
KOČKOVITÉ ŠELMY 
Pojďme si opět pořádně zakreslit! 

Kresba pastelem je výjimečná tím, že se dá roztírat prsty. Díky tomu vznikají barevné plochy, 

které se do sebe navzájem mohou míchat a vytvořit tak nový odstín. Proto nejsme omezeni 

základní paletou barev, kterou máme v pastelech, ale můžeme si vytvořit nové, podle našich 

představ. 

Pastel je jedinečná výtvarná technika na pomezí malby a kresby, resp. umožňuje obojí. Barvy 

se nemíchají na paletě, ale překrýváním, mísením a roztíráním přímo na papíře. 

    

Někteří z vás si již v ZUŠ vyzvedli svůj balíček s pastely a papíry. Ty se vám právě budou hodit 

na aktuální téma. Technika kresby pastelem přímo vybízí ke kresbě šelem.  

Umožňuje lehce si předkreslit náčrt, rozkreslit „podmalbu“ mícháním různých odstínů do sebe 

a nakonec malými kresebnými tahy napodobit srst kočkovitých šelem. 



  

Můžete si vybrat, zda chcete kreslit celou hlavu, nebo jen část, například detail oka, srsti.  

Dále  je na vás, jestli si zvolíte jako inspiraci: 

LVA, TYGRA, JAGUÁRA, PUMU, LEOPARDA, GEPARDA NEBO KOČKU 

    

       



Vkládám můj postup kresby, jak jsem postupovala krok po kroku. Třeba vám to usnadní práci 

a nakonec zjistíte, že to není tak složité, jak vám možná na první pohled připadá. 

Vždy je nutný lehký náčrt neutrální barvou – netlačit! Prosím negumujte!!! Prašný pastel se dá 

lehce setřít hadýrkou, kapesníkem nebo rukou. 

Začněte rozmístěním očí, nosu, konce hlavy případně fleků na srsti. Nemusí se vám tam vejít 

vše, stačí výřez! 

Poté ze naplocho kreslí „podmalba“ pomocí ploch, které se do sebe míchají. Je dobré si 

odtrhnout malou část plastového obalu a ulomit si malý kousek pastelu (právě na kresbu 

„naplocho“). Sledujete každý detail a všechny odstíny.  

Nakonec přichází na řadu kratší kresebné tahy bez rozmazávání, napodobující srst šelmy. 

Všechny detaily se kreslí až nakonec. 

Je dobré kresbu průběžně fixovat. Běžně používáme levné laky na vlasy. Jemný prášek se 

zafixuje přilepením k papíru a lépe se kreslí další detaily. Pastel možná trošku ztmavne a 

nebude tak zářivý, ale pár detailů se dá opět znovu po zaschnutí laku opět zvýraznit. 

  

   



  

  

Inspirovat se můžete fotografiemi zvířat, kresbou nebo i malbou. Kočkovité šelmy samozřejmě 

nejde kreslit podle reality a proto si musíme pomáhat fotkami. 

  

 



  

  

  

I když chceme nakreslit kočce zelené oči, nepoužijeme pouze základní zelenou, kterou máme 

na paletě, ale mícháme různé odstíny přidáváním jiných barev, abychom docílili realističtější a 

přirozené barvy. Takže já jsem do očí použila jak vidíte: zelenou, žlutou, oranžovou, hnědou a 

nakonec bílou. 

POZOR! Taky nejde bezmyšlenkovitě rozmazat úplně vše celou dlaní. Velké plochy si mohu 

dovolit rozmazat větší částí, ale např. u očí, čumáčku rozmazávám opatrně čistými prsty.  

Je to docela špinavá technika, takže pozor na jemný prášek všude kolem sebe. 

Navrhuji i to, že si můžete vyzkoušet kresbu venku na chodník. Během týdne ještě i já tuto 

kresbu uskutečním a ukážu v online hodině. 



  

  

Doporučujeme kreslit na černý, hnědý nebo červený papír, který jste si ze ZUŠ přinesli.  

Pokud kreslíte na bílý papír, na bílou barvu zapomínáte! Mnohem lépe pastely se pracuje na 

jiný odstín papíru! Můžete zkusit nejen oči nebo hlavu šelem, ale i kresbu srsti. 

    



Zde vkládáme spoustu fotek pro inspiraci: 

    

   

     

              





 

 



  

   

   



 

     

 



   

  

 


