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Tisk z hloubky 

Techniky z hloubky jsou jen o málo mladší, než techniky tisku z výšky. 

Princip tisku z hloubky spočívá v tom, že linie či body se mechanicky nebo chemickou cestou 

vyhloubí, do nich se pak vtírá hlubotisková barva, která se pak z ostatního povrchu stírá. Velkým 

tlakem tiskařského stroje se papír při tisku vtlačuje do rýh v desce, odkud přebírá barvu. Na výrobu 

tiskové formy se nejčastěji používají měděné nebo zinkové desky, popř. jiné kovy (ocel, železo, 

mosaz, hliník). Lze použít i plastové desky nebo fólie. 
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Charakteristické znaky: 

Barva přilne na papíře v mírném reliéfu. Faseta (opracovaný okraj desky) se vtlačí do povrchu papíru, 

takže okolo obrazu vzniká reliéfní rámeček. Pozadí je lehce zatónované, vzniká tzv. „závoj“. 

Mechanické (různé druhy rytin) 

Pod všeobecně zaužívaným pojmem „rytina“ rozumíme soubor hlubotiskových technik lineární nebo 

tónové kresby, při kterých se mechanickým způsobem (přímým působením rycích či drsnících 

nástrojů na hladkou plochu kovové desky) vyhlubuje obraz pod povrch tisk. formy. Mohou se 

kombinovat vzájemně mezi sebou i s technikami leptacími. 

 

Mezi mechanické techniky tisku z hloubky patří: 

 mědirytina; 

 oceloryt; 

 suchá jehla; 

 tečkovaná rytina; 

 rytina s krejónovou manýrou; 

 mezzotinta. 

Chemické (různé druhy leptů) 

Soubor leptacích technik, při kterých používáme leptacího prostředku k zahloubení kresby na kovové 

desce. Není známo, kdy bylo poprvé této hlubotiskové techniky použito k tisku. První lepty se 
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prováděly do železných matric, protože leptadlo na měď ještě nebylo objeveno. Dnes je jako materiál 

užíváno mědi, mosazi nebo zinku o síle 0,7 mm nebo 2 mm. K leptání se používá nejčastěji kyselina 

dusičná, chlorid železitý nebo jiná leptadla. 

Mezi chemické techniky tisku z hloubky patří: 

 čárový lept (do pevného krytu); 

 akvatinta (zrnkový lept); 

 prýskavý (křehký) kryt; 

 měkký kryt; 

 tečkovaný lept; 

 rezerváž (vykrývaný lept). 

 

Všechny techniky leptu se dají použít samostatně nebo je můžeme navzájem kombinovat. 

Otázky pro zopakování učiva 

1. Jaký princip tisku je starší? Tisk z hloubky nebo tisk z výšky? 

2. Jak rozdělujeme hlubotiskové techniky? 

3. Které techniky do těchto dvou skupin hlubotiskových technik zařadíme? 

4. Jaká tisková forma se nejčastěji používá pro techniky tisku z hloubky? 

5. Na základě znalostí z 1. ročníku urči, o které materiály jde: 

     
Obrázek 1      Obrázek 2 
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