v hodnej hrúbky a čisté maliarske pravítko, 

 pripravíme si linkovaciu náterovú látku (redšiu, prefiltrovanú): 

 tradičným spôsobom z kostného gleja, pigmentu a vody, 

 priemyselne vyrobenú, napr. akrylátovú – zriedením vodou na 

požadovanú hustotu. 

 

b. Technika linkovania, udržiavanie linkovacích štetcov 

 Postup pri linkovaní: 

 maliarske pravítko položíme oblou stranou na vyznačenú čiaru, 

 pravítko sa musí opierať pravým koncom o stenu, ľaví koniec máme 

podložený prstami ľavej ruky, 

 linkovací štetec namočíme do náterovej látky, 

 štetec trochu odklepeme 

 zľahka ho priložíme na pravítko tak, aby zvieral s podkladom uhol 90° 

a v smere ťahu štetca uhol 75° až 80°, 

 štetec ťaháme zľahka podľa pravítka, 

 robíme súvislú čiaru na celú dĺžku pravítka, 

 štetec nasadzujeme na pravítko jemne, pozvoľna pritláčame, aby bola linka 

rovnako hrubá, 
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 po skončení linkovania štetec dokonale umyjeme vo vlažnej vode, štetec 

odložíme tak, aby sa štetiny nedeformovali – napr. do papierovej tuby. 

 

c. Chyby pri linkovaní 

 Nekvalitné linky majú takýto vzhľad: 

 nie sú rovné, 

 nie sú rovnako hrubé po celej svojej dĺžke, 

 sú rozliate. 

Chyby sú najčastejšie spôsobené nedodržaním technologického postupu. Techniku 

nasadenia štetca je potrebné získavať trénovaním, dbať na to, že štetec treba na pravítko 

nasadzovať opatrne. 

Odstrániť chyby pri linkovaní je náročné. Najjednoduchší spôsob je prelepiť linku 

maskovacou páskou a podkladovou náterovou látkou zľahka orezať plochu. 

 

Iné linkovacie techniky 

A. Ostré linkovanie 

 je založené na tom, že obidva okraje linky –( spodný aj horný okraj) sú ostro rezané. 

Túto techniku nazývame aj plné linkovanie. 

 Linka je: 

 celistvá, 

 má rovnakú hrúbku, 

 má rovnakú intenzitu farebného odtieňa. 

 Technika plného linkovania je vhodná pre tenké linky. 

 

B. Šumrované linkovanie 

 Je linkovanie kombináciou dvoch maliarskych techník – linkovania a šumrovania 

 Šumrovaná technika: 

 je nesúvislá vo svojej hrúbke, 

 jeden jej okraj je ostrý ( obyčajne spodný), 

 druhý okraj linky prechádza do stratena ( obyčajne horný), 

 pôsobí mäkko. 

 

 

C. Rozmývané linkovanie 

 Je kombináciou rozmývania a linkovania. 

 Rozmývaná linka: 

 na okrajoch je rozpitá ( rozpitý môže byť jeden alebo obidva okraje), 
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 vytvára objem maľby do mokrého podkladu, 

 pôsobí mäkko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekoratívne využitie liniek 

 Možnosti dekoratívneho využitia liniek: 

 členenie plochy, 

 členenie miestnosti, 

 optická úprava rozmerov miestnosti: 

 optické zníženie 

 optické zvýšenie 

 optické predĺženie 

 optické skrátenie. 

 oživenie plochy.  


