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Malba vaječnou temperou

Výtvarný námět: můj erb

Tematický okruh: středověké malířství

Mezipředmětové vazby: 

• dějepis – počátky renesance

• český jazyk – rozbor textu

• výchova k občanství a zdraví – život mezi lidmi, 
vliv rodiny

• fyzika, chemie – vlastnosti kapalin







Znak pánů z Pardubic 

Rytíři z Pardubic byli od dávných dob proslulí silou a 

statečností. Vaněk z Pardubic se vyznamenal roku 1042 

v německém městě Halle na slavném turnaji, jejž uspořádal 

císař Jindřich III. Po turnaji se sláva jeho jména rozšířila po 

vlasti i okolních zemích. 

 Ještě více se proslavil Vaňkův potomek Ješek. Bylo to roku 1158, kdy se 

císař Fridrich I. Barbarossa vypravil proti italskému městu Milánu, aby je pokořil 

a donutil k poslušnosti. 

 Císař Fridrich si vyžádal pomoc českého krále Vladislava II. Ten ochotně 

vyrazil do pole a s ním i mnoho mladých českých rytířů, žádostivých 

dobrodružství, půtek a toulek po cizích zemích. Jedním z nich byl mladý Ješek z 

Pardubic. 

 Dlouhý pobyt před městem Milánem, jež mělo být obleženo, nelíbil se 

českým rytířům. Několik z nich se tajně umluvilo, že podniknou útok na město 

na svou vlastní pěst. Připlížili se za noci pod městské hradby, přelezli je, otevřeli 

bránu a vjeli do města. Koně nechali u brány a polekanou posádku hnali se 

zbraní v ruce až na náměstí. Tam se ohlíželi po kořisti. Mezitím se však Milánští 

vzpamatovali, způsobili poplach a obořili se na vetřelce. 

 Mladým odvážlivcům nezbylo, nežli ustupovat před přesilou k otevřené 

bráně. Poslední se vracel Ješek, kryl ústup svých přátel. Dostal se až k bráně, 

kde vyskočil na svého koně a chtěl ujet z města. 

 „Přesekni lana a spusť mříž!“ zavolali Vlaši na vrátného. Domnívali se, že 

dostanou Ješka živého. Vrátný přesekl lana, mříž spadla rázem dolů. Ješek byl 

právě v bráně, mříž však na štěstí zasáhla jen zadní část koně a přesekla ho 

v půli. 

 Ješek se obrátil k ustrnulým Vlachům a zavolal na ně posměšně: „Tu půli 

koně vám, páni Vlaši, daruji na památku!“ Poté sebral předek koně a odnesl jej i 

s kořistí do tábora. Tam ho uvítali hlučně jeho druhové. Král, potěšen jeho 

statečným činem, oslovil ho přátelsky: 

 „Buď vřele pozdraven, můj hrdino! Půl koně, s nímž ses vrátil 

z dobrodružné výpravy, měj odedneška ve znaku jako upomínku na svůj 

hrdinný čin!“ 

 Od té doby měli pardubičtí páni ve znaku polovinu bělouše v červeném 

poli. 





Různé typy emulzí 
(a) zředěné, (b) koncentrované, (c) vysoce koncentrované (gelovité)

Emulse jsou velmi jemné částečky jedné kapaliny v prostředí druhé 
kapaliny, které se navzájem nemísí.









TEMPERA 

Temperová barva je složená z pigmentu a emulze. Tyto emulze mají jako základ vodu, 

proto je tempera ředitelná vodou. 

 

 

Pigment 

 

Pigment je pevný materiál ve formě malých oddělených částic – prášek, který je 

základem všech barev. Pigmenty mohou být přírodní nebo umělé (syntetické). 

 

 
 

 

Emulse  

 

Emulse jsou velmi jemné částečky jedné kapaliny v prostředí druhé kapaliny, které se 

navzájem nemísí. 

 

 
Různé typy emulzí (a) zředěné, (b) koncentrované, (c) vysoce koncentrované (gelovité) 

 

 

Vaječná tempera 

 

Nejběžnější formou temperové malby je tempera vaječná, rozpustná ve vodě. Žloutek 

představuje přírodní emulzi. Vaječná tempera byla nejčastěji používanou technikou ve 

středověku až do novověku. Dnes jsou pigmenty pojeny emulzí s emulgačním činitelem 

jako je klíh, kasein, arabská guma, třešňová guma, olej saflorový, glycerin ...  

 

Vaječný žloutek obsahuje 20% vaječného oleje, 50% vody, proto je vaječný žloutek 

přirozená emulze. Barvy pojené vaječným žloutkem mají velkou stálost barev a jsou 

dobře roztíratelné. Proto se s nimi dobře pracuje.  

•

• RECEPT – Vaječná tempera
•

• 3 díly žloutku
• 1 - 2 díly lněného oleje
• 1 díl vody
• (a zrnko kafru pro dezinfekci)
•

• Nejprve rozetřeme pigment s vodou na 
pastu.

•

•

• Potom smícháme čistý žloutek (oddělený od 
bílku) s lněným olejem. Vzniklou emulzi 
smícháme s pigmentovou pastou. 

•

•

• A můžete malovat!





















Informační zdroje a použité obrazové přílohy:

• Slide 1 – ilustrační foto, zdroj: https://iartsupplies.co.uk/blog/egg-tempera

• Slide 3 - Občanská výchova 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice, Fraus, ISBN 978-80-7489-471-8

• Slide 4 – prezentace o heraldice, dějepis, autor Hana Růžičková

• Slide 5 – pracovní list, práce s textem v Č, autor Hana Růžičková

• Slide 6 - Fyzika 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice, Fraus, ISBN 978-80-7238-431-0

• Slide 7 – emulze, zdroj: https://vydavatelstvi-old.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/emulze.html

• Slide 8 – projekt pravěké malby 6. třídy, foto autorka

• Slide 9 – prezentace Pigmenty, projekt pravěké malby 6. třídy, autor prezentace K. Círová, zdroj k obecným 
pojmům: http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/pigmenty_barviva.html

• Slide 10 – materiály k výrobě vaječné tempery, foto autorka

• Slide 11 – informační list pro žáky s receptem na vaječnou temperu, autor informačního listu K. Círová, 
zdroj receptu na výrobu vaječné tempery: SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika malby. Díl 1. Vyd. 2. Praha: Paseka, 
2003. ISBN 80-7185-610-x.

• Slide 12-16 – výroba vaječné tempery, foto autorka

• Slide 17 – ilustrační foto, zdroj: https://www.kurzyuzuzy.cz/recept-pro-malirske-labuzniky-vajecna-temera/

• Slide 18-20 – práce žáků 7. ročníku ZŠ Kunratice, foto autorka
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