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REPRODUKCE,
KTERÉ JSME MINULE
NESTIHLI
A DALŠÍ, KTERÉ NESTIHNEME ANI DNES...



DALŠÍ TECHNOLOGIE

knihtisk
flexotisk
hlubotisk
tampónový tisk
termosub. tisk

3D tisk
pískování
vodní paprsek
výšivka






MADE IN CHINA?



Kamenoryty různá razítka starých Egypťanů 
a Babylóňanů
Staří Římané používali tzv. „tesserae signatoriae“, 
kterými označovali své jmění.
Dřevěné štočky užity poprvé k tisku budhistických 
textů
Využití dřevořezového štočku k tisku v Koreji
Nejstarší dochovaná kniha s dřevořezovými ilustracemi 
je Diamantová sútra
Do Evropy se dostaly prostřednictvím mořeplavců přes 
Španělsko
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První užití dřevořezu v Evropě bylo k tisku karet, iniciál 
v knihách a výjevů s náboženskou tematikou.



DŘEVĚNÉ ŠTOČKY



DIAMANT SUTRA



KARTY 14. ST.
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DŘEVOŘEZ

lehký na výrobu
nevydrží dlouho
vhodný spíše po větší litery
ne na sazbu dlouhého textu





PÍSMOLIJECTVÍ
protože dřevořezba 
dostatenčě nevyhovovala
potřebám tisku, Guten-
berg díky své zkušenosti 
se zlatnictvím, přenesl 
tuto technologii na 
výrobu kovových liter



PATRICE



PIONÝŘI 
PÍSMOLIJECTVÍ 
Johannes Guetnberg – zlatník
Nicolas Jenson – zlatník
Robert Granjon – klenotník
William Caslon – rytec

Claude Garamond – zpracovával písmo 
již od dětství



PRINCIP 
PÍSMOLIJECTVÍ

Nejdříve se vytvoří raznice (patrice). 

Z měkkého kovu (lehce tavitelného olova) 
pak vytvořil vyražením tzv. matriční formu 

a z té se odlévají kovové hranoly, 

které se po vytvrzení mohou začít používat pro tisk.
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KOVOVÁ SAZBA
Tiskař měl k dispozici tzv. kasu, neboli 
souborkovovcýh liter, které byly roztříděny 
podle písmene v abecedě. Jedna přihrádka 
obsahovala více liter, pro případ opotřebení 
nebo chyb v již použitých znacích.1





KOVOVÁ SAZBA

2
Následně si sazeč nabral litery do sázítka 
(háček), které držel v ruce.





KOVOVÁ SAZBA

3
Když dokončil řádek, musel jej ještě doplnit na 
přesnou délku (mezislovní mezery, v některých 
případech i mezery mezi písmeny) tak, aby se vy-
rovnal pravý okraj sazby. Hotové řádky skládal 
na sazebnici (hov. loďka - plech opatřený okraji 
ve tvaru U) a hotový sloupec (příp. stránku) 
převázal motouzem.

 







KOVOVÁ SAZBA
Dalším krokem je nanesení barvy na olejové nebo 
gumové bázi

Olejové barvy
20–30 % rostlinný olej
15–30 % petrolej
30–50 % umělá pryskyřice
15–25 % pigment
1–2 % sušivo

4 Gumové barvy
20–30 % rostlinný olej
12–35 % petrolej
15–25 % pigment
20–40 % umělá pryskyřice







GUMOVÁ
BARVA

OLEJOVÁ
BARVA



LIS J.G.

MODERNÍ STROJ



KOVOVÁ SAZBA
VÝSLEDKY







HOTOVO?




ROZMETÁNÍ ZPĚT DO KASY



ROZŠÍŘENÍ KNIHTISKU
Zpočátku byl vynález výrobním tajemstvím dílny vynálezce knihtisku 
Johannese Gutenberga. Poté, co Gutenberg prohrál soudní spor s Johannem 
Fustem a byla mu v exekuci zabavena dílna, rozešla se část jeho učňů do světa.

Z Německa se potom knihtisk rozšířil do Rakouska (1461?), Itálie (1465), 
Francie (1470), Švýcarska (1468?), Španělska (1472), Anglie (1473), 
Maďarska (1473), Polska (1473), Dánska (1482), na Moravu (1486).

Roku 1500 existovalo už 1100 dílen ve více než 250 městech, převážně v Itálii 
(80), Německu (50), Francii (40) a Španělsku (30).

V islámských zemích byl knihtisk přísně zakázán až do roku 1729, s výjimkou 
židovských a křesťanských knih. 
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Do 19. století v podstatě žádná změna

1884 – Linotype. Sázel vždy jeden řádek. (Lino-type) Do té doby měly noviny 
max. 8 stran. Revoluce v sazbě novin. Rychlá sazba, ale řádek byl vždy zapečen 
do jedné formy, bylo tedy obtížné opravovat chyby. Pokud chyba přenesla slovo 
na nový řádek, bylo potřeba opravit celý odstavec.

1885 – Monotype. Sázel vždy jedenu literu. (Mono-type) Je sazební systém 
skládající se z klávesnice a sázecího stroje. Klávesnice je klasická QWERTY, ale 
v několika provedeních pro verzálky, mínusky, kapitálky, italku atd. Z psacího 
stroje vyjde děrný štítek, který se vloží do sázecího stroje, který vyrobí řádky 
podobné ruční horké sazbě. Byl pomalejší, ale bylo možné opravit chyby a sázet 
více komplexních textů jako matematické vzorce.

VÝVOJ KNIHTISKU
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LINO

MONO
https://www.youtube.com/watch?v=HjkMW_zgHzo

https://www.youtube.com/watch?v=5slfQizimtg&t=66

MONO & LINO @ YOUTUBE



KNIHTISK PRO A PROTI
VÝHODY
výběr z méně, ale zato kvalitích písem  (méně je více)
výběr z méně barev (méně je více)
ruční práce (může to cítit, můžete to ošahat)
má to pocit profesionálního řemeslného zpracování

NEVÝHODY
výběr z méně písem
výběr z méně barev
použití více barev je zdlouhavý proces
časově náročné
menší náklad
je to drahé

TISK Z VÝŠKY
PŘÍMÝ



KNIHTISK UŽITÍ
privátní, nebo luxusní vizitky, 
pozvánky, nízkonákladové tisky
slepotisk



FLEXOTISK

Historie

Německo rok 1890 prvně využíván lipskou firmou Sperling - potisk balících 
papírů, obalů, tiskovou formu tvořil vyřezávaný gumový válec – název gumotisk

TISK Z VÝŠKY
PŘÍMÝ



FLEXOTISK
Tiskové formy – sleevy
a/ fotopolymerní deska
b/ vulkanizovaná guma 
c/ tekutý polymer

Délka tisku se prodlužuje
v závislosti na tloušťce fotopolymeru a lepící podložky pod 
štočkem, kopírovací podklad tiskový motiv (negativ) musí 
být podle tohoto zjištění kratší.

vícebarvené
provedení
(8, 10 barev)



FLEXOTISK
LASER 

APLIKACE UV
TVORBA TISK.
BODU

ZÁVĚREČNÝ OSVIT

MASKA
FOTOPOLYMER

ZADNÍ OSVIT

UV

UV

UV

SUŠENÍVYMYTÍ

ODSTRANÍ 
MASKU

Sleeve se vyrábí na 
podobném princi-
pu jako ofsetová 
deska. 

Liší se samozřejmě 
materiálem a také 
tím, že je jako první 
krok potřeba zadní-
ho osvitu k vytvoře-
ní základy pro tis-
kové body.



FLEXOTISK

Výhody
schopnost potisknout široké spektrum materiálů, 
a to dokonce i s nerovným či plastickým povrchem
velká životnost tiskových forem (miliony otisků)
tisk bez přerušení (bezešvý tisk)
široká škála formátů

Nevýhody
možná deformace motivu vlivem měkké formy nalepené na válci

Užití
obrovské náklady (milony kusů), obaly různých tvarů a materiálů, 
potisk kartonů, noviny (v zahraničí)







HLUBOTISK
Tento princip se poprvé k tisku uplat-
nil v 15. století v podobě mědirytu. 
Do měděné destičky se obraz zah-
luboval rydlem, samozřejmě ručně. 
V 70. letech 19. století, vídeňský 
Čech Karel Václav Klíč objevil helio-
gravuru, která je předchůdcem 
dnešního hlubisku. 

Tato technika se pro velkou výdržnost tiskové formy, dobrou reprodukci 
jemných pérovek a obtížnou napodobitelnost používá při tisku cenin. Hlubot-
isk je také vhodný pro tisk široké palety výrobků především ve vysokých 
nákladech. Hlubotisk používáme na potisk papíru i plastových fólií.

TLAKOVÝ 
VÁLEC

FORMOVÝ 
VÁLEC

PAPÍR

STÍRACÍ
NŮŽ

BARVA



TISKOVÉ BODY

Klasický hlubotisk má 
pravidelné stejně velké 
tiskové body (plošnou 
velikost bodu na tiskové 
formě), které se liší 
pouze hloubkou.

Autotypický hlubotisk 
má naopak všechny 
body na tiskové formě 
stejně hluboké, ale 
odlišné v plošné 
velikosti.

Poloautotypický hlubotisk 
má proměnlivé tiskové 
jamkyjak do hloubky, tak 
i do plošné velikosti.



ZHOTOVENÍ TISKOVÉ FORMY
1) opracování ocelového jádra - nanáší se 

tenká vrstva niklu (Ni) - proti korozi, 
udržuje pevnost měděné (Cu) vrstvy

2) mědění – Cu vrstva (dva postupy) 

3) zhotovení tiskového obrazu (LeptánÍ, 
Elektromechanické gravírování, Lase-
rové gravírování)

4) chromování – Cr vrstva – pro zvýšení 
odolnosti povrchu tiskového válce 
proti oděru (rakle, barva, substrát) - 
maximální zvýšení tiskové výdržnosti

5) vyleštění



HLUBOTISK

1000 Hungarian forint

Grafické techniky využívající 
techniku hlubotisku:

Suchá jehla
Rytina
Lept
Mezzotinta
Akvatinta
Měkký kryt



TAMPONOVÝ TISK

Historie
Před rokem 1956 používali švýcarští hodináři ruční 
tampónový tisk na základě želatiny, teprve kolem roku 
1970 s vynálezem silikonu a solventních barev přichází 
první tamponové stroje.

TISK Z HLOUBKY
NEPŘÍMÝ



TAMPONOVÝ TISK
Tiskové formy – klišé – jako u hlubotisku tvoří tiskovou formu 
zahloubené jamky; druhy: fotopolymerní klišé, ocelové klišé, 
keramické klišé
Přenosový prvek – tampón – liší se tvrdostí, tvarem tiskové 
plochy a velikostí;odlévají se ze silikonového kaučuku a dalších 
plnidel s pomocí formy a po vulkanizaci jsou nalepeny na držák
Barvy – jednosložkové a dvousložkoé (tvrditelné), UV tvrditel-
né barvy, speciální barvy – vypalované keramické barvy.
Jako u ofsetu dochází k nepřímému potisku, barva je z tiskové formy nejprve 
nanesena na tampón ze silikonové pryže a z něho teprve na potiskovaný předmět, 
tisková forma nepřijde do kontaktu s potiskovaným materiálem.



TAMPONOVÝ TISK
Nevýhody
pomalejší tisk, u více barev komplikace s registrací

Výhody
schopnost potisknout široké spektrum materiálů, 
a to dokonce i s nerovným či plastickým povrchem
možné tisknout i ty nejmenší velikosti písem

Užití
velké náklady, obaly různých tvarů a materiálů, 
trička, klávesnice, hračky, sportovní náčiní



TAMPONOVÝ TISK






DIGITÁLNÍ
PŘÍMÝTERMOSUBLIMAČNÍ 

TISK 



Výhody
plynulé barevné přechody
Delší životnost fotografií (ochrana proti UV)
Vyšší odolnost i proti vodě
Lepší barevný gamut
Suchý tisk (okamžité použití fotografií)
Vzhled jako klasické fotografie

TERMOSUBLIMAČNÍ TISK 
Princip
Termosublimační tiskárny používají odlišnou technologii než laserové nebo 
inkoustové tiskárny. Fungují na principu sublimace (změna skupenství z pe-
vného na plynné bez kapalného mezistupně). Barvivo je naneseno na pásce 
o šířce papíru. Páska se zahřeje pomocí tiskové hlavy na určitou teplotu, tím 
se barva přemění na plyn a obtiskne se na papír.

Nevýhody
Vhodné pouze na tisk fotografií
Stroje jsou pro jednu velikost pásky
Max velikost tisku – 20×30cm
Složitější recyklace
Fixní náklady na fotografii
Problematická ochrana soukromí



TERMOSUBLIMAČNÍ TISK 
Použití
Je určený pro velmi kvalitní a rychlý tisk fotografií 
z počítače, či digitálního fotoaparátu. 
Fotokiosky



INKJET TERMOSUBLIM.



aLEXON, FRANTIŠEK ŠTORM
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