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Kompletační (komplementární) barvy



Aditivní míchání barev

- je takový způsob míchání barev, kdy se jednotlivé složky barev sčítají a vytváří 
světlo větší intenzity. Výsledná intenzita se rovná součtu intenzit jednotlivých 

složek.
Pracuje se se třemi základními barvami: červená, zelená a modrá.

Aditivní míchání barev odpovídá vzájemnému prolínání tří barevných kluželů 
světla ze tří reflektorů na bílém plátně. Každý reflektor má filtr odpovídající 

základní barvě.
Část plátna, která je osvětlená rovnoměrně všemi třemi reflektory, je bílá. Když 
smícháme jen dvě barvy světla, např. červené a zelené, dostaneme barvu žlutou. 
Budeme-li clonu měnit poměr intenzity obou světel, dostaneme různé barevné 

odstíny mezi těmito barvami.
Modrá a zelená barva ve stejném poměru dávají azurovou barvu, červená a modrá 

dávají barvu purpurovou.
Smícháním dvou základních barev vznikne třetí, základní barva, která je barvou 

komplementární (doplňkovou).
Princip aditivního míchání barev se uplatňuje například na počítačových 

monitorech a TV obrazovkách.



http://cs.wikipedia.org/wiki/Aditivn%C3%AD_m%C3%ADch%C3%A1n%C3%AD_barev



Subtraktivní míchání barev

- je způsob míchání barev, kdy se s každou další přidanou barvou ubírá část 
původního světla. Pokud například skládáme na sebe barevné filtry nebo mícháme 

pigmentové barvy, mícháme je subtraktivní metodou.
Světlo prochází jednotlivými barevnými vrstvami a je stále více pohlcováno. 

Výsledná barva se skládá z vlnových délek, které zbudou po odrazu nebo průchodu 
filtrem.

Základní barvy jsou: žlutá, azurová, purpurová.
Základní barvy subtraktivního míchání jsou komplementární (doplňkové) k 

základním barvám při jejich aditivním míchání.
Smícháním modrozelené (azurové) a žluté barvy vznikne barva zelená, žluté a 
purpurové barva červená a purpurové a modrozelené barva modrá. Smícháním 

všech tří základních barev dostaneme barvu černou.
Tento princip je použit v tiskárnách (tam se navíc používá i samostatný černý 

toner).



http://cs.wikipedia.org/wiki/Subtraktivn%C3%AD_m%C3%ADch%C3%A1n%C3%AD_barev



Základ barev
Barva je vždy hra světel, kdy oko, které je citlivé na tři základní barvy (červená, zelená 

a modrá) zprostředkuje mozku výsledný barevný obraz zkombinovaný základními 
barvami. Pro zobrazování barev na monitoru či fotografii se používají jiné základní 

barvy.
Výběr jedné barvy at už v oblasti webdesignu nebo interieru bytu je většinou to 

nejjednodušší. Problém nastane až když chceme doplnit jinou aby spolu vzájemně 
ladili a doplnovali se. 

Ke každé barvě existuje její analogická barva, která ji doplnuje a ladí s ní. Vždy se 
jedná o barvy, které jsou umístěny vedle sebe na ose barevného spektra . Další 

možností je barva komplementání, která leží na druhé straně barevného kruhu a tyto 
kombinace dávají pestřejší vzhled.

http://barvy.xf.cz/teorie/zaklad-barev



Komplementární barvy např. zelená a červená

http://www.blog.fotokoutek.cz/teorie-barvy
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Kompletační (komplementární barvy)

Vodové barvy
Metodický list: 

● seznámení žáků s obsahem učiva
● žáci sledují prezentaci

● žáci se snaží popsat jednotlivé barvy na obrazech
● učitel zapojuje děti do diskuze o barvách

● děti si vybírají barvy do svého pokoje


