
Pomůcky na plenér 

Pro ty, co to chtějí jenom tak zlehka ochutnat a nechce se jim kupovat malířská výbava – stačí, abyste si vzali 
sadu dobře kreslících pastelek či suchých pastelů, kvalitní papír, náčrtkový papír, tužku a gumu viz popis 
materiálu u začátečníků. Použijete ji na automatickou kresbu, kresbu drobných předmětů a náčrtky. 

Pro ty, co se chtějí něco naučit, vytvořila jsem soupis pomůcek, rozdělený na začátečníky, pokročilé a obecné 
pomůcky pro všechny. Stačí se rozhodnout pro jednu techniku – např. akryl. Je zbytečné brát všechny druhy 
barev.  

1, Pro začátečníky: 

1a, Na hodiny teorie pro začátečníky doporučujeme vzít s sebou skicáky (formát A3), povinně 
tužky 2B, 4B, 8B, plastickou pryž, strouhátko, špejli, pravítko, složku na papíry, těrku, fixy 
černé tenké 0,3 a 1 mm 

1b, Začátečníci malíři – tzn. ti, co si budou chtít namalovat obrázek např. moře nebo 
pomalovat kamínky  

1. Základní sadu kvalitních akrylových barev. Nesmí chybět běloba (aspoň 100 ml – 
největší spotřeba), 2-3 odstínů modře – ultramarín, kobalt, námořnická modř, tmavě 
vínově červená tzv. kraplak, rudě červená, teplá a studená žlutá, černá tzn. ideální je 
minimální sada 9 barev 60-100 ml nebo barevná sada 12 ks o cca 40 ml+běloba 100 
ml. 

2. plátno - rozměr a počet nechávám na vás – jsme schopni namalovat 2-5 obrazů podle 
zručnosti a času. Každý je u moře jinak pilný – většinou malujeme na formáty 30*40 
cm, nebo 40*50 cm- snadno se dají sbalit. Úplné začátečníky odhaduji tak na 1 - 2 
plátna. 
Dá se také koupit papír na akryl či suchý pastel ( větší gramáž cca 220-380 g/m2)  - 
nahrazuje plátno, je skladnější - doporučuji 

3. sada štětců - kvalitní syntetické na akryl či olej ( speciální štětce na malbu trávy, listoví, 

větviček přivezu na prodej) 

 

4. kelímky na vodu – můžete použít od kávy nebo uříznutou Pet láhev 
5. paletu – existují trhací palety ( prodáváme) nebo stačí lepenka obalená 

potravinářskou fólií 

2, Pro pokročilé  - předpokládám, že již mají své vybrané materiály a přijedou s nimi.  

Všichni:  

1. Na večerní automatickou kresbu –3 - 6 ks výkresů formát A3, sadu suchých pastelů 
(stačí vám 12 ks barev). Pokud tuto sadu doplníte o sadu suchých pastelů v tužce 12 
ks (dobře se s nimi roztírá), pak máte kompletní sadu pro malbu obrazů. Důležité na 
zafixování  - lak na vlasy nebo fixativ. 



Pokud nemáte suché pastely, vemte si pastelky, které dobře malují nebo fixy. Pokud 
nemáte ani to, vystačíte si s akrylovými barvami. 

2. Pomůcky: hadřík na utření štětců, mýdlo na vymytí barvy ze štětců, samolepící pásku 
na vytvoření okrajů na papíru, klip na přichycení předlohy, podkladovou desku na 
připnutí výkresu pro malbu, fólii na přikrytí stolu, vlhčené hygienické ubrousky např. z 
Lidlu -  pěkně vyčistí zašpiněný stůl či pomůcky, karimatka na meditaci, čelovku, černý 
podkladový kvalitní papír nebo natřený na černo – 2*A3 – budeme malovat ve tmě 
suchým pastelem. 
Vemte si přenosný hliníkový stojan!!! ( 
https://www.atelierhamaka.cz/produkt/malirsky-stojan-aluminium-s-brasnou/) - 
dobře se u něj maluje. Nebo tvrdší desky s klipy, pokud budete malovat u stolu.  
Pokud u stojanu stojíte, pomůcky máte na zemi, a musíte se pro ně ohýbat - 
doporučujeme nějakou rozkládací stoličku, na kterou si budete pomůcky odkládat, 
ušetříte si záda. Stolička není povinná!!!, dá se sedět i na obrubníku, lavičce, 
karimatce a je jen na vás, zda se s ní chcete vozit. 
V Tučepech je cca 12 ks plastových židlí a pokud budeme malovat v podloubí 
ubytovny, stačí vám přenosný hliníkový stojan nebo desky. 

3.  
Vlhčené ubrousky                   Přenosný hliníkový stojan 

 

Veškerý výtvarný sortiment prodáváme na našem e-shopu 

https://www.atelierhamaka.cz/kategorie-produktu/malirske-potreby/. Nemohu vám 

bohužel materiál brát s sebou - neutáhla bych všechno      , ale mohu vám jej poslat přes 

Zásilkovnu a poradit telefonicky. V ateliéru prodáváme kvalitní pomůcky, se kterými se dobře 

maluje a poměr cena/výkon je na vynikající úrovni. Na e-shopu není všechno, spoustu 

výtvarných potřeb máme v ateliéru. Daným materiálem Vám ručíme za kvalitu obrazů. 

Záporné zkušenosti z minulých plenérů: 

• Skicák nenahradí papír na akryl!!! 

• Štětce musí být kvalitní, nikoliv nejlevnější. 

• Důležitější než stolička je stojan. 

• Akrylové barvy nekupujte v Lidlu, jsou nekvalitní. 

 

O mně: maluji olejem, akrylem, suchým pastelem a používám kombinace těchto technik. Na 

plenéru většinou používám olej, stihne mi v tom horko rychle uschnout. Akvarelem maluji 

v kombinaci se suchým pastelem. 

 

  

https://www.atelierhamaka.cz/produkt/malirsky-stojan-aluminium-s-brasnou/
https://www.atelierhamaka.cz/kategorie-produktu/malirske-potreby/


Program plenéru: 

První den :  

Brzy ráno dojedete, odpočinete si na pláži, odpoledne ubytování – přesné časy sdělí delegát 

CK. 

Kolem 19,30 hod. organizační domluva-seznámení se, přehled přinesených výtvarných potřeb, 

upřesnění časového rozvrhu podle společných představ. Můžeme si dát uvolňující meditaci 

na břehu moře, karimatky s sebou!!! 

Další dny: 

Ráno většinou chodíme cvičit cca v 7,30 - 8,00 podle domluvy a horka. Někdo se ujme rozcvičky 

a protahujeme se, pak se vykoupeme a jdeme snídat. Moře je vzdáleno 20 m, nuda pláž cca 

15 minut chůze na jednu stranu ( velká, rozsáhlá) a cca 40 minut na druhou stranu ( skalnatá). 

1. Verze programu: 

Dopoledne mezi 9,30 - 11,00 hod. - 5 dní v týdnu – malujete s lektorem, začínáme nedělí a 

končíme čtvrtkem, jeden den je volný a to buď pátek nebo jiný den podle skupinového výletu. 

1*z toho v plenéru- tzn. malba v terénu 2,5 hod.  

2. Verze programu: 

2* v plenéru- tzn. malba v terénu 2,5 hod. všichni společně a 2 dny ranní malování. Témata: 

zákoutí starých domů, moře, západ slunce, hory a moře. 

 

Můžete využít jeden den kurz automatické kresby = meditace + cca 1 hod. malování a povídání 

( proběhne večer ) nebo zábavné hry z pravé mozkové hemisféry. 

Obsah lekcí pro začátečníky: teorie (cca 0,5 hod.) a její procvičování cca 1 hod. + úkol dne 

(samostatná práce s tužkou).  

Pokročilí: samostatná malba. Téma malby navrhuji, k dispozici jsou předlohy nebo námět 

v plenéru. Zodpovězení dotazů, na požádání opravy chyb, nasměrování. Zlepšení 

pozorovacích schopností. 

Večer:  zábavné společné večery - vemte kytaru, hudební nástroje, zpěvníky, společenské hry. 

V pátek slavnostní večerní zakončení vernisáží – hezké oblečení, společně vytvoříme bohatý 

stůl plný dobrot, vystavíme naše obrázky, zahrajeme a zazpíváme si. 

Během dne – volný program – koupačka, relax, pěší turistika, výlety. 

 

V teorii pro začátečníky si můžete vybrat z těchto témat:  

1. liniová kresba – odpočinkový relax 

2. Teorie skicování, obrysy 

3. světlo a stín – jak se na předměty dívat 

4. Vizování a přenos 3D předmětů na 2D papír 

5. Malba moře 

6. Kompozice– společná úloha 

7. Perspektiva jednoúběžníková  

8. Cvičení na propojování pravé a levé hemisféry 

9. Zentangle - relaxační malování – potřebujete černý tenký fix 

Pokročilí budou zpracovávat náročnější témata, budou více pracovat v plenéru a využívat 

možnosti volného tématu. 

Plán je pouze orientační a na místě se domluvíme. S cestovkou se nabízí jet na velké množství 

výletů, program se budeme snažit skloubit. Počítejte s tím, že každý máte jiné očekávání. 



Budeme se snažit v plánu přizpůsobit co nejvíce      . Důležitá je hlavně dobrá nálada, 

odpočinek. Program jenom doplní váš volný čas, v žádném případě není povinný. 

Hlavním cílem je relax doplněný malováním!!! 

 

Těším se na hezký čas strávený s Vámi Míša Franzová  


