
Tempery

Doplňkové a lomené barvy



Dělení barev podle pestrosti:



Chromatické barvy = pestré:

 

 jsou barvy teplé i studené 

= červená, žlutá, modrá 
= vyznačují se : 
a/ světlostí- pak mluvíme o tzv. valéru barvy = odstínu téže 
barvy od nejsvětlejší po nejtmavší 
b/sytostí = je charakterizována čistotou barev. tónu



Achromatické barvy

neutrální = nepestré : černá , bílá a šedá 
= liší se pouze světlostí 

 



LOMENÉ BARVY

= vzniknou smícháním dvou barev, je to okamžik, 
kdy se změní původ. barva na tón nové barvy a 

nádech barvy původní- např. oranžovo-žlutá žluto-
oranžová 



Dělení barev z psychologického 
hlediska



barvy horní části barev. kruhu, 
= barvy slunce, tepla, žáru, ohně, léta, babího  
   léta a podzimu 
= např. červená, žlutá, oranžová, žlutozelená 
= na obraze vystupují z plochy, klademe je     
   ve spodní části obrazu, dále opticky zvětšují  
   prostor, rozjasňují naši náladu 

Teplé barvy



Barvy studené

= barvy spodní části barev.kruhu 
= barvy chladu,vodní hladiny,zimy,ledu 
= např. zelená, modrozelená,zelenomodrá, modrá,             
   fialová 
= na obraze ustupují do pozadí, klademe je do středního a  
   zadního plánu obrazu -jsou to barvy stínů,výšek a dálek 
= vzbuzují dojem dálky a hloubky, obrazy namalované stud. 
   barvami působí dojmem něčeho záhadného, pohádkového, 
   neskutečného 
Pozn. Uvnitř teplých a studených barev rozlišujeme např. 
teplý kobalt nebo studenou pařížskou modř 



Rozdělení barev:

 ··Monochromatické barvy se skládají z různých sytostí a hodnot jasu jedné barvy, 
působí mdle a nevýrazně. Chytře využitý kontrast je může udělat velmi zajímavými. 
jsou modrozelená, modrá, fialověmodrá, fialová, červenofialová. Všechny obsahují 
modrou. Jejich charakter určuje voda. 

 ··Syté barvy jsou neředěné černou, šedou nebo bílou. 
 ··Kontrastní (doplňkové) barvy jsou jakékoliv dvě barvy, které jsou na protilehlých 

stranách barevného kola. Dochází u nich k pocitu kontrastu. Dáme-li je vedle sebe, 
zmnoží viděnou sytost obou. 

 ··Harmonické barvy jsou jakékoliv tři barvy, které mohou být na barevném kole 
spojeny rovnostranným trojúhelníkem. Tyto barvy mezi sebou dobře ladí. 

 ··Příbuzné barvy leží na barevném kole vedle sebe. Mají podobný účinek, tedy 
zcela opačnou vlastnost, než mají barvy kontrastní. 

 ··Pastelové barvy jsou odstíny, které jsou velmi rozředěné bílou nebo šedou. Velmi 
obtížně se reprodukují. 

 ··Monochromatické barvy se skládají z různých sytostí a hodnot jasu jedné barvy, 
působí mdle a nevýrazně. Chytře využitý kontrast je může udělat velmi zajímavými.



Barevný kontrast

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%A1_kompozice



Kombinace kontrastu a barevného 
kontrastu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%A1_kompozice



Netradiční barva oblohy, viděná jen zřídkakdy a krátkém úseku dne, 
nutí k vnímání této atmosféry. Z dálky fotografie působí jako abstraktní 

malba.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%A1_kompozice



Zcizovací efekt v podobě žlutého tulipánu působí na 
psychosenzorickou část mozku a strhává pozornost.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Single_yellow_tulip_in_a_field_of_red_tulips.JPG



··Penroseův trojúhelník, ··optický klam

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%A1_kompozice
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Tempery
Metodický list: 

● seznámení žáků s obsahem učiva
● žáci si zvolí dvě barvy a pokusí se z nich vytvořit 

lomenou barvu
● žáci sledují prezentaci

● žáci vnímají stín a jas téže barvy v objemu
● učitel zapojuje děti do diskuze o barvách


