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co znamená tisk z plochy? tt / zkratka tisková technologie proč potřeboval vynalézce další tt?první využití litografie?

litografievynález → litografie / kamenotisku  

Alois Senefelder (1771–1834), objevitel tiskové techniky litografie

vynález DalŠÍ tiskovÉ teCHniky

⿎⿎ uskutečnil pražský rodák německé národnosti 
alois senefelder v roce 1796

⿎⿎ jako herec se potýkal s nedostatkem peněz /
knihtisk byl drahý, tiskáren bylo málo, doba  
výroby dlouhá / po mnoha pokusech najít 
vhodnou reprodukční techniku k šíření vlastních 
divadelních her a not mu napomohla náhoda

⿎⿎ potřeboval si něco zaznamenat a neměl po ruce 
papír ani inkoust → údaje napsal na hladký kámen 
směsí vosku / mýdla / sazí / které měl ke svým 
pokusům / ke vzniku vynálezu se váže více legend

⿎⿎ další zlepšení vynálezu ho dovedla k litografii / 
kamenotisku → tisku z plochy

⿎⿎ tento princip je také základem ofsetu,  
v současnosti nejrozšířenější tiskové techniky
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Je možné dnes získat tento kámen?Jakou váhu maJí kameny?Jaký vliv má tato činnost na kámen?co vidíte na snímku? 

litografietisková forma → litografie → HlazenÍ kamene

http://www.itutorial.cz/copyright
http://www.itutorial.cz/copyright


strana 29

Jaký motiv byste zvolili pro vytvoření své vlastní litografie?s tiskařem vytvoří Jednu ilustraci?Jak dlouho trvá než výtvarník

litografiepraCovnÍ postup → litografie 

⿎⿎ na upravený kámen vytvoříme kresbu

⿎⿎ kresbu na kameni naprášíme a zatřeme  
práškovým mastkem

⿎⿎ naneseme leptadlo, aby se znásobila schopnost 
kamene v nepokreslených místech přijímat vodu

⿎⿎ leptadlo smyjeme vodou a kámen potřeme 
roztokem arabské gumy

⿎⿎ kámen necháme odpočinout / několik hodin, 
nejlépe do druhého dne

⿎⿎ před tiskem kresbu vymyjeme terpentýnem

⿎⿎ vymytou kresbu naválíme barvou, kámen 
opakovaně vlhčíme houbou a tisknemeOldřich Jelen / Seriál Civilizace / Před vytištěním každého grafického listu  

je nutné kámen navlhčit vodou pomocí houby

praCovnÍ postup

http://www.itutorial.cz/copyright
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Jaké kroky udělá tiskař po tisku?co znamená soutisk v litografii?Jakou barvou výtvarníci začínaJí?co znamená termín barvy se dotahuJí?

litografiebarevný soutisk →  litografie 

 Vybírání vhodného barevného odstínu

barevný soutisk

⿎⿎ po vytištění nákladu se zamaštěná vrstva kamene 
zbrousí karborundovým pískem / po nanesení 
další barvy se postup opakuje

⿎⿎ barevný soutisk v ručním lisu, tedy při přímém 
tisku, se provádí dvěma způsoby

⿎⿎ první způsob je nakládání na křížky / 
použijeme kámen větší, než je formát papíru 
a diagonálně si vyznačíme litografickou křídou 
nakládací značky

⿎⿎ druhým způsob je jehličkový / 
do předem vyznačených ostrých důlků v kameni 
spouštíme po tenké jehle předem  
perforovaný papír

⿎⿎ soutisk musí být stoprocentní / záleží na bohatých 
zkušenostech tiskaře
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