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DALšÍ PRINCIPY TISKU → TISKOVÉ TECHNOLOGIE / ZÁKLADY TISKOVÉ TECHNOLOGIE

DALšÍ PRINCIPY TISKU 

Tisk průtlačný je technologie, kdy se barva  
na substrát protlačuje přes otvory v tiskové 
formě, např. u sítotisku 
Typ techologie → přímý průtisk  
Tisková forma → napnuté síto 
Princip tisku → barva se protlačí tiskovou formou 
(podroběji viz Tisk průtlačný)

Tisk z výšky je technologie, kdy tiskové body 
na tiskové formě jsou vytvořeny jako vyvýšená 
místa, na která se nanese tisková barva. 
Typickým využívaným představitelem je flexotisk 
Typ technologie → přímý tisk z výšky 
Tisková forma → měkký polymer, guma 
Princip tisku → barva ulpí na vyvýšených  
místech tiskové formy 
Knihtisk → se zachoval velmi zřídka v malých 
provozovnách / ateliérech 
Typ techologie → přímý tisk z výšky 
Tisková forma → kovová sazba pro text dřevořez 
či dřevoryt, později zinkové štočky pro obraz; 
dnes fotopolymerové desky  
Princip tisku → výhoda procesu je hustota barvy, 
která není ředěna vodou ani alkoholem, proto 
vysoká kvalita tisku (podroběji viz Tisk z výšky)

Tisk z hloubky je technologie, kdy jsou tiskové 
body na tiskové formě vytvořeny jako prohlubně, 
do kterých se barva vtlačí.  
Typickým představitelem je hlubotisk 
Typ technologie → přímý tisk  
Tisková forma → meděný válec 
Princip tisku → přenos relativně velkého množství 
barvy, tím je zaručena možnost dokonalého 
vybarvení tisku (podroběji viz Tisk z hloubky)
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OFSET → ANImACE → OFSETOVÁ TISKOVÁ jEDNOTKA / OFSET S VLHČENÍm TISKOVÉ TECHNOLOGIE
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HISTORIE → VYNÁLEZCE TISKOVÉ TECHNOLOGIE

* 1871 Kynšperk nad Ohří † 1934 Lipsko 
Vyučený litograf, narozený v Kynšperku nad Ohří, 
pracoval ve Spojených státech jako tiskař. V tiskárně, 
kde byl zaměstnán, se tisklo ze zinkových desek, 
zpracovaných podobně jako litografický kámen, jednalo 
se o tisk z plochy. 

Zinková deska však měla mnohem lepší mechanické 
vlastnosti než kámen. Pro tisk vhodný solnhofenský 
vápenec byl v Americe v té době drahý, špatně se s ním 
manipulovalo, a hlavně – nedal se použít ve válcovém 
tvaru. Válcová tisková forma velmi zvyšuje rychlost tisku.

Hermann experimentoval po náhodném objevu kvalitního 
tisku na gumový válec s přenosem obrazu přes „třetí“, 
gumový válec a výsledky ho uspokojily. Přenosem přes 
měkkou gumu bylo možné tisknout kvalitní obraz i na 
hrubý papír. Zkonstruoval stroj, který měl mezi tiskovým 
a tlakovým válcem s papírem vložen přenosový gumový 
válec. To byl první ofsetový stroj. 

K. Hermann se vrátil do Evropy v roce 1907 a svůj 
vynález zdokonaloval. Postavil stroj pro oboustranný 
ofsetový tisk – potiskl najednou obě strany papíru. 

Rotační stroj s tiskem na nekonečný pás papíru 
byl postaven v roku 1912. Jeho činnost v Lipsku vyústila 
ve spolupráci s Vogtland Ma schi – nenfabrik AG 
v Plavnu (VOMAG), kde pracoval v letech 1913 až 1920 
na dalších zlepšeních ofsetového stroje. Zkonstruoval 
také podavač archů k tiskovému válci, zlepšoval zinkovou 
desku a získal nové patenty. Ve 20. letech dělal ve Vídni 
pokusy s ofsetovým tiskem bez vlhčení.  
 
„Není pochyb, budoucnost patří ofsetovému tisku,“ 
řekl přesvědčeně Kaspar Hermann. Měl naprostou 
pravdu, dnes je to nejrozšířenější tisková technika. 
Ovšem až v roce 1981 se ofsetu podařilo překonat 
v množství potištěného papíru 500 let starý knihtisk. 
Pomohla mu v tom v neposlední řadě fotografie, 
jejíž původ se také datuje kolem roku 1900.  
 
Podobný způsob tisku provedl W. Rubel v Rutherfordu 
v New Jersey . V roce 1904 dostal nelehkou zakázku 
na tisk bankovek. Experimentoval a přišel na to, že tisk 
s vloženým přenosovým válcem je pro některé případy 
kvalitnější než přímý tisk. V roce 1905 založil se dvěma 
partnery Press Company pro nepřímý rotační tisk 
ze zinkové tiskové formy.

Kaspar Hermann

Přenosový gumový válec

Přenosový gumový válec

VYNÁLEZCE                                     
Rotační tisk

Rozšíření ofsetu

Washington Rubel
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TISKOVÉ TECHNOLOGIETISKOVÉ TECHNOLOGIE

⿎⿎ podle barevnosti – dvoubarevné, pětibarevné, 
šestibarevné, osmibarevné apod.

⿎⿎ s vlhčením / bez vlhčení

⿎⿎ na klasické / hybridní

⿎⿎ na digitalizované stroje (DI – Direct Imaging) 
mohou využívat různé tiskové techniky 
výhody: krátká příprava s vysokým stupněm 
automatizace při časté změně zakázek, snadno 
docílí soutisk barev;  
nevýhoda: příliš vysoké náklady na pořízení

⿎⿎ na stroje s většími průměry tlakových 
a transportních válců 
jsou stroje určené pro tisk kartonáže a potisk 
tuhých materiálů (aby nedocházelo k přílišnému 
ohýbání materiálu, a tím i k jeho lámání  
nebo praskání)

⿎⿎ podle typu produktu a jeho potřeb na materiál; 
potiskovat lze různé druhy gramáže, papírů, 
kartonů, lepenek, folií, plechů; Genius 52UV 
(ofsetový tisk bez vlhčení) pro kreativitu je možné 
používat široký sortiment nesavých potiskovaných 
materiálů plastů jako PVC, PS, ABS, PET 
v akcidenčním, obalovém a etiketovém tisku)

⿎⿎ podle formátů (min. a max. šířky archů) 
Heidelerg B1 a VLF, B2, XL Peak Performance 
Rapida (např. Rapida 66) 
max. formát papíru     485 × 660 mm 
min. formát archu     225 × 297 mm 
max. potiskovaná plocha          475 × 650 mm 
max. pot. plocha na obrácení    465 × 650 mm

⿎⿎ podle maximálního produkčního výkonu arch/h 
max. tiskový výkon (Rapida 66) 10 000 archů/h

⿎⿎ podle jednostranného / oboustranného tisku

ARCHOVÉ OFSETOVÉ TISKOVÉ STROjE

http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=4733&buxus_svettisku=bdeeb4f4d8280ca0e0cf076fabe6f0f3
http://www.kba.com/cs/archove-stroje/archove-tiskove-stroje/product/genius-52uv/detail/
http://www.cz.heidelberg.com/www/html/cs/content/overview1/products/archovy_ofset_ov
http://www.cz.heidelberg.com/www/html/cs/content/products/press/b1/peak_performance
http://www.kba.com/cs/archove-stroje/
http://www.itutorial.cz/copyright
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TISKOVÉ TECHNOLOGIETISKOVÉ TECHNOLOGIE

⿎⿎ klasické stroje obsahují pouze ofsetové 
tiskové jednotky; skládají se: 
→ z nakladače 
→ nakládacího stolu 
→ tiskových jednotek 
→ transportního zařízení 
→ vykladače

⿎⿎ hybridní (kombinované) 
využívají se např. i flexotiskové jednotky, které 
umožňují nanést větší vrstvu barvy nebo laku 
(jsou zařazeny jako poslední lakovací jednotky 
nebo jako první pro nanášení krycí bílé barvy, 
např. při potisku papírů s metalizovaným 
povrchem); UV flexo, water ‑based flexo

⿎⿎ ofsetové tiskové stroje mohou být vybaveny 
knihtiskovou jednotkou pro číslování vyráběné 
produkce 

⿎⿎ jednotky sítotisku (využití převážně v obalovém 
tisku pro dodržení nejvyšší kvality)

⿎⿎ inkjetové tiskové jednotky a mnohé další

⿎⿎ speciální ofsetové tiskové stroje (Svět tisku)

ARCHOVÉ OFSETOVÉ TISKOVÉ STROjE 

http://www.kba.com/cs/archove-stroje/archove-tiskove-stroje/product/genius-52uv/detail/
http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=6768&buxus_svettisku=b3ecfadd8200c85dbcab7ae992f11824
http://www.itutorial.cz/copyright
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TISKOVÉ TECHNOLOGIEČÁST ARCHOVÉHO OFSETOVÉHO TISKOVÉHO STROjE → KBA – RAPIDA 185 / 205 – NAKLÁDÁNÍ TISKOVÉ TECHNOLOGIE

⿎⿎ elektronicky řízené zpomalování archů 
pro realizaci optimální rychlosti příchodu archů 
na čelní náložky

⿎⿎ podávání archů urychluje arch na strojní 
rychlost; motorické dálkové seřizování nakládací 
linie a výšky krycích náložek

⿎⿎ dotykový displej s tlačítky pro rychlou volbu 
sloužící k bezpečnému a intuitivnímu ovládání 
stroje

⿎⿎ systém několika podtlakových komor umožňující 
nastavení podle různých materiálů

⿎⿎ automatické nastavování formátu

⿎⿎ kontrola dvojitých archů; ultrazvuková kontrola 
dvojitých archů

NAKLÁDÁNÍ

Nakládání

http://www.kba.com/cs/archove-stroje/archove-tiskove-stroje/product/rapida-185205/detail/
http://www.kba.com/cs/archove-stroje/archove-tiskove-stroje/product/rapida-185205/detail/
https://www.youtube.com/watch?v=E8paxZuSoJI&feature=player_embedded
http://www.itutorial.cz/copyright
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TISKOVÉ TECHNOLOGIE02 TISKOVÉ mATERIÁLY → OFSETOVý POTAH TISKOVÉ TECHNOLOGIE

Přenos barvy

 
Zvyšuje nárůst tiskového 
bodu

Měkký ofsetový potah ale barvu lépe nanáší na méně 
kvalitní materiály (nenatírané papíry), protože se lépe 
přizpůsobí jejich nerovnému povrchu. Tvrdý ofsetový 
potah má vlastnosti opačné – ostřejší bod, menší 
nárůst tiskového bodu, lepší tisk na kvalitní, natírané 
materiály. V praxi se pak ustálil střední typ, který  
se snaží kombinovat výhody obou, se střední tvrdostí 
okolo 80 až 85 ° shore.

Ofsetový potah přenášecího válce zajistí přenos barvy 
z tiskových bodů na substrát. I když se zdá, že tento 
materiál nemůže mít žádný zásadní vliv na kvalitu tisku, 
opak je pravdou. Ofsetový (gumový) potah jde do  
styku, a tedy do tlaku, jak s formovým válcem (tedy  
s tiskovou deskou), tak také s protitlakovým válcem,  
který přistaví papír. A každý tlak na barvu na tiskovém 
bodu tento bod deformuje, rozvaluje do stran, čímž se 
jeho velikost zvětšuje a parametr zvaný nárůst tiskového 
bodu vzrůstá. Takže materiál ofsetového potahu,  
respektive jeho měkkost nebo tvrdost, a nastavení tlaků 
mezi výše uvedenými válci hraje poměrně velkou roli 
při tiskovém procesu, protože přímo ovlivňuje nárůst tis‑
kového bodu. Tvrdost ofsetového potahu se měří 
ve stupních shore (° shore). Správná funkčnost ofseto‑
vého potahu se zajistí jeho správným napnutím pomocí 
momentového klíče tak, aby potah nebyl povolen  
a nevytvářel záhyb či jakousi vlnu, která negativně ovliv‑
ní tiskový proces. 
 
Měkký ofsetový potah způsobí, že tiskový bod se zvět‑
šuje více než na tvrdém ofsetovém potahu, a tím pádem 
se zvyšuje nárůst tiskového bodu. Tiskový bod je také 
méně přesný, méně ostrý, deformuje se v různých mís‑
tech kresby různě, čímž vzniká jakoby šum v obraze, 
zejména v plochách s homogenní barvou. 

Ofsetový potah
Menší nárůst tiskového bodu

http://www.itutorial.cz/copyright
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TISKOVÉ TECHNOLOGIE06 BAREVNOST TISKOVÉ PRODUKCE → NORmA ISO 12647-2 / NÁRŮST TISKOVÉHO BODU TVI TISKOVÉ TECHNOLOGIE

Navýšení plošného pokrytí

Nárůst tiskového bodu TVI
TVI je zkratka z Tone‑Value Increase neboli navýšení 
plošného pokrytí čili nárůst tiskového bodu, jak je 
zažitým zvykem říkat. Tiskový bod se při tisku vždy 
rozšíří v porovnání s jeho velikostí na desce nebo 
s hodnotou definovanou v tiskových datech. Je to dáno 
vlivem rozpíjení tiskové barvy na papíru, vlivem tlaků 
při přenosu tiskového bodu mezi tiskovou formou 
a ofsetovým potahem nebo vlivem mechanických 
poměrů na tiskové stolici. Nárůst tiskového bodu nesmí 
být ani příliš vysoký, ale ani příliš nízký – musí být 
správně definovaný ISO normou, protože právě na jeho 
hodnotu byla připravena tisková data a bylo s ním při 
separacích do CMYKu počítáno. Norma ISO 12647‑2 
definuje TVI jako jednu hodnotu pro 50% plošné  
pokrytí, pro 3 frekvence tiskového rastru a samozřejmě 
pro našich 5 tříd papírů (navíc i pro pozitivní/negativní 
tiskovou desku, což však v době CtP ztrácí smysl).

Znovu si uvedeme příklad pro nejběžnější materiál typu 1: 
 
Tisková produkce        52 lpcm   60 lpcm     70 lpcm 
Heat‑set kotoučový nebo archový   12 %      14 %        16 % 
ofsetový komerční tiskový proces, 
pozitivní tisková deska, papír typu 1 či 2    (A)

http://www.itutorial.cz/copyright
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TISKOVÉ TECHNOLOGIE06 BAREVNOST TISKOVÉ PRODUKCE → PROCESNÍ KALIBRACE TISKOVÉHO STROjE / CmYK/CmYK PřEVODY TISKOVÉ TECHNOLOGIE

Kolorimetrická

CmYK/CmYK převody                                     
Druhý postup kalibrací na shodu s referencí Fogra39L 
(nebo jinou) je metoda CMYK/CMYK konverzí.  
Tato metoda je „kolorimetrická“, nepracuje s žádnými 
křivkami a pro svoji dokonalou činnost nevyžaduje  
žádné zjednodušující předpoklady. Funguje tedy 
obecně pro jakýkoliv tiskový proces (třeba i flexo 
nebo bezvodý ofset), pro jakékoliv tiskové barvy 
(UV barvy), pro jakékoliv materiály (plasty). 
Konverze probíhá na tiskových PDF datech, u kterých 
jsou změněny procesní hodnoty výtažků CMYK tak, 
aby byla dodržena původní barevnost Fogra39L. 

Systémy musí tedy nějakým způsobem identifikovat 
barevnost tiskového stroje. To se provede vytištěním  
a změřením targetu ECI2002 za dodržení normovaných 
tiskových podmínek. 

Target určuje barevný gamut tisku, jeho rozsah  
a chování barev CMYK v soutisku. Konverze se  
provádějí ve specializovaných programech nebo někde 
v prepress workflow pomocí CMYK/CMYK tabulek  
např. ICC DeviceLink profilů.  
Výsledkem konverze je znovu PDF dokument,  
ale se změněným skládáním CMYK výtažků, který zajistí 
barevnou shodu se zvolenou referencí, např. Fogra39L.

Target

Identifikovat barevnost

http://www.itutorial.cz/copyright
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TISKOVÉ TECHNOLOGIEOTÁZKA → Č. 46 / POPIšTE CO DĚLÁ PRACOVNÍK TISKÁRNY? TISKOVÉ TECHNOLOGIE
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OTÁZKA → Č. 49 / VYSVĚTLETE  PROČ TAKTO PROCHÁZÍ PAPÍR STROjEm? TISKOVÉ TECHNOLOGIETISKOVÉ TECHNOLOGIE
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OTÁZKA → Č. 50 / POPIšTE jAKý PROCES PROBÍHÁ NA FOTOGRAFII? TISKOVÉ TECHNOLOGIETISKOVÉ TECHNOLOGIE
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