
  

Jak na DRY BRUSH 
3 věci, které musíte vědět, aby Vaše portréty vypadaly jako fotka  

Poznejte novou techniku kreslení portrétů, metodu oblíbenou u ruských pouličních malířů. Díky ní vypadají obrazy skutečně jako fotka. 
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3 věci, které musíte vědět, aby Vaše portréty vypadaly jako fotka 

Napsala Veronika Hrubošová pro www.portretacademy.eu 

Chtěla bych poděkovat Vám všem, kteří Nám pomáháte šířit zprávu o Portrét Academy. Moc si toho vážíme a věříme, že díky Vám se 

mnoho lidí stane báječnými umělci. 

 

 

 

 

Prohlášení 

Tento eBook (dokument), můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není dovoleno ho upravovat, ani kopírovat jeho části 

na web. stránky nebo jinak publikovat bez svolení autorky. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoliv použití informací z 

tohoto materiálu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autorka za ně nenese žádnou 

zodpovědnost. Děkuji za pochopení. 

http://www.portretacademy.eu/
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Vítám tě milý čtenáři.  

Tady, na této stránce mám možnost vždy říct pár osobních slov každému novému čtenáři. Jsem za to moc ráda a děkuji Vám za 

to, že právě čtete tyto řádky.  

Tento eBook vznikl ze dvou důvodů. Jednak jsem Vám chtěla předat něco ze sebe, něco nového a podle mě úžasného a také 

proto, aby se technika, o které budu mluvit dále, dostala do podvědomí co možná největšího počtu lidí, protože je úžasná a 

málokdo o ní zatím ví. A ten kdo ji zná, ji často nepoužívá. Což je škoda. 

My si na následujících několika stránkách ukážeme, jak se celá technika Dry brush (suchý štětec) používá, jak se s ní maluje a 

jaké jsou výsledky. Líbilo by se Vám, dokázat nakreslit skutečný portrét tak, aby byl skoro k nerozeznání od fotografie? Líbilo by 

se Vám být tím jedním z mála lidí na světě, který umí to, co o čem ostatní lidé jen sní? Naučit se techniku suchého štětce pro to 

může být ideálním nástrojem. 

EBook, který právě máte před sebou, vznikl jako jeden z mnoha dalších dokumentů celého Online programu Portrét Academy, 

ve kterém se lidé během pár dní naučí kreslit portréty a všechno, co vidí před sebou. Během své praxe s kreslením, jsem 

dokázala naučit kreslit už více než 2000 studentů a naučím to i Vás. Portrét Academy je báječným nástrojem pro všechny z Vás, 

kteří se chcete v životě naučit něco výjimečného a krásného. Portrét Academy Vás posune o velký kus dál.  Stanete se za pár dní 

uznávaným a obdivovaným umělcem. A to je potom panečku skvělý pocit, když Vám lidi dokola opakují, jak báječná a nádherná 

je Vaše práce.  Vítejte ve světě umělců! 

Veronika Hrubošová 

www.portretacademy.eu 

 

 

Pokud budete mít nějaké otázky k eBooku 

nebo celé Portrét Academy, prosím 

neváhejte mě kontaktovat na     e-mail: 

portretacademy@seznam.cz 

Už teď se těším na všechny Vaše dotazy. 

http://www.portretacademy.eu/
mailto:portretacademy@seznam.cz
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O čem je technika Dry Brush a proč je dobré ji umět 
 

Dry Brush (suchý štětec) je poměrně nová technika kreslení portrétů. Krásné na ní je, že díky ní dokážete vytvořit obrazy, které jsou 

většinou jen málo rozeznatelné od skutečné fotografie. 

V tomto eBooku se s technikou se důkladně seznámíme. Ukážeme si, jak se s ní maluje, jaké pomůcky budete potřebovat, abyste 

mohli začít tvořit a v neposlední řadě na Vás čeká ukázka práce s touto báječnou technikou. 

Když jsem s ní já osobně začínala, bylo pro mě velice obtížné na internetu nebo kdekoliv jinde najít jakékoliv informace. Ať prostě 

hledáte jak chcete, zatím se toho o Dry Brush moc nepíše. Proto jsem se také rozhodla všechny své vědomosti o této technice sepsat 

dohromady v jeden eBook, který zrovna máte před sebou. 

Věřím, že se Vám technika zalíbí a zamilujete si ji jako já. 

Na začáteku si vysvětlíme Co je to vlastně Dry Brush. Dry Brush má dva významy. Jeden používají modeláři a jeden zase malíři.   

Tohle je první věc, kterou musíte vědět, než s touto technikou začnete. 

Dry Brush v modelářství je technika, díky které modely získávají na plastičnosti. Dostávají díky ní takový ten 3D efekt. Používá se pro 

zvýraznění vystouplých částí a hran. Pokud modeláři chtějí, aby něco vystoupilo do popředí nad něco, co zvýrazněné být nemá, 

použijí techniku Dry Brush a najednou vystoupí hrany detaily. 

Dry Brush v malířství je oproti tomu úplně jiné. Hlavní rozdíl je v tom, že nepracujeme s 3D modely, nýbrž malujeme na rovnou 

plochu.(Papír). Našim úkolem je tedy vytvořit 3D efekt na rovné ploše.  
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Je důležité, abyste znali významy těchto obou technik. Kdybyste je hledali na internetu, často se tyto dva výrazy spojují, pletou a 

člověk pak neví skoro nic a má v tom akorát pořádný zmatek. 

Dry Brush v portrétech 
 

Zachycení portrétu na papír pomocí techniky Dry Brush není nic složitého. Dry Brush (suchý štětec), jak už název napovídá je 

malování na papír suchým štětcem. Štětec samozřejmě není polně suchý, ale je z 99% „vytřený“ do papírového ubrousku. My pak 

v podstatě malujeme tím 1% zbytkového množství barvy ve štětci. Základní pomůckou pro tuto techniku je olejová barva. Olejové 

barvy jsou k dostání prakticky ve všech obchodech zabývajících se kreslením. Vzhledem k tomu, že na portréty se používá většinou 

černá nebo hnědá barva (pokud chceme dosáhnout sépiového efektu), nepotřebujeme si jich kupovat mnoho. Navíc, dlouho nám 

vydrží, protože na jeden celý portrét spotřebujete většinou okolo 3 cm barvy z tuby. 

Na kolik Vás celá tahle sranda přijde 
 

Jak už jsem naznačila v předchozím odstavci, tahle metoda je samozřejmě velice levnou záležitostí. 

Budete k ní potřebovat jednu olejovou barvu, ty se pochybují v rozmezí kolem 50 – 80 Kč a 

s tímhle množstvím si vystačíte na hromady a hromady portrétů. Uvidíte sami.  Výhodou 

malování olejovou barvou je, že roztíráním štětce můžeme vytvořit velmi jemné stíny, které 
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napomáhají tomu, aby konečný obrázek byl skoro k nerozeznání od fotografie. 

Základní pomůcky 
 

Druhá věc, bez které nemůžete začít, je znalost toho, jaké vybavení budete potřebovat. 

K základním pomůckám, bych Vám chtěla říct jednu věc. Napíšu Vám tady výčet toho, co používám já. Ovšem někteří z Vás budou 

k malování svých portrétů potřebovat 2x více věci nebo 2x méně. To je samozřejmě v pořádku, každý to máme jinak. 

Tak jdeme na to.  

1. Napíšeme si něco o barvách. Jak už jsem se zmiňovala, ke kreslení technikou Dry Brush budeme potřebovat olejové barvy. Já 

jsem si koupila černou na černobílé portréty, hnědou na sépiové a bílou na detaily. 

Vy si samozřejmě klidně kupte jenom černou nebo hnědou, jak chcete. Ovšem 

vysvětlím Vám, proč já jich mám tolik. Je to proto, že některé obrazy chci, aby byly 

černobílé a některé měly nádech starodávna, to jsou ty hnědé. Bílou barvu jsem si 

koupila na dokreslování některých detailů. Například odlesku v oku nebo na rtech. 

Toho můžeme docílit i gumou, ta ale bývá občas nepřesná a špatně se s ní vytvářejí 

skutečně malinkaté detaily. Taky jsem zjistila, že vypadá skutečně moc hezky, 

pokud nakreslíte například hnědé oči a zbytek obrázku černý. Nebo taky nevypadá 

špatně některé části obrazu vybarvit barevně. Mám na mysli třeba korále ženy, 

šátky kolem krku, nebo jen očí a rty. Uvidíte, že to obrázek krásně oživí. 
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 V podstatě je jedno, jakou značku barev si vyberete.  

 

Olejové barvy nám vytvářejí skutečně krásné a jemné stíny. Toho efektu docílíme snáze použitím kvalitnější (máslovitější) 

mistrovské olejové barvy. Jsou to samozřejmě olejové barvy, kde jsou co nejjemnější přírodní pigmenty. 

 

 

Jak už jsme si jednou řekli, na nakreslení jednoho portrétu používáme jen velmi malé 

množství barvy, takže se podle mě vyplatí si trochu připlatit. S lepší a kvalitnější 

olejovou barvou jde práce o dost lepe a můžeme dosáhnout o něco lepších výsledků. 

Horší a nijak zvlášť kvalitní barva nás bude brzdit a limitovat.  

Olejové barvy vypadají zhruba stejně jako na obrázku. Jenom každá firma má 

samozřejmě jiné potištění. 

Tady máte jednu ukázku toho, jak vypadá kreslení metodou Dry Brush. 
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2. A teď něco o štětcích. Vybrat si správný štětec je poměrně důležitá věc. Vždy používejte štětce na olejové barvy. Nesnažte se 

je nahradit těmi, které jste používali ve škole na vodovky. Ne! Dry Brush je v podstatě olejomalba a proto používejte správné 

náčiní a tím jsou i štětce na olejové barvy. Já používám několik štětců najednou. Jeden velký plochý, jeden menší plochý, tzv. 

kočičí jazýček a jeden skutečně malý na detaily. Dále mám velký kulatý a několik kulatých menších v různých velikostech. 

V každém obchodě s potřebami pro kreslení Vám rádi pomohou s výběrem těch správných přesně pro Vás. Tady máte několik 

ukázek štětců na olejové barvy pro lepší představu. 
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3. Tužka – použijeme obyčejnou tužku k načrtnutí portrétu. Já doporučuji tužku B, která se báječně hodí k malování obrysů, což 

budeme u této techniky potřebovat. 

4. Papírový ubrousek – je velice důležitý, protože na něj budeme roztírat barvu. Pokaždé, když namočíte štětec do barvy, 

nejprve ho několika pohyby otřete o papírový ubrousek tak, aby byl štětec skoro suchý. Malujeme jen zbytkovou částí barvy 

ve štětci. 

5. Papír – k této metodě používejte prosím papír na olejové barvy. Samozřejmě, nakreslíte obrázek i na obyčejný tvrdý papír, ale 

podle mě se Vám to bude dělat dost těžko. Já jsem to zkoušela a musím říct, že výsledný efekt nebyl nic moc. Papíry na 

olejové barvy mají různé stupně hrubosti. Stejně jako u barev a štětců, sami nakonec přijdete na to, na který se Vám kreslí 

nejlépe. Já používám většinou papír střední hrubosti Watercolor. 

6. Lak na vlasy – tohle vám možná bude připadat trochu zvláštní, ale lak na vlasy je v kreslení taky celkem důležitý. Já ho 

používám pro všechny portréty malované olejem, i pro ty tužkou nebo rudkou. Používám se proto, aby se hotový obrázek 

nerozmazával. Pokud byste ho nezafixovali lakem, mohlo by se Vám stát, že se Vám rozmaže, když po něm přejedete rukou. 

To se nesmí stát a k tomu právě slouží lak na vlasy. Postříkáte s ním hotový obrázek.  

7. Guma – já používám hlavně tvrdou gumu, seřezanou do ostrých špiček. Je to kvůli detailům a vytahováním odlesků vlasů, rtů 

nebo očí. 

8. Ratifikovaný terpentýn – nebo jiná ředidla bez zápachu. Tímhle si po dokončení obrázků vyčistíte štětce. Na trhu jsou 

dokonce k dostání i speciální mýdla na štětce. Jmenuje se Art Gel a je navrženo speciálně pro výtvarné umělce. Art Gel dokáže 

zrenovovat i staré a zašlé štětce. 

9. Lněný olej – na ředění barev 

10. Něco navíc – skalpel k vyškrtávání jemných vlasů, křivítka (z papíru vystřižený oblouček) ke kreslení ostrých hran. 
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Dry Brush je z Ruska 

 

Před relativně nedávnou dobou se metoda Dry Brush používala hlavně v SSSR. I dnes je velmi 

oblíbená hlavně u pouličních malířů. Znáte to, takových těch, kteří sedí někde na ulici a za pár 

kaček Vás namalují. Malíři v Rusku díky této metodě mohli tehdy velmi levně malovat portréty, 

zejména vrchních představitelů své země. Malovalo se rovnou na prostěradla.  

My dnes ovšem většinou chceme docílit pořádného výsledku a kvalitní práce, protože upustíme 

od prostěradel a vybereme si k malování portrétů ten správný materiál. Zmiňovala jsem se o 

používání obyčejných papírů. Pokud si vybereme třeba ten, který se běžně používá do tiskáren 

nebo obyčejný tvrdý papír, malování nám půjde dost špatně. Je to proto, že tyto typy papírů snadno a rychle sají vodu a proto se na 

nich barva velice špatně roztírá. 

Takové to malování, na takovéto papíry bych doporučila jen v případě, že se nemůžete dočkat, než Vám přijde správný papír a do 

kreslení se chcete pustit hned.  

Používejte jakýkoliv akvarelový papír, jakékoliv hrubosti. Jsou báječné a k této technice se skvěle hodí. 
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První tahy 
 

No a třetí věci, bez které byste nemohli začít, je znalost toho, jak se chová barva na štětci. 

Než začneme kreslit samotný portrét, je dobré vědět, jak se s olejovou barvou v technice Dry Brush vůbec pracuje. Já doporučuji vzít 

si papír, štětec, tužku, ubrousek a vše si vyzkoušet nejprve nanečisto. Na kousek jakéhokoliv plastu nebo něčeho jiného si 

vymačkejte kousek barvy. Skutečně stačí jen velmi málo. 1 cm je až nad hlavu. Nařeďte barvu lněným olejem. Stačí 1- 2 kapky. Poté 

si vezměte štětec, kterým budete zkoušet kreslit a jdeme na to. Namočte štětec do barvy. Nejprve si zkuste štětcem hned přejet po 

papíře, abyste viděli, jakou Vám udělá linku. Poté namočte štětec znovu do barvy a otřete ho o papírový ubrousek. Co nejvíc to jde, 

aby štětec byl skoro suchý. Tímto způsobem se totiž kreslí. Skoro suchým štětcem. 
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Portrét s Dry Brush 
 

No a konečně jsme se dostali k tomu, jak nakreslit portrét. U této techniky začínáme trochu jinak než u kreslení tužkou nebo rudkou. 

Tady si nejprve celý portrét načrtneme obrysovou tužkou B. Naznačíme si, kde budou oči, vlasy, oblečení, tvar tváře a všechno 

ostatní. Až budeme mít takto načrtnutý portrét, bude vypadat jako prázdná omalovánka. To je přesně to, co v tuto chvíli 

potřebujeme, protože nyní už budeme štětci portrét jenom stínovat a vybarvovat. Princip je stejný jako u kreslení portrétů tužkou 

nebo rudkou. Jen s tím rozdílem, že máčíme štětec do barvy, otíráme ho o ubrousek a zbytkovou částí vybarvujeme.  

Já pokud takto kreslím, občas mívám pocit, jako bych toho onoho člověka spíše štětečky líčila jako kosmetička.   

 

Oči 

Dejte si velký pozor na malování očí. Oči udávají podobu člověka, a proto jsou velmi důležité. V Portrét Academy se učíme přesný 

postup toho, jak se správně kreslí skutečné lidské oči a u této techniky je princip v podstatě stejný.  

Vlasy 

To stejné se týká i vlasů. Dejte si pozor na vytahování odlesků a světlých míst. Vlasy pak začnou vypadat opravdově a ne jako spleť 

náhodných čar. Světlejších míst ve vlasech docílíte gumou nebo bílou barvou. Záleží na Vás, co zvolíte jako lepší v této chvíli pro Váš 

portrét. 
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Pár slov závěrem 
 

Dry Brush je báječná metoda jak kreslit dokonalé portréty. U umělců je velmi oblíbená a já jsem ráda, že se konečně dostala i tady 

k nám. Nebojte se, pokud Váš první portrét nebude úplně dokonalý. Jako všechno ostatní, i tato technika potřebuje trochu času na 

vybroušení všech detailů. Přece jenom, pokud nejste zvyklí kreslit, může Vám tak 1 – 2 obrázky trvat, než si zvyknete na práci se 

štětcem.  

Vůbec se toho nebojte, je to stejné jako jezdit na kole. Taky jste to ze začátku neuměli. A co dneska? Takhle je to v životě se vším. I 

s kreslením.  

V Portrét Academy se ostatně krok za krokem přesně učíme, jak nakreslit portrét.  

Děkuji Vám, že jsem se s Vámi mohla podělit o své zkušenosti 

Mnohokrát Vám děkuji, že jste si přečetli tento eBook – Jak na Dry Brush. Doufám, že se Vám líbil, že Vám to něco dalo, no a já se 

těším na další spolupráci s Vámi, třeba zrovna v Portrét Academy. 

Na závěr dovolte, abych Vám ukázala práci mého kolegy z Ruska, Igora Karazina, skutečného odborníka na Dry Grush.  

http://www.youtube.com/watch?v=U-VBACRtMOg  

 

Veronika Hrubošová © www.portretacademy.eu, portretacademy@seznam.cz  

Pokud byste na mě měli nějaké otázky, 

prosím, klidně mě kontaktujte na 

portretacademyeznam.cz. tam se budu 

snažit vyřizovat všechny Vaše dotazy. 

portretacademy@eznam.cz 
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