
Letní škola 2022 
Modul A  11.7. - 15. 7. 2022 

Modul B  18.7. - 22. 7. 2022  

Dva moduly:      Modul A:   začátečníci (kresba, principy perspektivy, modelace, stínování/modelování, 
Soukupová/Hošek) 
                             Modul B:  mírně pokročilí (malba zátiší, princip barevné stavby - Lahoda) 
  
Cena: 2500,- Kč za modul 
Přihlášky můžete zasílat do 15. 6. 2022 na dekanat.fr@upce.cz . 
  
Letní škola se nebude konat v případě malého počtu zájemců nebo v případě, že to neumožní platná 
vládní nařízení vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. 
  

         Ubytování 
Ubytování si studenti letní školy zajišťují sami, seznam ubytovacích zařízení 
v Litomyšli: https://www.litomysl.cz/ubytovani 
Pro zájemce STARŠÍ 18 let bude pravděpodobně možnost ubytovat se na studentských kolejích fakulty 
(samozřejmě v souladu s vládními opatřeními platnými v době konání). S tímto požadavkem se prosím 
obracejte na studijní oddělení, paní Jitku Korábovou jitka.korabova@upce.cz . 
  

         Stravování 
Stravování si účastníci zajišťují sami, seznam stravovacích zařízení v Litomyšli: 
https://www.litomysl.cz/stravovani 
Možnost stravování ve školském stravovacím zařízení zatím nenabízíme, pokud ta možnost bude, 
sdělíme Vám to na kurzu. 
  

         Pomůcky, materiály 
Fakulta poskytne papíry, lepenku, desky, stolky a stojany. 
Štětce a další kreslířský a malířský materiál (uhel, tužka, rudka, guma, akvarelové a temperové barvy, 
palety, špachtle na modelování apod.) si účastník musí zabezpečit sám. 

 
Modul A – kresba pro začátečníky 

V průběhu se procvičí kresba (zátiší, portrét podle sádrové busty, figury) různými technikami (tužka, 

uhel, rudka) 

1. den: 13:00 – 17:00 úvod – perspektiva, kresba, stínování, objemy, kompozice, vyjádření různých 

materiálů v kresbě 

2. den: 9:00 -12:00, 13:00 - 17:00  

3. den: 9:00 -12:00, 13:00 - 17:00 

4. den: 9:00 -12:00, 13:00 - 17:00 

5. den: 9:00 - 13:00   
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Modul A – modelování pro sochaře, začátečníci 

1. den: 13:00 – 17:00 úvod – modelování podle sádrové hlavy 

2. den: 9:00 -12:00, 13:00 - 17:00  

3. den: 9:00 -12:00, 13:00 - 17:00 

4. den: 9:00 -12:00, 13:00 - 17:00 

5. den: 9:00 - 13:00   

Modul B – malba pro mírně pokročilé 

V průběhu se procvičí malba (jednotlivé předměty, zátiší) technikou akvarelu a tempery 

1. den: 13.00 – 17:00 úvod – barevné a formální proporce, principy teorie barev, techniky – bude 

probíráno v souvislosti s praktickými úkoly, způsoby malby a malířského přednesu.  

2. den: 9:00 -12:00, 13:00 - 17:00  

3. den: 9:00 -12:00, 13:00 - 17:00 

4. den: 9:00 -12:00, 13:00 - 17:00 

5. den: 9:00 - 13:00   

  

 
 


