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 Otázky pro zopakování učiva. 

Tisk litografických technik 

Jestliže si budeme chtít techniku litografie vyzkoušet pouze jednorázově, jistě si kvůli tomu 

nebudeme zařizovat celou litografickou dílnu a přenecháme všechny práce spojené s přípravou 

kamene, upevňováním kresby a tiskem zkušenému litografovi. Sami se soustředíme na kresbu, kterou 

provedeme buď přímo na kameni, nebo na autografickém papíře. 

 Pro toho, kdo by se chtěl litografií zabývat soustavně, bude nutností obstarat si veškeré zařízení pro 

litografickou dílnu (viz. kapitola: Zařízení litografické dílny) a také ovládnout veškeré technologické 

postupy včetně samotného tisku. Ten je u všech litografických technik obdobný. 

K nátiskům a pro autorský tisk menších nákladů používáme ruční nátiskový lis. 

Kámen je upevněn ve středu formové posuvné desky, kámen se ručně vlhčí a navaluje. Tlak se vyvíjí 

a zároveň reguluje prostřednictvím tříče potaženého kůží. 
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Pro velké náklady se používá kamenotiskových rychlolisů, kde vlhčení, navalování i pohyb formové 

desky jsou automatizovány. Stejně jako ostatní tiskařské stroje je i tento vybaven barevnicí, 

roztěrovými a navalovacími válci. Součástí stroje je i nakládací a vykládací zařízení. 

Kamenotiskové barvy 

Barvy pro litografii se vyrábí z jemných plynových sazí a lněné fermeže různé hustoty. 

Druhy barev: 

KŘÍDOVÉ – obsahují nejhustší fermeže. 

PÉROVÉ – středně hustá fermež. 

TAMPÓNOVÉ (pro rytinu a lept) – nejřidší fermež. 

PŘETISKOVÉ – obsahují marseillské mýdlo a lůj. 

Barvy se ředí nelepivou fermeží a zahušťují mastkem. 

Postup při tisku 

 Kámen upevníme doprostřed posuvné formové desky. 

 Starou barvu vymyjeme ředidlem a arabskou gumu umyjeme vodou. 

 Za stálého vlhčení naválíme barvu. 

 Přiložíme navlhčený papír, na něj naložíme makulaturu a nahoru plech potřený vazelínou. 

 Formovou desku zajedeme tak, aby tříč byl nad okrajem kamene. Nastavíme tlak a spustíme tříč. 

 Projedeme v lisu, formovou desku s kamenem vrátíme zpět a opatrně sejmeme makulaturu i tisk. 

 Pokud jsme spokojeni, pokračujeme stejným způsobem. 

 

POZOR! První tři tisky bývají obyčejně velmi slabé, musíme s tím proto počítat a zbytečně kresbu 

nepřevalovat v domnění, že jsme ji málo naváleli. 

Problémy při tisku litografie 

Tisk litografie však skýtá mnohé záludnosti a měli bychom si s nimi umět poradit. 

 

Zesilňování kresby při tisku 

 Příliš měkký kámen. 

 Nedostatečně preparovaný kámen. 
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 Nedostatečně vybroušený kámen. 

 Barva příliš řídká, nekvalitní nebo naválená v nadměrném množství. 

 Velký tlak tříče. 

 Vysoká teplota prostředí nebo kamene. 

 

Zanášení kresby (kresba je příliš tmavá) – nedostatečně navlhčený kámen. 

 

Špinavé okraje – příliš mnoho vody  

Náprava: Vymyjeme kresbu terpentýnem přes gumu, smyjeme vodou, znovu naválíme a slabě 

zaleptáme. 

 

Zeslábnutí kresby 

 Chybné provedení kresby. 

 Málo mastné prostředky. 

 Nedostatečné vystříkání kamene po broušení. 

 Přeleptání (spálení) kresby. 

 Příliš suchá barva. 

 Nevhodný papír. 

 Nízká teplota prostředí či kamene. 

Náprava: Kresbu vymyjeme terpentýnem přes gumu, naválíme přetiskovou barvou, naklouzkujeme, 

kámen odkysličíme octem, necháme uschnout, kresbu opravíme a znovu zaleptáme. Tisky sušíme 

běžným způsobem, zatížené mezi filtračními lepenkami nebo papíry, či v knihařském lisu. 

Otázky pro zopakování učiva 

1. Jakým způsobem se provádí tisk u litografických technik? 

2. Jaké druhy barev se používají při tisku z hloubky? 

3. Jaké problémy mohou nastat při tisku litografie a jak je můžeme odstranit? 
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