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Termotisk
Sublimační tisk
3D Tisk
Kombinace
předešlých
...



Dělění reprodukce

podle druhu

podle technologie

podle množství
podle formátu
podle materiálu
podle barvy
podle času



Principy
základních
druhů 
tisku



JEHLIČKOVÉ 
TISKÁRNY
Historie

Počátek použítí jehličkového tisku můžeme nalézt v roce 1964, kon-
krétně při Olympijských hrách v Tokiu. Pro tyto Hry vyvinula 
japonská �rma Seikosha, která byla o�ciálním časoměřičem, malou 
a praktickou jehličkovou tiskárnu, která umožňovala pořadatelům 
i novinářům získávat informace z časomíry olmypijských soutěží ve-
velmi krátkém čase. Úspěch jehličkového tisku byl takový, že �rma 
Seikosha dokonce na základě názvu tiskárny (EP-01) založila dceři-
nou společnost Epson (syn EP), která se pak stala na dlouhá léta 
lídrem trhu s jehličkovými tiskárnami.

PŘÍMÝ TISK
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PAPÍR

KARBONOVÁ
PÁSKA

JEHLY

ELEKTROMAGNETY



PAPÍR

KARBONOVÁ
PÁSKA

JEHLIČKOVÉ 
TISKÁRNY



Výhody
nízké provozní náklady
dlouhá životnost
spolehlivost
tisk na vícevrstvý 
nebo nekonečný papír

JEHLIČKOVÉ 
TISKÁRNY

Nevýhody
nižší kvalita tisku
nižší rychlost tisku
větší hlučnost
omezený tisk 
barevných obrazů

Užití
pokladny, bankomaty, nebo prodejní terminály



TERMOTISKÁRNY

Historie

Firma Texas Instruments vynalezla hlavu, která tiskla teplem 
v roce 1965. První terminál, Silent 700, byl představen v roce 
1969.

TERMOPAPÍR

TERMOHLAVAPOTIŠTĚNÁ
PLOCHA

POSUN

SPECIÁLY



TERMOTISKÁRNY
Výhody
nízké provozní náklady
malé a přenosné

Nevýhody
nižší kvalita tisku
zdravotní rizika
papírů s BPA
omezený tisk 
barevných obrazů
vyblednutí*

Užití
pokladny, bankomaty
nebo prodejní terminály

*To, co bylo např. na účtence vytištěno, znova 
 obnovíte zahřátím papíru nad párou.



INKOUSTOVÉ 
TISKÁRNY

Historie

V roce 1867 Lord Kelvin patentoval „syfonový zapisovač”, který za-
znamenával signál telegrafu na nekonečnou roli paíru za pomocí in-
kousotvé trubice, kde se inkoust vymršťovala magnetiská cívka. 
První inkoustové tiskárny(zápis zdravotnických signálů) se dostaly 
na trh v roce 1951 od �rmy Siemens.

PŘÍMÝ TISK



INKOUSTOVÉ 
TISKÁRNY
Termální inkoustové tiskárny
V termální inkoustové tiskárně pracuje tisková hlava s tepelnými tě-
lísky zahřívajícími inkoust. Při zahřátí vznikne v trysce bublina, která 
způsobí vymrštění inkoustové kapky na papír. Tryska se musí rychle 
zahřívat i ochlazovat, inkoust při zahřívání nesmí změnit své vlastnos-
ti (barvu, ...).

Piezoelektrické inkoustové tiskárny
Tisková hlava v tiskárně pracuje s piezoelektrickými krystaly, 
což jsou destičky schopné měnit svůj objem (tvar) vlivem 
elektrického napětí. Trysky jsou uloženy v komůrkách 

z piezoelektrických krystalů. Tyto komůrky jsou roztahovány 
a zužovány a tryska podle toho vystřikuje inkoust.

Voskové inkoustové tiskárny
Způsob tisku se podobá tisku termální inkoustové tiskárny, rozdíl je 
však v inkoustu. Ve voskových inkoustových tiskárnách je místo teku-
tého inkoustu užíván speciální vosk (bývá také nazýván tuhý inkoust). 
Tiskárny se liší i tím, že dokáží namíchat potřebnou barvu bodu i bez 
nutnosti překrývání rastrů. Tisk je kvalitnější a také podání barev je ži-
vější.
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způsobí vymrštění inkoustové kapky na papír. Tryska se musí rychle 
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INKOUSTOVÉ 
TISKÁRNY
z piezoelektrických krystalů. Tyto komůrky jsou roztahovány 
a zužovány a tryska podle toho vystřikuje inkoust.

Voskové inkoustové tiskárny
Způsob tisku se podobá tisku termální inkoustové tiskárny, rozdíl je 
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nutnosti překrývání rastrů. Tisk je kvalitnější a také podání barev je ži-
vější.
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INKOUSTOVÉ 
TISKÁRNY

Výhody
klidnější provoz
jemnější tisk
kvalitní fotogra�cký tisk
černobílý i barevný tisk
hladší detaily
nízká pořizovací cena

Nevýhody
inkoust je drašší
ucpávání trysek
inkoust se rozpouští ve vodě
inkoust časem bledne



INKOUSTOVÉ 
TISKÁRNY
Zajímavosti

Časem se uchytil, pro zákazníka, velmi nevýhodný prodejní model – 
Freebie marketing – který známe i z her. Tiskárna se prodává za 
nebo i pod výrobní cenou, ale cena cartidge je pak přestřelená. Roz-
vinul se tak trh doplňování „neoriginálního“ inkoustu. Výrobci se sa-
mozřejmě snaží ochránit a přímo do cartidge dávají mikročip, který 
měří spotřebu inkoustu. Pokud dojde, tiskárna přestane tisknout i 
přes to, že je cartidge znovu doplňena. Samozřejmě i na to 
existují „�ashe”, které tento stav obnoví, tak že je možné znovu 
tisknout.



INKOUSTOVÉ 
TISKÁRNY
Užití
domácí tiskárny

tisk fotogra�í 
(až 6 inkoustů)

profesionální tisk fotogra�í 
(až 12 inkoustů)

potisk dortů






ELEKTROSTATICKÉ
TISKÁRNY

Historie

První laserovou tiskárnu vyvinul Gary Starkweather v Xerox PARC 
modi�kací kopírky Xerox v roce 1971. 

První typ HP LaserJet byl prodán za 3500 USD v roce 1984, ale měl 
problém s nízkým rozlišením gra�ky a vážil 32 kg.

TISK Z PLOCHY
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INICIÁLNÍ NABITÍ VÁLCE



ELEKTROSTATICKÉ TISKÁRNY

LASER ODSTRANÍ
TO, CO SE NEMÁ
TISKNOUT
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ELEKTROSTATICKÉ TISKÁRNY

TONER SE PŘICHYTÍ
TAM, KDE JE NÁBOJ

WWW.POLYGRAFICKETAHAKY.CZ
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TONER SE FIXUJE
TEPLEM NA PAPÍR
(PROTO JE PAPÍR
TEPLÝ PO VYTIŠTĚNÍ)
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ELEKTROSTATICKÉ
TISKÁRNY

ODMAZÁNÍ
NETISKNUCÍ
PLOCHY



Výhody
rychlejší než inkoustové
ostré a přesné
levnější na provoz
odolnější

Nevýhody
dražší na nákup
menší počet druhů papírů
nevhodné pro fotogra�e

Užití
domácnosti, kanceláře, tisková studia

ELEKTROSTATICKÉ
TISKÁRNY



ELEKTROSTATICKÉ
TISKÁRNY
Zajímavosti

Mnohé moderní tiskárny tisknou kromě daného obrazu také nevidi-
telný bodový rastr, který slouží ke stopování původu. Jsou to žluté 
tečky o velikosti 0.1mm. Je to dohoda mezi vládou US a výrobci tis-
káren pro možnost odhalení padělatelů. Pomocí teček se na každém 
vytištěném papíře kóduje datum, čas tisku, sériové číslo tiskárny, tak 
aby bylo možné dohledat výrobce a místo prodeje 
a díky tomu možná i kupujícího.



HP 3700



OFSETOVÉ 
TISKÁRNY
Historie

Historie ofsetového tisku začíná v roce 1798, kdy Alois Senefelder, 
mnichovský rezident, poprvé použil kámen pro reprodukci obrazu. 
Princip litogra�e objevil náhodou, když si ve spěchu udělal poznám-
ky mastným inkoustem na desku solnhofenského vápence, který 
užíval ke tření barev. Všiml si, že se mastná tekutina zatáhla do povr-
chu kamene a odpuzuje vodu. Po vyleptání kyselinou dusičnou 
zůstal zápis vyvýšený. Senefelder se pak technikou tisku z kamene 
soustavně věnoval a sám vyřešil veškeré technické postupy. 

TISK Z PLOCHY



OFSETOVÉ 
TISKÁRNY

VODA

VLHČÍCÍ VÁLEC

BARVÍCÍ VÁLEC

FORMOVÝ
VÁLEC

PŘENOSOVÝ
VÁLEC

PROTITLAKOVÝ
VÁLEC

PAPÍR

– tisk je založen na rozdílných 
fyzikálně-chemických vlastnos-
tech tiskové formy obepínající 
formový válec.

– nepřímý přenos barvy

– tisková forma je kovová tenká 
(0,10 – 0,40 mm) ohebná deska 
nebo polyesterová fólie



OFSETOVÉ TISKÁRNY

VODA

VLHČÍCÍ VÁLEC

FORMOVÝ
VÁLEC

Použití vlhčícího roztoku: U konvenční-
ho ofsetového tisku slouží vlhčící roztok 
k oddělení tisknoucích a netisknoucích 
míst. Složení: voda + přísady 
(stabilizátor pH, IPA)



OFSETOVÉ TISKÁRNY

VODA

VLHČÍCÍ VÁLEC

BARVÍCÍ VÁLEC

FORMOVÝ
VÁLEC



VODA

VLHČÍCÍ VÁLEC

BARVÍCÍ VÁLEC

FORMOVÝ
VÁLEC

PŘENOSOVÝ
VÁLEC

Bezvodý (suchý) ofsetový 
tisk – tisk z plochy bez po-
užití vlhčení; na netisknou-
cích místech tiskových 
forem je silikonová vrstva 
odpuzující barvu (náhrada 
vlhčení)

Nevýhodou bezvo-
dého ofsetu po 
tisku je vznik 
malých částeček 
prachu, které se 
olupují na pomezí 
tisknoucích i netisk-
noucích prvků.



BARVA

BARVA

VODNÍ 
ROZTOK

SILIKON 
ODPOZUJÍCÍ 
BARVU

OFSETOVÉ TISKÁRNY
CTP

KONVENČNÍ
OFSET

BEZVODÝ 
OFSET



LASER
MASKOVACÍ
VRSTVA

FOTOPOLYMER

Deska se vystaví 
působení UV světla. 
Na místech vysta-
vených záření dojde 
ke změně chemické 
struktury materiálu 
– vytvoříse neo-
světlená tisknoucí 
místa. Tisknoucí 
místa pak přitahují 
barvu, netisknoucí 
barvu odpuzují.

OFSETOVÉ TISKÁRNY
CTP

UV

UV

BEZVODÝ 
OFSET



OFSETOVÉ 
TISKÁRNY
Výhody
pro vyšší náklad je levnější
přímé barvy
lepší tisk ploch

Nevýhody
pro menší náklady dražší
neumožnuje variabilní data
delší zpracování tisku

Užití
velké tiskárny, velké náklady (knihy, katalogy, brožury, 
letáky, noviny, časopisy, mapy, obaly, ...)



OFSETOVÉ 
TISKÁRNY



SÍTOTISK

Historie

Sítotisk je pravděpodobně jedna z nejstarších tiskových technik. 
V různých pramenech můžeme nalézt zmínky o používání šablon 
pro opakované zobrazení motivu především ve staré Číně. Nejprve 
se používaly tzv. otevřené šablony, které se ručně vyřezávaly do spe-
ciálně připravených papírů a pomocí vhodného nástroje, tampónu 
nebo štětce, se přes tyto šablony protlačovala barva. 

PRŮTISK



SÍTOTISK
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Užití
všechny běžné druhy materiálů včetně kovu, kůže, 
papíru, dřeva, skla, keramiky, samozřejmostí jsou 
plasty i textil jakéhokoli složení

SÍTOTISK
Výhody
jednoduché přímé 
nanesení barvy

výhodné při větším 
počtu kusů

Nevýhody

nutná příprava

na některé materiály nemusí 
dojít k 100% přenosu barvy
(vždy záleží na kombinaci
materiálu a barvy)



Vlastnosti
základních
druhů
tiskáren



A4/A3
laser/inkoust
více druhů papírů
některé inkoustové tiskárny tiskou do okrajů
drátové/bezdrátové/síťové
nízká cena stroje – �rmy vydělávají na inkoustu/toneru

DOMÁCÍ A OFFICE
TISKRÁNY



většinou A3 (SRA3 a následný ořez)
laser/inkoust
pouze CMYK
více druhů papírů – záleží na studiu/tiskárně
můžete kombinovat čb a barevné strany libovolně v jedné publikaci

vyskoá cena stroje (stovky tisíc)
platíte �xní částku za stranu
náklad do 300 ks

DIGITÁLNÍ
TISKÁRNY



archy až A0, nebo role
technologie CTP (computer to plate)
barvy – CMYK, přímé barvy, UV lak (a další algternativní vrstvy)
méně druhů papírů – záleží tiskárně (tisk na ně musí být kalibrován)
můžete kombinovat čb a barevné strany podle množství stránek na 
archu

extrémně vyskoá cena stroje (desítky milionů)
platíte �xní částku za přípravu, cena za kus se mění s množstvím
nad 300 ks

OFSETOVÉ 
TISKÁRNY



archy až B2
tekutý toner
více barev než CMYK, přímé barvy
můžete kombinovat čb a barevné strany libovolně v jedné publikaci
méně druhů papírů – záleží tiskárně (tisk na ně musí být kalibrován)

velmi vyskoá cena stroje (miliony)

DIGITÁLNÍ
OFSET



500–3000 mm
inkoust
více barev než CMYK
můžete kombinovat čb a barevné strany libovolně v jedné publikaci
méně druhů papírů – papíry schválené na velkoformátový inkoustový 
tisk 

nižší cena stroje (desítky až stovky tisíc)

PLOTTER



až B2 
přímá barva (co barva, to jedno síto)
lze aplikovat i na nerovné plochy
lze aplikovat v podstatě na cokoliv, záleží na typu barvy

nižší cena stroje (desítky až stovky tisíc)
lze vyrobit síto i doma

SÍTOTISK



Principy
základních
druhů 
výseku
a ražby

PROTITLAKOVÝ
VÁLEC



výsek – plná čára
ohyb – přerušovaná čáraRAZNICE



RAZNICE



RAZNICE
SLEPOTISK

Užití
tiskoviny většího nákladu
knihy, obaly, letáky atd...
měkké a nekovové materiály



historie
PLOTTER



PLOTTER
současnost



PLOTTER
tisková a řezací hlava



PLOTTER
výsek

Užití
malý náklad, samolepky, fólie, potisk triček
složité tvary, kde by byla raznice nezhotovitelná 
nebo příliš drahá






Historie

V roce 1965 poprvé použila �rma Western Electric Engineering 
Center laser na výřez děr do hlavy pro tažení drátu (změnšování po-
loměru). V 70. letech byl laser používán také pro řezání titanových 
součástek pro letadlový průmysl. 

LASER



Laser
současnost
LASER



LASER



LASER

Co lze vysekávat
papír, dřevo, gumy (ne všechny), te�on,
látky, tenké kovy, plasty neobsahující
PVC (obsahuje chlorin)

Co nelze vysekávat
cokoli co obsahuje chlorin jako PVC, Vinyl, 
Sklo (lze gravírovat, ale ne řezat), většinu kovů, 
polykarbonát 



Laser
gravírování
gravírování
LASER



OSTATNÍ 
PARAMETRY
REPRODUKCE



TISK

Podle množství

stovky kusů – digitální tisk, digitální ofset tisíce kusů – ofset

VÝSEK
stovky kusů – plotter, laser tisíce kusů – raznice

POTISK
desítky kusů – plotter stovky kusů – sítotisk



TISK

Podle formátu

do A3 – digitální tisk do B2 – digitální ofset od B2 – ofset

VÝSEK
u plotteru a laseru záleží
délce řezu (machine time)

velké raznice jsou drahé 
a potřebují velký stroj

POTISK
do 3000 mm – plotter do B2 – sítotisk



TISK papír do 300g/m² – digitální tisk
papír do 400g/m² – digitální ofset
papír do 450g/m² – ofset

VÝSEK
u plotteru fólie v roli u laseru záleží na jeho výkonu 

a tlouštťce materiálu

POTISK
fólie do oken, na auta, na trička – plotter
na komplikované tvary, trička – sítotisk

Podle materiálu



TISK
CMYK – digitální tisk CMYK + přímě barvy – digitální tisk, ofset

VÝSEK

POTISK
jednobarevné fólie – plotter převod na přímé barvy – sítotisk

Podle barev



TISK
hned – digitální tisk

hned – plotter, laser za pár dní – raznice

za chvilku – digitální ofset za pár dní – ofset

VÝSEK

POTISK
hned – plotter za chvilku – sítotisk

Podle času
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