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ABSTRAKT 
 Ľudstvo využívalo od najstarších čias sprvu minerálne pigmenty na dekoráciu tiel, obydlí, na vyjadrenie 
umeleckých predstáv i na boj s magickými silami. Postupne sa učilo pripravovať aj syntetické farbivá a pigmenty 
na báze organických látok. Rôzne vlastnosti jednotlivých pigmentov určovali ich použitie a postupne viedli 
k výrobe celej škály lacnejších, trvalejších a pestrejších farbív. Článok prináša aj niektoré výrobné postupy, 
ktoré sa využívali pri príprave anorganických (minerálnych), organických i syntetických pigmentov. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: minerálne pigmenty, syntetické pigmenty, starovek, stredovek, renesancia, baroko, 
súčasnosť 
 
ABSTRACT 
The humanity used since the most Ancient times at first mineral pigments for decoration of bodies, habitations, 
for expression of its art imaginations as well as for the struggle with magic powers. The people gradually 
learned prepare also synthetic pigments and pigments from organic matters. Various properties of individual 
pigments defined their utilization and step by step gave birth to the wide range of cheaper, more stable and more 
varied pigments. The article bring also some production methods, which were used for preparation of inorganic 
(mineral), organic or synthetic pigments.   
 
KEY WORDS: mineral pigments, syntetic pigments, Ancient times, Middle Ages, Renaissance, Baroque, present 
times 
 
Úvod 
 

Očarenie farbami sprevádza ľudstvo už od jeho počiatkov. Aby si človek ozdobil svoje okolie 
a predmety, s ktorými pracoval, využíval odpradávna najrôznejšie pigmenty. Tak napríklad červenej farbe 
pripisoval ochranné vlastnosti, ktoré ho mali chrániť pred silami zla.  Červená je aj podľa lekárov prvou farbou, 
ktorú človek vníma. Aj ľudia trpiaci po poranení mozgu dočasnou farbosleposťou začnú vnímať červenú skôr, 
než sú schopní rozoznať akékoľvek iné farby. Zrejme aj preto zdobili pravekí ľudia objekty, zvieratá a stromy 
červenou farbou a bojovníci si maľovali svoje sekery a kopije na červeno, aby im takto prepožičali magické 
vlastnosti. Niektoré kmene austrálskych domorodcov dodržiavajú tieto zvyky až do súčasnosti. Neolitickí lovci a 
germánski bojovníci používali na maľovanie svojich zbraní a samých seba krv zabitých zvierat. Rímski 
gladiátori pili krv svojich umierajúcich protivníkov, aby sa zmocnili ich sily. V iných kultúrach kúpali v krvi 
zvierat novorodencov. Ako ochranu proti zlým kúzlam a uhranutiu používali červené amulety, alebo červené 
minerály ako rubín alebo granát. Červený rubín mal priniesť bojovníkovi neporaziteľnosť. Červená posteľná 
bielizeň bola v Nemecku až do čias stredoveku považovaná za ochranu proti „červeným chorobám", ako sú 
horúčka, vyrážka alebo dokonca aj proti potratu.  

 
Červená ruža je symbolom lásky a vernosti. Podľa gréckej legendy červené ruže vznikli z krvi Adonisa, 

ktorého roztrhal na love diviak. V gréckej mytológii boli červené ruže symbolom pre cyklus rastu a rozkladu, ale 
aj pre lásku a príchylnosť. Červená ruža bola venovaná Diovej dcére Afrodite, bohyni lásky a rímskej bohyni 
Venuši. V kresťanstve je červená ruža spájaná s krížom, mučeníctvom a krvipreliatím. 
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Existujú aj negatívne konotácie tejto farby. Izraeliti v biblických dobách natierali veraje svojich domov 

červenou krvou baránka, aby zahnali trestajúcich anjelov. V starovekom Egypte bola červená aj farbou púšte 
a deštruktívnych síl boha Setha. „Konať červene“ bolo  synonymom pre výraz, ktorý označoval zabitie človeka a 
zlé skutky sa označovali ako „červené vecí." Dobré a zlé vlastnosti sú kombinované u Fénixa, ktorý povstáva z 
popola. V Egypte, Číne a Strednej Amerike sa červená farba spájala s očistením a oživením. V Číne bol jej 
názov „podstata ohňa" a bol v nej prísľub šťastia a dlhovekosti (Fitzhugh, 1997; Scott, 2010). 

V najstarších dobách sa pre maliarske účely používali výlučne prírodné farby, ktoré sa tu vyskytovali vo 
forme farebných hliniek (okrov), alebo minerálov: auripigment, azurit, malachit, cinabarit, vápenec, sadrovec 
atď. Pigmenty sa z nich pripravovali mletím, presievaním a plavením. Časť týchto pigmentov bola buď veľmi 
drahá, alebo sa preukázalo, že nie je dosť stála a preto bola postupne nahrádzaná syntetickými pigmentmi 
(Slánský,  1976). 

 
Stálosť pigmentu závisí od početných činiteľov, pretože pigmenty predstavujú veľký počet rôznorodých 

zlúčenín: sú to prvky, oxidy, sulfidy, sírany, uhličitany, kremičitany a zložité organické zlúčeniny. Stály pigment 
musí byť chemicky nereaktívny, mala by to byť látka, na ktorú nepôsobia silné kyseliny, ani zásady. Tieto 
predpoklady však spĺňa len niekoľko málo známych pigmentov: oxid chromitý, uhlíková čerň, kobalt... (Slánský,  
1976). 
 

 
Definícia pigmentu 
 

Pigment (farbivo) je materiál, ktorý mení v dôsledku selektívnej absorpcie istej časti vlnového spektra 
farbu odrazeného alebo prechádzajúceho svetla. Na rozdiel od fluorescencie, fosforescencie, a iných foriem 
luminiscencie pri tom materiál nevyžaruje svetlo. Materiály, ktoré ľudia používajú ako pigmenty, majú zvyčajne 
špeciálne vlastnosti, ktoré ich robia ideálnymi pre farbenie iných materiálov. Pigment by mal mať v prvom rade 
vysokú farbiacu schopnosť. Farba by mala byť čo najstabilnejšia v pevnom stave pri teplote okolia. Existujú aj 
pigmenty, ktoré pod vplyvom svetla, prípadne pri zmene teploty a v dôsledku niektorých iných faktorov strácajú 
svoje farbiace vlastnosti, prípadne menia svoju farbu. 

Pigmenty sa používajú na výrobu rôznych farieb, atramentu, plastov, textílií, kozmetiky, potravín a 
ďalších materiálov. Väčšina pigmentov využívaných pri výrobe a vo výtvarnom umení sú suché farbivá, 
zvyčajne upravené do formy jemného prášku. Do takýchto práškových farieb sa potom pridávajú pojivá (alebo 
nosiče), ktorými bývajú relatívne neutrálne látky, ktoré umožnia pigment naniesť na farbený predmet, dávajú 
farbe potrebnú priľnavosť a tým ju umožnia fixovať na jeho povrchu. 

Pre umelecké potreby vyhovujú len stále pigmenty, ktoré nemenia odtieň, neblednú, nečernajú a ktoré 
majú vhodnú štruktúru, nutnú farbiacu výdatnosť a kryciu mohutnosť. ako aj potrebnú absorpciu pojív (Slánský, 
1976). 

 
Klasifikácia pigmentov 
 

Pigmenty môžeme rozdeliť na prírodné a syntetické. V rámci prírodných pigmentov možno ešte 
rozlíšiť minerálnepigmenty a pigmentyorganické. 

Medzi prírodnými minerálnymi pigmentmi zohrávali najvýznamnejšiu úlohu hlinky (zlúčeniny železa, 
oxidy mangánu), uhličitany, oxid hlinitý, oxid kremičitý a rôzne minerály. Táto kategória zahŕňa sieny a umbry, 
rovnako ako aj okre, výrazne sfarbené minerály (auripigment, malachit...), polodrahokamy (lapis lazuli), ale aj 
zlato (a striebro).  

Organické pigmenty (pigmenty biologického pôvodu) bývalo hlavne v minulosti pomerne ťažké 
vyrobiť a podrobnosti o ich výrobe uchovávali ich výrobcovia v tajnosti. Ako príklady takýchto pigmentov 
možno uviesť týrsky purpur. Toto vzácne farbivo začali Feničania vyrábať už okolo 1200 pr. Kr. a vo výrobe 
neskôr pokračovali aj Gréci a Rimania až do roku 1453, t.j. do pádu Konstantinopolu. Bolo tak drahé, že bolo 
vždy dokladom bohatstva a moci (Kassinger, 2003; Borisov a Klimant, 2013).Týrsky purpur bol najdrahším 
farbivom staroveku. Jeho výroba bola mimoriadne zdĺhavá a pracná. Najskôr bolo potrebné vyloviť mimoriadne 
množstvo morských slimákov z rodu Murex - ostraniek. Len na zafarbenie jedného odevu bolo potrebné 
približne 12 tisíc týchto slimáčikov. Výrobcovia farbiva museli najprv odobrať ich farby obsahujúce žľazy, tieto 
zmiešať so soľou a vystaviť ich na tri dni na priamom prudkom mediteránnom slnku. Na farbenie sa dali použiť 
až po niekoľkodňovom varení zmesi na miernom ohni. Grécky historik Theopompus vo 4. storočí pr. Kr. 
napísal, že „cena purpuru zodpovedala cene striebra“ (Barton, 1941).    
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Syntetické farbivá sú známe už zo staroveku (napríklad egyptská modrá), ale ich najväčší rozvoj nastal 
až v novoveku. 

Možno rozlíšiť pigmenty nerozpustné v svojom „nosiči“ (čiže vo forme suspenzie), a farbivá, ktoré sú 
rozpustené v kvapalnej fáze (napr. vo vode), alebo tvoria s pojivom emulzie a suspenzie (s medom, vaječným 
žĺtkom, olejom atď.).  

 
 
 
Využívanie rôznych minerálnych pigmentov v histórii 
 

Pred priemyselnou revolúciou bola paleta farieb, ktorá bola k dispozícii pomerne obmedzená. Väčšinu 
pigmentov tvorili zeminy a minerálne pigmenty a len v menšej miere pigmenty biologického pôvodu (rastlinné 
materiály, živočíšny odpad, hmyz a mäkkýše). Niektoré farby boli mimoriadne drahé s niektoré neumožňovali 
ich miešanie s celým radom ďalších pigmentov.  
 
Minerálne pigmenty používané v časoch praveku a staroveku 

 
Pigmentya farbyzačal človek používať už kedysi pred 350.000až400.000rokmi, napríklad pri výzdobe 

jaskynných priestorovpriTwinRivers, vblízkosti mesta Lusaka v Zambii (Phillipson, 1972). Medzi najstaršie 
významné nálezy pigmentov používaných pravekými civilizáciami patria nálezy nástenných malieb v jaskyniach 
Lascaux. Boli to okry (Fe-bohaté minerály, ktorých odtiene kolíšu od žltej po červenú) a krieda.  Ako čierna 
farba sa obvykle uplatňovalo drevené uhlie (Ball, 2001), ale aj pomerne široká paleta Mn oxidov ako 
napríklad groutit – MnO(OH) a hausmannit– MnMn2O4 (Chalmin et al., 2006). Preto najčastejšími fpigmentmi 
boli čierna, biela, červená a žltá (Ball, 2001). 

Niektoré domorodé kmene rozlišujú len dve farby: bielu a čiernu, iné tri: bielu, čiernu a červenú (Kay, 
1978). Ako štvrtý pigment obvykle pribudla zelená alebo žltá (Levison, 2000; Loreto, 2012).  

Neolitickí lovci považovali červenú za najdôležitejšiu farbu, obdarenú životodarnými silami a preto ich 
zdobili hroby svojich zosnulých červeným okrom. Našli sa aj kostry zasypané 10 kg červeného práškového okru. 
Tým, že starovekí lovci zobrazovali na stenách jaskýň lovnú zver červenou farbou, podporovali aj jej plodnosť.  

Ako pojivo používali pravekí lovci najčastejšie vodu, tuk a živicu. 
Starovekí Egypťania používali šesť farieb, pričom vo väčšine prípadov šlo o minerálne pigmenty, ktoré 

pretrvali tisícročia. Červenú farbu považovali za farbu života a víťazstva. Ako červené pigmenty využívali 
prírodné železité okry (Fitzhugh, 1997; Uda et al., 2000; Scott, 2010), prípadne hematit – Fe2O3 a goethit – 
FeO(OH) (Uda et al., 2000). Biela farba bola symbolom čistoty. Ako biely pigment sa používal hlavne vápenec – 
CaCO3 či sadrovec – CaSO4.2H2O (Nicholson, 2000). Uda et al. (2000) zistil v nástenných maľbách aj 
prítomnosť hunitu – CaCO3.3MgCO3. Zelená (wadj) reprezentovala rastlinstvo a život. Zelená farba bola 
symbolom radosti. Aj zem blaženej smrti sa opisovala ako „pole malachitu“ (Faulkner, 1972; Clark a Rundle, 
1991).Ako zelený pigment najčastejšie slúžila zmes Cu- a Fe-oxidov s kremeňom – SiO2 a vápencom – CaCO3 
(Robbins, 1997), prípadne malachit - Cu2[(OH)2/CO3], hojne sa vyskytujúci hlavne na Sínajskom polostrove 
(Fitzhugh, 1997). Žltá (khenet alebo kenit) evokovala v mysli Egypťanov slnko i zlato. Zároveň bola symbolom 
vlády, večnosti, resp. nezničiteľnosti. Starovekí obyvatelia Egypta verili, že farba  pokožky a svalov bohov je 
zlatá. Ako žlté farbivo sa používali hlavne okry a oxidy, avšak od konca Novej ríše aj minerál  auripigment – 
As2S3 (Fitzhugh 1997; Uda et al., 2000). Okrem tejto žltej používali Egypťania od preddynastického obdobia do 
konca 18. storočia aj žlté farbivo, ktoré získavali pražením masikotu – PbO pri 300 °C (Ball, 2001). 

Čierna (kem) farba symbolizovala noc a smrť, avšak naopak, aj zmŕtvychvstanie. Považovala sa za 
farbu života a plodnosti. Asocácia fertility a čiernej farby mala svoj pôvod zrejme v čiernej farbe úrodných 
nílskych nánosov (Egypťania nazývali svoju krajinu „Kemet,“ čo znamená Čierna Zem; Andráš, 2005). Ako 
čierny pigment používali zmes sadze, dreveného uhlia a spopolnených kostí (Fitzhugh, 1997). 

Okrem malachitu používali Egypťania ako zelené farbivo aj chryzokol - Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH). 
Farebne pripomína malachit, avšak vyznačuje sa o niečo modrastejším odtieňom. Po rozomletí na jemný prášok 
si zachováva sýtu zeleno-modrú farbu. Na svetle je stály a nepriehľadný. Keďže meď je v ňom viazaná 
v silikátovej forme, nepodlieha v acidnom prostredí rozkladu. Tieto jeho vlastnosti ho predurčujú k tomu, že je 
rovnako vhodný pre fresky ako aj pre maľbu temperou a dá sa využiť aj pre olejomaľbu, nie je ale použiteľný 
pre enkaustiku (maľovanie voskom). 

Gréci poznali všetky vyššie uvedené pigmenty, ale nutne všetky nepoužívali. Napríklad Apelles 
a Nicomachos zúžili známu paletu farieb na štyri: bielu, čiernu, žltú a červenú. Jedným z vysvetlení je, že keďže 
Gréci na rozdiel od Egypťanov opustili ploché farebné výplne a začali predmety zobrazovať trojdimenzionálne, 
potrebovali primeranú škálu farieb na tieňovanie, ktoré bolo najľahšie realizovať vo vyššie uvedených štyroch 
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farbách (Ball, 2001). Na Agore v Aténach bol opísaný celý rad minerálnych pigmentov: červený oker, žltý oker, 
cinabarit, malachit, ružový sadrovec – CaSO4, krieda. Ako žltý až žlto-červený anorganický používali realgar – 
As4S4 (Caley, 1945). Podopbne ako Egypťania, aj Gréci (a Rimania) využívali ako zelený pigment aj chryzokol. 

Väčšina informácií o pigmentoch z rímskeho obdobia pochádza z pojednaní o technológii a maliarstve. 
Techniku nástenných malieb opísal Vitruvius vo svojom diele De architectura. Plínius v 1. storočí po Kr. píše 
o maliaroch, ktorí používali takzvané okázalé farby: žltú, červenú a obával sa, že pigmenty dovážané z Východu 
môžu poškodiť čistotu umeleckého výrazu klasického antického sveta, ktorý uprednostňoval formu pred farbou. 
Sťažoval sa na vulgárny vkus davu. Tieto jeho obavy nezabránili maliarom používať žiarivé fary (napr. 
v Pompejách). V týchto dielach sú opísané aj niektoré charakteristiky a použitia určitých pigmentov, ktoré, žiaľ, 
často menili svoj odtieň pod vplyvom vzduchu, slnečného žiarenia a vlhkosti (Ball, 2001). 

Najdrahším červeným pigmentom tých čias  bol vermilion, ktorý Rímania nazývali minium a vyrábali 
ho z cinabaritu – HgS. V Stredomorí sa objavil prvý raz v období 1500 pr. Kr. (Borisov a Klimant, 2013). 

Už v staroveku sa v Ázii a v Európe vyrábali aj syntetické farbivá. Tak napríklad fenickí majstri 
tajomstvo výroby viacerých odtieňov červeného farbiva z organických surovín živočíšneho pôvodu. Medzi 
takéto pigmenty patrila výroba karmínového farbiva kermesu z bezkrídlatého hmyzu Kermes vermilio, žijúceho 
na niektorých druhoch európskych dubov. Toto farbivo patrí medzi najstaršie organické farbivá. Používalo sa už 
v starovekom Egypte, Grécku a na Blízkom východe (Ross, 1971). 

Pokiaľ chceli Gréci získať svetločervený odtieň, siahali po organickom farbive, nazývanom aj „dračia 
krv,“ ktoré podľa rímskych historikov vznikala pri boji slonov s drakmi. V skutočnosti sa vyrábala zo živice 
dovážanej z juhovýchodnej Ázie (Caley, 1945).  

 
Okre 
 

Okre sa vyrábajú z prírodne sfarbených ílov, ktoré obsahujú Fe-oxidy. Využívali ich už pred tisíckami 
rokov pravekí umelci, napríklad domorodci v Austrálii na dekoráciu obydlí (jaskýň), k ceremoniálnym účelom 
(farbenie pokožky) a spracovanie zvieracích koží. Tóny okrov varírujú od žltej cez zlatú až po červenú. 
 
Siena 
 

Siena je vlastne zmesou ílov s limonitom (Fe2O3). Prvé použitie tohto pigmentu je známe z teritória 
Apeninského polostrova už z predhistorických dôb.  

Najznámejšie sieny sa do 40-tych rokov 20. storočia získavali predovšetkým v okolí mesta Siena (napr. 
blízko Monteriggioni). Ďalšími známymi lokalitami na ťažbu ílov, využívaných k príprave sieny boli Monte 
Amiata, Sardínia, Sicília, okolie Vezuvu, Korzika a v Severnej Amerike Appalačské hory. Aj dnes sa siena ešte 
ťaží v Toskánsku, na Sardínii, na Korzike a v Bavorsku v Palatinate a v pohorí Harz Žíhaním prírodnej sieny 
možno získať sýtejšie pigmenty (Wehlte, 1967). 
 
Umbra 
 

Umbra je ílový pigment obsahujúci Mn a Fe. Názov je odvodený od latinského slova pre tieň. 
Najznámejšie suroviny pre prípravu umbry sa ťažili v Taliansku, v Ardenách a na Cypre. Ich tón je sýtejší ako 
tón sieny. Kolíšu od krémových odtieňov po hnedé v závislosti na obsahu Mn. 
 Biele hlinky (hydratované Al-kremičitany) tvoria skupinu pigmentov vyznačujúcich sa neveľkou 
krycou mohutnosťou a malou farbiacou výdatnosťou. Sú tvorené nasledujúcim radom minerálov: kaolín (biely 
bolus, čínska hlinka), ktorý vzniká zvetrávaním rôznych minerálov, bentonit (ílový minerál) a rozsievková 
hlinka (vzniká z drobných schránok rozsievok alebo diatomitov; Slánský, 1976). 
 
Ďalšie minerálne pigmenty 
 

Ako biely pigment sa používali kosti, vypálené pri 400 °C na Ca3(PO4)2, premiešané s vápencom – 
CaCO3 a znovu vypálené pri teplote 1 000 °C, čím vzniklo biele farbivo, ktorého chemické zloženie možno 
vyjadriť vzorcom CaO-P2O5.(Andráš, 2005).  

Okrem sadry a kriedy sa ako biely pigment začala využívať aj olovená beloba (Borisov a Klimant, 
2013). Olovená beloba je umelo vytvorený pigment. V prírode se vyskytuje len vo forme vzácneho minerálu 
hydroceruzitu – Pb

3
(CO

3
)

2
(OH)

2
. Starodávný postup výroby bol nasledovný: do sklenenej nádoby sa vložili 

kúsky olova spolu s miskou octu. Nádoba sa zakopala do hnoja, kde sa  v priebehu niekoľkých týždňov olovo 
pôsobením octových pár a oxidu uhličitého pokrylo vrstvou bieleho prášku (Slánský, 1976). Metódu výroby 
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tohto pigmentu opísal už Theophrastus z Efezu (okolo 300 pr. Kr.; Partington, 1937). Jeho využitie bolo 
potvrdené napríklad na Agore v Aténach (Caley, 1945).  

Ako žltý pigment sa využíval buď auripigment alebo pigment giallorino, ktorý sa ťažila na Vezuve. Šlo 
o minerál bindheimit – Pb2Sb2O6O. 

Ide o alumosilikát a sirník sodnatý, s prímesou hauynu – Na5-6Ca2[(SO4,Cl)2|Al6Si6O24], ktorého 
zloženie je niekedy uvádzané aj vo forme: Na3Ca(Si3Al3)O12(SO4)) a sodalitu – Na8,Al6,Si6,O24,Cl2, v kterých je  
sírník sodnatý nahradený chloridom sodnatým resp. síranom sodnatovápenatým. Toto farbivo sa dovážalo 
prevažne z Badachšánu v Afganistane, z údolia Indusu a z Pakistánu z ložísk Mehrgarh a Quetta (Moorey, 1999) 
a vyvažovalo sa zlatom (Pastoureau, 2001).  

Zo 4. tisícročia pr. Kr. sú známe artefakty s týmto pigmentom zo severnej Mezopotámie a z obdobia 
doby bronzovej (3. tisícročie pr. Kr.) z juhovýchodného Iránu (Shahr-e Sukhteh). Archeológovia objavili dýku 
s rukoväťou z lapis lazuli, misku zafarbenú lapisom, sošky vtákov s očami vyrobenými z tohto nerastu či 
amulety z lapisu v sumerských kráľovských hroboch z 3. tisícročia pr. Kr. (Moorey, 1999).  

Akadčania, Asýrčania a Babylončania používali lapis hlavne na výrobu šperkov. V slávnom Epose 
o Gilgamešovi zo 17. – 18. storočia pr. Kr. sa lapis lazuli spomína sedem krát. Aj v starovekom Egypte bol tento 
kameň obľúbenou surovinou pri výrobe amuletov už v preddynastickom období v Nakkade (3300–3100 pr. Kr.), 
prípadne na sochách faraónov (Claire, 2012). 

V neskorom antickom období a aj neskôr v stredoveku bol lapis lazuli nazývaný niekedy aj ako zafír 
(latinsky sapphirus, hebrejsky sappir; Schumann, 2006). 
 
Syntetický modrý pigment – egyptská modrá 
 

Egyptská modrá sa vyrábala v taviacich peciach v dielňach, ktoré pripomínali sklárne. Hlavnou surovinou 
bol sklársky piesok, ktorý sa zmiešal s vápnom (prípadne s karbonátmi, sulfátmi i hydroxidmi), a s Cu-
minerálmi (malachitom alebo s kovovou meďou) v pomere 4 : 1 : 1. Zmes sa zahriala a následne udržiavala pri 
teplote 800 až 1 000 °C 27 hodín. Do zmesi sa pridávali aj blížšie neurčené alkalické látky, ktorých zdrojom 
mohol byť natron alebo popol z kostí zvierat. Presné dávkovanie prísad malo rozhodujúci význam. Pokiaľ sa 
alkalií pridalo mnoho, namiesto farby vznikla látka podobná sklu, bez krycích vlastností. V prípade, že pomer 
prísad a teplota boli zvolené správne, vznikol v taviacej peci pevný modrý materiál pozostávajúci z piesku, 
kúskov zelenomodrého skla a kryštalov povestnej „egyptskej modrej” farby (Wilkinson, 1998).  Tieto kryštaly 
sú syntetickou formou prírodného minerálu kuprorivaitu - CaCuSi4O10, ktorý roku 1938 objavil na Vezuve 
mineralóg Minguzzi. Tento minerál je však taký vzácny, že nikdy nemohol slúžiť starovekým umelcom ako 
farbivo. 

Presný odtieň a žiarivosť farby záviseli na skúsenostiach výrobcu, na pomere jednotlivých prísad i na 
detailoch výrobného procesu. Veľké kryštaly dávali intenzívnu tmavú modrú farbu, z menších vznikala farba 
svetlejších odtieňov. Dôležitý pre kvalitu a odtieň bol aj spôsob drvenia a roztierania kryštálov na prášok. Nech 
už mal výsledný pigment akýkoľvek odtieň, vždy to bola farba veľmi stála. V pôvodnej žiarivej podobe dokázala 
odolávať pôsobeniu žeravého egyptského slnka a prežiť nielen stáročia, ale celé tisícročia (Lánik a Cikrt, 2001). 

 
Stredovek a renesancia 
 

Výrobu a miešanie rôznych pigmentov opisuje vo svojej knihe Mappae Clavicula (in Smith et al., 
1974). Používané pigmenty pochádzali z rôznych zdrojov: boli medzi nimi farbivá živočíšneho a rastlinného 
pôvodu ako aj farbivá získavané z prírodných minerálov. Práškový pigment sa zmiešal s absorpčný materiálom 
(ktorým mohol byť med, arabská guma, ušný maz, tuk či vaječný žĺtok), ktorý umožňoval pigment naniesť na 
povrch farbenej veci ako náter.  

Stredoveké pigmenty možno rozdeliť do štyroch kategórií: hlinky, prírodné minerály (nerasty), 
organické a syntetické farbivá. Najlacnejšie a najľahšie dostupné boli rôzne hlinky (Porter, 1995).  
 
Hlinky 
 

Medzi najstaršie minerálne pigmenty patria zelené minerály glaukonit – 
(K,Na)(Fe+3,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2 a seladonit – K(Mg,Fe2+)(Fe3+,Al)[(OH)2|Si4O10].  Ich farby sa pohybujú 
od neutrálneho žltozelenej až svetlo šedej po tmavo zelenkastú a matne olivovo zelenú (Feller, 1986, I). 

Medzi hlinky patrí aj neumburská krieda (amorfný druh hlinky s prímesou kremičitanov). Kdesi na 
rozhraní hliniek a minerálov sa nachádza mastenec – (Mg3H2SiO3)4,  mäkký, hlinkám podobný biely minerál, 
vznikajúci zvetrávaním ultrabázických hornín (Slánský, 1976). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shahr-e_Sukhteh
https://en.wikipedia.org/wiki/Assyrians
https://en.wikipedia.org/wiki/Assyrians
https://en.wikipedia.org/wiki/Assyrians
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Prírodné minerálne pigmenty 
 

Ako biely pigment sa od pradávna používa krieda, čiže uhličitan vápenatý (kalcit – CaCO3). Je to 
jemný, kryštalický prášok, ktorý sa hojne vyskytuje vo Francúzsku (champasgneská krieda), na ostrove Rujana 
a v Maďarsku (burgenlandská krieda). Sadrovec, známy ako bolognská krieda, sa dováža z Talianska vo forme 
ľahkých, poréznych kusov, Niekedy sa nazýva aj lenzín (Slánský, 1976).  

Verdigris bola syntetická zelená farba vyrábaná pôsobením kyseliny octovej – CH3COOH na medený 
minerál tenorit – CuO, prípadne na uhličitan meďnatý malachit – CuCO3. Výsledný pigment je zlúčenina 
variabilného zloženia, tvoriaca komplexné zlúčeniny s obsahom vody  (Kühn, 1993).  

Ako zelené farbivo sa používala zoxidovaná meď a malachit. Tieto pigmenty sa jednoducho rozotreli na 
jemný prášok a nanášali na stenu, plátno, drevo, alebo ďalšie artefakty zmiešané s vhodným pojivom (vodou, 
vaječným žĺtkom, olejom a pod.). Treba podotknúť, že v stredovekom európskom priestore nebol malachit 
zvlášť obľúbený a jeho použitie sa stalo populárnym až počas renesancie. Používanie malachitu ako pigmentu je 
známe aj zo západnej Číny z početných obrazov z 9. a 10. storočia. 

Pri príprave farbiva sa malachit rozdrvil na jemný prášok, ktorý sa premýval a plavil, aby sa takto vo 
vodnej suspenmzii oddelili jemnejšie častice. Do prášku sa pridal roztok koncentrovaného Na2CO3, pričom sa 
začal vyvíjať CO2. Táto zmes sa nechávala pdstáť po dobu niekoľkých dní pri nižšej teplote (cca 5 - 10 °Cň, až 
kým z reakčnej zmesi vznikla zrazenina. Suspenzia sa následne preliala vodou, odfiltrovala a dôkladne premyla. 
Takto pripravený pigment sa lepšie uplatňuje pri práci s temperovými fabrami, avšak pri aplikácii olejových 
farieb nadobúda podstatne sýtejší tón. V kyslom prostredí sa tento pigment síce rozpúšťa za súčasného 
uvoľňovanioa CO2, avšak zachováva si farbu. S lúhmi (napríklad s NaOH) reaguje len za tepla. Monosulfán 
(H2S) spôsobuje sčernanie pigmentu.  

V stredoveku sa značne rozšírilo používanie sýto modrého pigmentu. Jediným spôsobom, ako 
dosiahnuť hlboké sýte modré tóny bolo využiť horninu lapis lazuli, ktorej hlavnou súčasťou bol minerál lazurit – 
(Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2. Najstaršie známe využitie tohto minerálu ako farbiva je doložené zo 6. a 7. storočia z 
nástenných malieb v jaskynných chrámoch v Bamijánu v Afganistane. Keďže sa do Európy dovážal z veľkej diaľky, 
dostal neskôr názov ultramarín (ultra mare), čiže spoza mora. V stredoveku sa používal od 6. storočia, avšak 
najväčšiu popularitu dosiahol v 14. a 15. storočí pri písaní iluminovaných rukopisov a v talianskej doskovej 
maľbe. Jeho použitie (vzhľadom na jeho extrémne vysokú cenu) bolo spravidla vyhradené pre maľovanie 
plášťov Krista a Panny Márie. Často ho využíval pri práci napríklad flámsky maliar Jan van Eyck. 

Najlepší lapis lazuli obsahoval drobné nečistoty pyritu. V 13. storočí sa k príprave tohto pigmentu 
používal nasledovný postup: rozomletý práškový lazurit zmieša sa zmiešal s borovicovou živicou, včelím 
voskom, alebo s ľanovým olejom  a táto zmes sa zvarila.  Výsledná hmota nasiaknutá farbivom sa následne trela 
v lúhu, až kým sa nevyextrahoval kvalitný pigment (Ross, 1971). Najkvalitnejší a najdrahší pigment sýteho 
tmavomodrého tónu bol výsledkom prvej extrakcie (prvej šarže). Nasledujúce extrakty pigmentu boli vždy o 
niečo menej čisté a konečný produkt predstavovala priehľadná modro-sivá farba nazývaná ultramarínový popol 
(Feller, 1986, II). Ultramarínová vykazuje vysokú stabilitu voči svetlu, ale ľahko podlieha deštrukcii pod 
vplyvom vlhkosti, teploty (pri 300 °C pigment sčerná), kyselín (napr. HCl), prípadne oxidu síričitého (Ross, 
1971).  

Dnes sa lapis lazuli ťaží hlavne v severovýchodnom Afganistáne a Pakistáne, menšie ložiská sú v 
blízkosti jazera Bajkal a v Andách v Chile. Okrajove sa ťaží aj v Mongolsku, USA a v Kanade (Wyart et al., 
1972). 

Azurit – 2CuCO3·Cu(OH)2, nazývaný aj modrá meď, prípadne modrý verditer, modrá hora, lapis 
armenius, azurium citramarinum či modrý Bice, sa využíval ako modrý pigment od 14. do 17. storočia a je často 
považovaný za najdôležitejšie stredovekých pigment. Hrubo mletý azurit dáva tmavo modrú, zatiaľ čo jemne 
mletý azurit svetlejšie modrú farbu. Na svetle je stály, niekedy však prechádza na stabilnejší zelený malachit  – 
Cu2CO3(OH)2, pod vplyvom sírnatých pár tmavne (Ball, 2001). 

Medzi najvýznamnejšie európske náleziská azuritu patrili niektoré ložiská vo Francúzsku, Maďarsku, 
Nemecku a Španielsku. 

Aurpigment – As2S3 bol napriek svojej toxicite používaný v egyptskej kozmetike už v preddynastickom 
období a neskôr na celom Strednom Východe a v Ázii až do 19. storočia.  Číňania používali toxické vlastnosti 
auripigmentu na odpudzovanie hmyzu. V časoch renesancie bol do Benátok privážaný z Malej Ázie. Pigment má 
spravidla citrónový alebo kanárikovo žltý odtieň, ale výnimočne môže jeho farba kolísať od zlatej po hnedo-žltú. 
V prírodnom stave má lesk, ktorý pripomína lesk kovového zlata. Pri výrobe pigmentu sa minerál zahrieval so 
sírou, čo iniciovalo jeho sublimáciu a tvorbu intenzívne žltej farby. Synteticky sa dá pripraviť tavením arzénu 
alebo As-oxidov so sírou. Je čiastočne rozpustný vo vode a podlieha kyselinám (napr. HCl) i zásadám (napr. 
NaOH; Ball, 2001). Je nezlučiteľný s olovenými a medenými pigmentmi, v kontakte s ktorými tmavne (Ball, 
2001). Má korozívne účinky na väzbu kníh, ktorá sa pod ich pôsobením často rozpadá a uvoľňuje sa od 
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pergamenu (Ross, 1971). V zmesi s azuritom a s indigom dáva zelenú farbu. Realgar – As4S4 dáva krásny 
oranžovo-šarlátový pigment. Realgar i auripigment pri zahriatí oxidujú na oxid arzenitý, pričom realgar horí 
modrým plameňom. V stredoveku nepatril medzi často používané pigmenty, jeho využitie sa rozvinulo až 
v časoch renesancie (Feller, 1986).  

 
Lístkové zlato sa často používalo pri výzdobe rukopisov, na pozlacovanie sôch, pozadí obrazov 

a početných ďalších artefaktov. Z maliarskych dielní sa jeho využívanie postupne vytratilo v priebehu 15. 
storočia (Thompson, 1956). Striebro sa používalo zriedkavejšie (Ross, 1971).  

Verdigris bola zelená farba vyrábaná pôsobením kyseliny octovej – CH3COOH na medený minerál 
tenorit – CuO, prípadne na uhličitan meďnatý malachit – CuCO3. Výsledný pigment je zlúčenina variabilného 
zloženia, tvoriaca komplexné zlúčeniny s obsahom vody. Pigment sa vyrábal už v stredoveku a neskôr aj 
v renesancii a baroku (Kühn, 1993). 
 
Iné typy pigmentov 
 

Aj keď organické pigmenty nie sú priamo témou predkladanej bakalárskej práce, je vhodné si 
uvedomiť, že okrem prírodných minerálnych pigmentov typu hliniek a rozomletých minerálov sa už v tomto 
období používali aj farbivá pripravené na báze prírodných minerálnych i živočíšnych a rastlinných materiálov. 
Medzi takéto farbivá patrili napríklad:  

Čierna farba vyrobená zo sadze získanej spálením ľanového semena alebo oleja, smoly, prípadne živice. 
Využívala sa už aj v staroegyptskej keramike, a zmiešaná s gumou sa používala ako atrament. Vínna čerň sa 
vyrábala z uhlia po spálení viniča. Organická žltá sa získavala zo sušenej rastliny Crocus. Názov pigmentu lake 
pochádza z indického „lac" alebo „lakh", čo znamená „sto tisíc" a odkazuje na veľký počet jedincov hmyzu 
Laccifer lacca, ktoré ku jej príprave bolo potrebné zozbierať z konárov stromov. Tento hmyz vylučuje lepivú 
živicu, ktorá sa rozomlela na jemný prášok, ktorý sa varil v moči alebo v lúhu s prídavkom kamenca (síranu 
draselno-hlinitého – KAl(SO4)2). Získaná tekutina sa odliala a zvyšný materiál sa nechal vyschnúť a stvrdnúť. 
Červené farbivo sa napríklad vyrábalo z koreňa Rubia tinctorium. Bolo častejšie na trhu ako kermes a preto aj 
cenovo dostupnejšie (Ross, 1971).  
 Medzi najstaršie organické pigmenty patrí aj neapolská žltá („jaune d'antimoine“)– 
Pb(SbO3)2/Pb3(SbO4)2. Objavila sa okolo roku 1650 (Wainwright et al., 1986). 

Zelenomodrý, na svetle pomerne nestály, pigment medienka bol obľúbený najmä v období stredoveku 
(avšak okrajovo sa využíval už i v antike), hlavne v knižnej a tabuľovej maľbe.  Pripravoval sa pôsobením octu 
na kúsky medi (Buxbaum a Pfaff, 1991).  
 
Syntetické pigmenty vyrobené na báze prírodných materiálov 
 

Nie je cieľom práce zaoberať sa syntetickými pigmentmi. Na tomto mieste stačí spomenúť, že existuje 
nepreberná škála tejto skupiny farbív. Tak napríklad niekedy sa na zlátenie dreva a kovov používa umelé zlato, 
známe ako mozaikové zlato (ariu musicum alebo ormolu –  sulfid cíničitý SnS2) Ďalší umelý kovový pigment 
zlatej farby je purpurinus – od 13. až 14. storočia pripravovaný za pomoci tavenia cínu a ortuti (1:1) a pridaním 
síry a čpavku (Ross, 1971). 

Už roku 1390 napísal Cannino Cennini manuál pre výrobu syntetických pigmentov. Vychádzal z prác 
alchymistov, ktorí stáročia pripravovali pre umelcov rôzne farbivá. Od čias staroveku bolo napríklad známe, že 
olovo sa pod vplyvom octových pár (prípadne octanu olovnatého) a CO2 z hnoja mení na biele farbivo. Vzniká 
vlastne zmes uhličitanu olovnatého a hydroxidu olovnatého (2 PbCO3 · Pb(OH)2). Táto olovená beloba sa hojne 
používala až do 19. storočia. Ak takéto biele olovo opatrne pražili, mohli docieliť jeho premenu na červené PbO. 
V stredoveku sa označovalo ako minium a pretože patrilo medzi výrazné pigmenty, ktoré sa používali aj pri 
písaní rukopisov na pergamen, predovšetkým na drobné ozdoby –  z tohto názvu je odvodené aj slovo miniatúra 
(Ball, 2001). Ďalšie žíhanie PbO pri 300 °C vedie ku vzniku žltého farbiva zvaného klejt alebo masticot. 
Pododobým farbivom je litharge (olovená oranž) ktoré sa však vyrába priamou oxidáciu olova. 

Toxická zlúčenina ortuti vermilion bola u starých majstrov obľúbená kvôli svojim hlbokým červeno-
oranžovým tónom. Odborníci (Thompson in Ball, 2001) považujú objavenie tejto farby za najväčší prínos 
stredoveku v oblasti pigmentov (podľa iných údajov ju poznali už v staroveku – porovnaj kapitola 2.1). Ide 
o zlúčeninu síry a striebronosnej ortuti, ktorej zmiešaním vznikol tvrdý, tmavočervený materiál, ktorý sa po 
rozotretí na prášok zmenil na jasno červený. Výrobu vermilionu opísal benediktín Theopphilus: Tri druhy síry 
(„biela, čierna a žltá“) sa rozotreli na suchom kameni a pridala sa k nej ortuť. Homogénne premiešaná zmes sa 
hermeticky obalila ílom, aby pri zahrievaní neunikli žiadne pary. Vložila sa do žeravého uhlia a zmes začala 
reagovať. Tento proces sa prejavoval praskaním. Akonáhle praskanie skončilo, pigment sa vybral z hlineného 
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obalu (Ball, 2001). Dnes je toto farbivo (aj kvôli svojej vysokej toxicite) často nahrádzané červeným kadmiom – 
sulfoselenidom kadmia.  

Indická žltá sa pripravovala z moču dobytka, kŕmeného listami manga (Keďže listy manga nemajú 
dostatočnú nutričnú hodnotu, chovanie dobytka týmto krmivom bolo kritizované ako týranie a postupne sa od 
tohto spôsobu výroby farbiva upustilo. V súčasnosti sa tento pigment vyrába synteticky). Obľubovali ju hlavne 
nizozemskí maliari kvôli jej luminiscenčným vlastnostiam, ktoré umožňovali imitovať odlesk slnečného 
žiarenia. Na slávnom portréte Dievčaťa s perlou použil Vermeer pri práci kravský moč. Uvedené pigmenty sa 
často kombinovali s lístkovým zlatom. 

V stredoveku sa značne rozšírilo používanie medenky, brazílskeho purpuru, (zhotovovaného 
z farebných drevín), gamboge (žltej, prípadne oranžovej až hnedej živice zo stromov rodu Garcinia, rastúcich v 
juhovýchodnej Ázii), žlté farbivo stil de grain (pigment rastlinného pôvodu, vyrábaný už v stredoveku z bobúľ 
rešetliaka prečisťujúceho (Rhamnus cathartica) a ďalších rastlinných farbív. V 16. storočí pribodol k týmto 
pigmentom smalt, karmín a múmia, čiže asfalt. V 17. storočí sa začína v maliarstve široko uplatňovať sépia 
(produkt atramentovej žľazy chobotníc, sépií a kalmárov), bistr (lazurový pigment, pripravovaný vyvarením 
sadzí z bukového dreva) a kasselská (van Dyckova) hnedá. 

 
Od renesancie cez baroko po súčasnosť 
 

V období renesancie a baroka sa stále používali minerálne pigmenty, ich paleta sa však už podstatne 
nerozšírila.  

Pred priemyselnou revolúciou bola väčšina pigmentov pomenovaná podľa lokality, z ktorej pochádzali: 
surová siena a siena pálená pochádzali z talianskej Sieny, zatiaľ čo surová umbra a umbra pálená pochádzali z 
Umbrie. Neskôr boli tieto pigmenty čiastočne nahradené modernými farbami, ktoré síce vychádzali z originálov 
a zachovali si aj pôvodné názvy, avšak boli konzistentnejšie ako pôvodné farbivá (Ross, 1971).  

Medzi hlinky patrí olivovozelený pigment zem zelená (česká zem) ťažený v Česku. Tvorí ho zmes glaukonitu 
(zložitého alkalického Na,K,Fe-hlinitokremičitanu (K, Na)(Fe+3,Al, Mg)2(Si, Al)4O10(OH)2 kryštalizujúceho v 
monoklinickej sústave) a seladonitu –K(Mg,Fe2+)(Fe3+, Al)[(OH)2|Si4O10], kryštalizujúceho, podobne ako glaukonit, 
v monoklinickej sústave Pri žíhaní hnedne. Veronská zem má veľmi podobné zloženie jako zem zelená, len s tou 
výnimkou, že má väčšiu prímes Na, Mg a Al a modrozelený odtieň. Obidve tieto hlinky sú na svetle a vzduchu 
stále. 

Od 16. storočia sa používala kasselská hnedá (van Dyckova hnedá). Je to prírodný pigment organického 
pôvodu, ktorého základ tvorí lignitové uhle v zmesi s pyroluzitom – MnO2 a goethitom –FeO(OH)(Torre 
Arrigoni a Kerr, 2015)  

Roku 1874 sa začal ako biely pigment používať litopon. Je to zmes sfaleritu – ZnS a baritovej beloby 
 (baritu  – BaSO4), približne v pomere 30 % : 70 %. Pôvodne sa vyrábalo farbivo, ktoré na svetle šedlo, avšak v 
tme sa dokázalo regenerovať. Súčasné druhy tohto pigmentu sú už na svetle stále. Roku 1841 sa začal využívať 
nový žltý pigment – masikot (minerál maslovit – PbO; Slánský, 1976). 

Červený bolus (rudka, poliment, červený oker, terra rossa), je minerálny pigment s mimoriadne jemnou 
zrnitosťou, používaný obvykle jako  maliarsky podkladový náter.  Tvorí ho zmes oxidov železa. Po zmiešaní s 
organickým pojivom (vaječným bielkom alebo s liehom sa používa pod označením poliment ako podklad při 
zlátení na doskových obrazoch a sochách od obdobia gotiky. Počnúc 16. storočím ho používali hlavne 
nizozemskí umelci k podmaľbe obrazov (Baleka, 2002). 

Caput mortuum (prípadne caput mortum alebo caput mortem), pigment označovaný niekedy aj ako 
kardinálska červeň je názov pre červený Fe-oxid hematit – Fe2O3. Tento pigment sa hojne využíval v olejomaľbe 
v 17. a 18. storočí.  Pôvodne šlo o vedľajší produkt, ktorý vznikal pri výrobe kyseliny sírovej. Neskôr sa výroba 
tohto pigmentu zdokonlila a v tejto novej forme bol nazývaný ako benátska červená a medená červeň (Harley, 
2002).   

Titánová beloba bola objavená koncom 19. storočia v Nórsku. Vyrába sa z minerálu ilmenitu, t.j. oxidu 
titaničitého – TiO2, ktorý sa vyskytuje vo forme horniny, alebo tmavosivého piesku v Škandinávii, Indii 
a Amerike. Ďalším zdrojom oxidu titaničitého môžu byť minerály rutil a anatas. Žiaľ, tento pigment je na slnku 
pomerne nestály (Slánský, 1976). 

Ďalším bielym prírodným pigmentom je litopon, ktorý je zmesou sulfidu zinočnatého – sfaleritu (ZnS) 
a síranu bárnatého – baritu (BaSO4) v pomere 30 % ku 70 %. Tiež sa vyrába až od 19. storočia a postupne bol 
zdopkonaľovaný. Pokiaľ sa na výrobu bieleho pigmentu používa výhradne barit, hovoríme o baritovej belobe 
(O'Brien, 1915; Slánský, 1976). 

Mnohé historické slávne prírodné pigmenty boli postupne nahradené syntetickými pigmentmi, pričom si 
zachovali svoje historické názvy. V niektorých prípadoch bol pôvodný názov farby aplikovaný na podobné 
populárnu modernú farbu.  
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Pozoruhodné modré farbivo vyrobili aj Mayovia. Od nich prevzali toto farbivo aj Aztékovia. Farbivo 
Mayov má mimoriadne vlastnosti: vyznačuje sa luminiscenciou, je rezistentné proti všetkým organickým 
rozpúšťadlám, vriacej kyseline dusičnej pri 250 °C a podobne (Ajb et al., 1996). Základom farbiva je „sacalum“ 
mexický íl, bohatý na sekundárny minerál palygorskit (Mg, Al)2 [OH/Si4O10]∙2H2O + 2H2O s prímesou indiga i 
lístkov anilu (rastliny, používanej na výrobu indiga). Zvláštne vlastnosti indigového farbiva sú výsledkom 
šťastnej kombinácie paligorskytu a indigo (Kleber et al., 1967). V minerálnej štruktúre paligorskitu možno 
pozorovať akési kanáliky, ktorých tvar a rozmery umožňujú, aby do nich vstupovali molekuly indiga 
a spoluvytvárali mimoriadne tesne prerastenú a ťažko narušiteľnú kombinovanú štruktúrnu skladačku (Chiari, 
2000). 
 
Syntetické pigmenty vyrobené na báze prírodných materiálov 
 

Spomedzi syntetický pripravovaných farieb treba spomenúť aspoň zinkovú belobu, ktorá je často 
znečistená prímesami Zn z výroby, alebo sa kombinuje s lacnejšími pigmentmi, ako sú barit, krieda a biela 
hlinka (Buxbaum a Pfaff 2005).   

 Marsova žltá je v podstate syntetickým okrom, ktorý sa vyrába zrážaním roztokov železitých solí 
hydroxidom vápenatým.  

Od roku 1827 sa ultramarín vyrába synteticky. Keďže cena 1 kgultramarínu  dosahovala až 3000 
frankov, vypísala Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale v Paríži na jeho výrobu cenu 6000 
frankov. O cenu sa uchádzali chemici Guimet a zároveň aj spolupracovníci Gmelin a Köttig. Synteticky sa 
vyrába z kremičitanu hlinitého s prímesou síry. Príprava tohoto pigmentu má dve fázy: a)  príprava pórovitej 
ultramarinovej zelenej (žíhaním za neprístupu vzduchu) a b) jej premena na modré farbivo zahrievaním so sírou. 
Výsledok možno dosiahnuť dvomi základnými spôsobmi: 1. sulfátovým procesom, pr ktorom sa  taví zmes 
kaolinu, síranu sodnatého a uhlia; 2. sódovým procesom, pri ktorom sú východiskovými surovinami kaolín, 
uhlie, uhličitan sodnatý a síra. Surový ultramarín sa čistí lúhováním, mletím a opätovným lúhovaním. Následne 
sa tónuje sádrou, kaolínom, kríedou alebo uhličitanom hořečnatým – MgCO3. Prídavok kremeňa – SiO2 k 
spôsobuje, že produkt je v acidnom prostředí odolnejší. Modrý práškový pigment ultramarínu je nerozpustný vo 
väčšine bežných rozpúšťadiel, stály v alkalickom prostredí i v amoniaku. V acidnom prostredí sa rozkladá za 
uvoľňovania sulfánu. Pokiaľ sa žíha za prístupu vzduchu, vzniká fialové, ružová, prípadne biele farbivo (fialový, 
ružový a biely ultramarin; Büchner, 1875). V súčasnosti sa pre syntetický ultramarín už označenie ultramarín 
nepoužíva. V odevnom priemysle sa toto farbivo od roku 1990 predáva pod označením francúzska modrá. 
Niekedy sa pre podobný (o čosi svetlejší) pigment, vyrobený z oxidu titaničitého používal názov kráľovská 
modrá (Ball, 2001). 

Ďalším hojne využívaným pigmentom je žltý ultramarín, nazývaný aj stronciová žltá. Je to vlastne 
chróman strontnatý – SrCrO4. Guignetova zelená (smaragdová zeleň) – Cr2O(OH)4  je ve vode nerozpustná 
minerálna farba s prímesou boritanu chromitého. Dračia krv (indický cinabarit)je tmavočervený pigment, ktorý 
sa získava z plodov istého ázijského druhu palmy. Používala sa do lazúr, predovšetkým na prípravu zlatej lazúry 
imitujúcej lístkové zlato. Karmín  (košenila) je žiarivo červený pigment získavaný z tiel umelo pestovaných 
samičiek červca žijúceho na kaktusoch v Strednej Amerike (hlavne v Mexiku; Buxbaum a Pfaff 2005). 
Spomedzi syntetických farieb bol obľúbený pigment vermilion. Napríklad Tizian ho použil na svojom slávnom 
oltárnom obraze Nanebovzatia Panny Márie v chráme Santa Maria dei Frari v Benátkach, dokončenom roku 
1518. 

Ako ďalší príklad možno uviesť farbivá nazývané Brazília alebo Verzino, ktoré sa pripravovali z dreva 
Caelsalpinia braziliensis, známeho ako brazílske drevo, a produkovali nádhernú ružovú farbu. Farba sa 
získavala varením hoblín v lúhu alebo v moči a potom sa macerovala v horúcom vaječnom bielku, alebo v 
horúcom lúhu (Ross, 1971). 

Kraplak tmavý (morénový lak, alizarín) patrí medzi antrachinónové farbivá odvodené od antrachinónu. 
Je to prírodné modré farbivo. Pripravuje sa precipitáciou extraktu získavaného z koreňov moreny farbiarskej 
kamencom (podvojnou soľou kyseliny sírovej: M+

2SO4 · M3+
2(SO4)3 · 24H2O). Patrí medzi najstálejšie 

organické farbivá. V súčasnosti sa obvykle nahrádza syntetickým alizarínom. Renesanční umelci používali aj na 
jemno rozomleté kobaltové sklo (smalt), aby oživili intenzitu farieb na svojich maľbách (medzi prvými obrazmi, 
na ktorých bol tento spôsob akcentácie modrých odtieňov zistený je portrét sira Williama Buttsa od Hansa 
Holbeina mladšieho; Mühlethaler a Thyssen, 1003).   

Spomedzi postupného pribúdania významných pigmento treba menovite spomenúť aspoň nasledovné: 
roku 1704 pruská modrá, 1781 zinková beloba, 1802 kobalt, 1814 svinibrodská zelená, 1820 chrómová žltá, 
1827 ultramarín, 1835 kobaltová zelená a 1859 kobalt fialový. Roku 1852 (podľa iných údajov roku 1861) 
uviedla na trh firma Windsor & Newton nový pigment – aureolín (kobaltovú žltú). Toto farbivo je po chemickej 
stránke tvorené hydratovanými alebo bezvodými Co-dusičnanmi Co(NO3)2 a CoK(NO3)3 a Co-dusitanmi, napr. 
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Fischerovou soľou –  K3[Co(NO2)6]·H2O, často s prímesou dusičnanu draselného – KNO3. Aureolín sa niekedy 
omylom zamieňa s indickou žltou, ktorá má podobný odtieň.  Roku 1862 sa objavil na trhu oxid chromitý, roku 
1870 coerulcum (oxid titaničitý) – TiO2, v druhej polovici 19. storočia kadmium žlté, roku 1910 kadmium 
červené, roku 1920 kadmiová červená tmavá a od roku 1940 pribudla titánová beloba (Slánský, 1976). 
 
Závery 
 

V najstarších dobách bola škála používaných pigmentov značne obmedzená. Tvorili ju prírodné 
minerálne farbivá. V paleolite sa používali hlavne žlté, hnedé a červené hlinky, prípadne íly, doplnené uhlíkom, 
prípadne čiernymi Mn-oxidmi. Neskôr bola varieta používaných pigmentov rozšírená o malachit, azurit, 
auripigment, cinabarit, vápennú belobu a synteticky pripravovanú egyptskú modrú. V rímskom období sa začali 
používať aj olovená beloba, cinabarit, tzv. slonová a lampová čerň, šafrán, indigo, prírodný alizarín vyrábaný 
z koreňov Rubia tinctorum a iné pigmenty organického pôvodu.  

Početné prírodné minerálne pigmenty sú známe aj z územia Slovenska, napríklad farbiace hlinky od 
Banky pri Piešťanoch či grafit od Rimavskej Bane a pod. Viaceré anorganické minerálne pigmenty sa však 
v súčasnosti prestali používať. Väčšinou sa tak stalo buď kvôli ich nestálosti na svetle a vzduch (prípadne slabej 
odolnosti voči kyselinám), alebo kvôli ich vysokej toxicite. Ako príklad možno uviesť auripigment, ktorý sa 
napriek svojej extrémnej toxicite používal v maliarstve od staroveku až do 19. storočia Fitzhugh (1997). 
Podobne, sa v 19. storočí prestal kvôli vysokej toxicite  používať aj zelený pigment verdigrisvyrábaný na báze 
tenoritu – CuO. Ďalším dôvodom, prečo boli minerálne pigmenty postupne nahrádzané syntetickými, bola 
skutočnosť, že zdroje mnohých prírodných minerálnych pigmentov sa vyčerpali, prípadne boli takéto prigmenty 
mimoriadne drahé (napríklad lapis lazuli).   

Je snaha používať, pokiaľ je to možné, predovšetkým pigmenty, ktoré sú stále, nemenia odtieň, 
neblednú ani nečernajú. Dôležitá je aj ich vhodná štruktúra, výdatnosť a krycia mohutnosť. Všetky pigmenty 
využívané v praxi musia zároveň vykazovať dobré absorpčné vlastnosti voči pojivým látkam. 
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