
 
 
 
 
 
 
Tiskárny – výstupní zařízení počítače sloužící k tisku dokumentů, obrázků a fotografií 
z PC. Při výběru  tiskárny se orientujeme kupní cenou tiskárny a jejímy provozními 
náklady.  
 
Tiskárny lze klasifikovat podle dosažené kvality tisku, způsobu tisku, modernosti 
technologie, účelu nasazení, hmotnosti, barevnosti tisku. 

Rozdělení tiskáren:  

Podle způsobu tisku rozdělujeme tiskárny na příklepové -impaktní a dotekové - 
neimpaktní.  
 
a) impaktní – pracují na principu psacího stroje: musí dojít k příklepu raznice na 

barvící pásku, čímž dojde k přenosu barviva na papír.  
 
Nejznámější jsou tiskárny 
 

- řádkové  
- s kulovou hlavou, typovým kolečkem  
- jehlové  

 
 
b) neimpaktní – ke vzniku písma dochází dotykem papíru se světelným válcem, tepelnou 

hlavou, teplotě závislou barvící fólií, nebo páskou, inkoustem,atd. 
Neimpaktní tiskárny mohou být buď stránkové nebo řádkové 
(maticové).  

 
Typy neimpaktních tiskáren: - termální (tepelné)  
 

- inkoustové  
 
- laserové  
 
- LED 

 
 
Impaktní tiskárny: 
 
Jehličkové tiskárny 
 
Jsou jednoduché na ovládání a levné. Tisk je nekvalitní, velmi 
hlučný tisk, jednobarevné K tisku se využívá tisková hlava, která 
obsahuje sadu pod sebou umístěných jehliček. Obvykle vybaveny 
počtem 9-24 jehliček. Čím více má jehliček , tím je kvalitnější. 
Pořizovací náklady jsou standardní a provozní nízké. Dle velikostí je rozdělujeme na 
malé a velké. V současnosti se používají hlavně na pokladnách, v lékařství či na strojcích 
na jízdenky. 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


Neimpaktní tiskárny: 
 
 
Tepelné tiskárny 
 
Tyto tiskárny fungují na principu, že se na tiskové hlavici zahřejí speciální články ve 
tvaru budoucích písmenek, které jsou následně otisknuty na teplocitlivý papír. 
Nevýhodou je nutnost použití speciálního papíru. Používají se na pokladnách či na 
strojcích v autobusech. 
 
 
Termosublimační tiskárny 
 
Pro tisk je použit  sublimační proces. Každý bod uložený na papír může mít až 256 
úrovní intenzity barvy v závislosti na množství použitého tepla. Tato technologie 
umožňuje sublimačním tiskárnám vytvářet až 16,8 milionů barev. Výtiskům 
z termosublimační tiskárny se navíc dostává konečné povrchové úpravy v podobě 
trvanlivé lesklé  ochranné vrstvy, která je chrání před ušpiněním a poškozením. 
Životnost tisku je velká. 
 
 
Voskové tiskárny 
 
Hlavním médiem je folie z umělé hmoty, na které jsou za sebou v barevných plochách 
naneseny buď tři barvy CMY nebo čtyři barvy CMYK. 
 
 
Inkoustové tiskárny 
 
Tisk pomocí inkoustu, který je vstřikován na papír. Inkoust je umístěn v nádržce – 
cartridge. Využity snad skoro všude, zejména v domácnostech. Jsou univerzální a lze na 
nich tisknout barevně či černobíle. Lze tisknout na jakýkoliv papír, ale v případě fotogr. 
tiskáren se doporučuje fotopapír. Rozlišení se pohybuje od 600dpi a na foton. Od 
4800dpi. Výhodou inkoustových tiskáren je jejich nízká pořizovací cena a vysoká kvalita 
tisku, která je závislá také na použitém papíru. Pořizovací náklady jsou středně vysoké, 
provozní středně vysoké. 
 
 
Plottery 
 
Klasický plotter kreslí obraz pomocí tužky nebo pera. Existují ale i 
varianty s inkoustovou tiskovou hlavou podobnou klasické tiskárně, 
případně řezací plottery, kde místo pera je nástroj na řezání. Papír 
může být pohyblivé v jedné ose nebo je pevně umístěno a pohybuje se 
pouze pero. Použití je převážně na technické výkresy, které díky 
rozměrům nelze na běžné tiskárně vytisknout. Nevhodné pro text. 
 
 
Laserové tiskárny 
 
Laserové tiskárny tisknou rychleji než inkoustové a mají kvalitní 
tisk zejména černého textu, takže se hodí spíše pro kanceláře a malé 
firmy s velkoobjemovým tiskem, ale taky i jako síťové tiskárny. 
Kvalita tisku je velmi vysoká, stejně tak rychlost tisku. Pro tisk by 
se měl používat speciální kancelářský papír. Navíc jejich náplně – 
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tonery – vydrží mnohem déle než inkoustové cartridge. Při tisku se využívá toneru a 
optického válce. K dispozici jsou dnes i barevné tiskárny, jsou však dražší než barevné. 
Rozlišení tiskáren se pohybuje od 600dpi , standard je však 1200dpi. U barevných je 
třeba alespoň 4800dpi.  Celkově jsou laserové tiskárny dražší, ale cena za vytištěnou 
stránku je však nižší než u tiskáren inkoustových. Pořizovací náklady jsou vysoké, 
provozní však relativně nízké –> 1200 - 2000 stran při 5% pokrytí textu – obyč. A4. 
 
(papír - ze zásobníku - do paměti vejde předloha - laser paprsek a na selenový válec - 
otáčí se - jde papír - válec se otáčí a papír přijde do kontaktu – tiskne - vytvrzovací 
válec) 
 
 
Multifunkční zařízení 
 
Je zařízením, které kombinuje jiná zařízení jako 
tiskárna. Kopírka a scanner. Mnoho multifunkčních 
zařízení má také integrovanou čtečku pam. karet, LCD 
display a USB konektor pro přímý tisk pomocí USB 
zařízení.  Je pro uživatele, kteří nemají moc prostoru a 
skloubí tak tato zařízení do jednoho. 
 
 
Fototiskárny 
 
Tiskárny určené speciálně k tisku fotografií. Jejich 
zásobníky mají větší počet barev v jednotlivé cartridgi a větší rozlišení. 
 
 
Parametry a pojmy 
 
Rozlišení: hlavní údaj při výběru tiskárny. Rozlišení se pohybuje od 600 DPI do 
9600DPI, standart dnešní doby je 4800DPI. Čím vyšší je rozlišení , tím více máme 
kvalitní tisk. 
 
Připojení: novodobé tiskárny se připojují k PC pomocí portu USB. Starší tiskárny se 
připojují pararelním portem LPT, který je využit už jen v jehličkových tiskárnách. 
 
Interpolace: tiskárny s nedostatečnou pamětí  tisknou ve vyšším rozlišení tak, že výpočet 

tiskových dat provedou např . v rozlišení 600 dpi a výsledek zvětší 
(interpoluje) na rozlišení 1200 dpi. Skutečné rozlišení 1200 dpi je vždy 
kvalitnější než interpolované.  

 
 
 
Míchání barev 
 
Subtraktivní metoda – mísení barev. Tento model označovaný také 
jako CMYK používá pro tisk tří až čtyř základních barev, jejíž 
mísením se dostávají barvy ostatní. 
- Cyan – indigově modrá 
- Magenta – fialová 
- Yellow . žlutá 
- Black – černá 
V případě levnějších tiskáren bývá vynechána černá barva, která se 
nahrazuje smísením tří zbývajících barev. Tyto barvy však 
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neposkytují čistě černou barvu, a proto jejich tisk bývá co do barevného podání méně 
kvalitní. 
 
Aditivní metoda – použití červené, zelené a modré – RGB. Přidáváme jednotlivé 
barevné RGB složky pro vytvoření konkrétního barevného odstínu. Kombinací všech 
tří barev vznikne bílá barva. Barevná televize, počítačový monitor, scanner, a jevištní 
osvětlovací technika pracuje tímto způsobem. Složením dvou barev vzniknou odvozené 
barvy. 
- zelená + modrá = azurová – cyan 
- modrá + červená = purpurová – magenta 
- červená + zelená = žlutá 
- červená + modrá + zelená = bílá 
 

 

Epson LQ-630 - jehličková 
 
Technická specifikace:  

Metoda tisku -Dot Matrix Impact Printer  
Uspořádání  jehliček -24 jehel  
Směr tisku – dvousměrný, Optimalizace tratě tisku  
Rychlost 
 
vysoce rychlostní koncept: 300 Karakter/sekundách (10 cpi)  
vysoce rychlostní koncept: 360 Karakter/sekundách (12 cpi)  
koncept: 337 Karakter/sekundách (15 cpi)  
koncept: 270 Karakter/sekundách (12 cpi)  
koncept: 225 Karakter/sekundách (10 cpi)  
LQ: 118 Karakter/sekundách (15 cpi)  
LQ: 79 Karakter/sekundách (10 cpi)  
LQ: 94 Karakter/sekundách (12 cpi)  
 
Rozhraní - bi-directional parallel interface (IEEE-1284) 
USB 1.1 
Paměť - 32 kB  
 
Spolehlivost a trvanlivost životnost roky 
 
Tiskové hlavy: 200 úhozy / jehla (mio.)  
MTBF: 6000 provozní hodiny  
 
cena s DPH: 11 018,20 Kč 
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Sony DPP-FP90 - termosublimační 
• Tisk 300 dpi x 300 dpi s 16,7 mil. barev na jeden bod 
• Doporučené papíry pro tisk SVM-F40P/SVM-F120P 
• Technologie tisku: Sublimace barev (Y/M/C/O) 
• Barevné rozlišení: 256 úrovní x 3 barvy; 16,7 milionů barev 
• Rozlišení : 300 x 300 dpi 
• Velikost výtisků: 10 x 15 cm (formát pohlednice)  
• Rychlost tisku: přibl. 45 s (z paměťové karty) 
• Displej LCD: 3,6" TFT (4:3) (230 000) 
• Slot na kartu Memory Stick™ (přímo pro Memory Stick™, 

Memory Stick Duo™) 
• Slot na kartu SD (přímo pro SD, miniSD, MMC) 
• Slot na kartu CompactFlash® (přímo pro CF™ a Microdrive™) 
• Kapacita zásobníku papíru: 20 listů 
• Připojení PictBridge / fotoaparátu: USB (typ A, PictBridge) 
• Připojení k počítači: USB 1.1 (typ B) 
• Bluetooth®: Volitelné (nutný adaptér DPPA-BT1) 

cena: 5 590 Kč  
 
 
 

Hewlett Packard DeskJet  

6980 – inkoustová 

 

Technické parametry: 
 
Typ tisku  - inkoustový 
Maximální formát tisku  A4 
Přenos dat  USB / LAN / WiFi 
Oboustranný tisk  ano 
Operační paměť   32 MB 
Rozlišení tisku   4800 x 1200 dpi 
Rychlost tisku (barevně)   36 str./min 
Rychlost tisku (černobíle)  27 str./min 
Počet listů v zásobníku   150 listů 
Maximální zatížení   5000 listů 
Šířka   45.00 cm 
Výška   14.40 cm 
Hloubka   36.70 cm 
Hmotnost   6.40 kg 
 

 
cena:4 451 Kč 
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ROLAND SC-500 - plotter 
MODEL SC – 500  
typ válcový plotr pro řezání a velkoformátový 
inkoustový tisk  
max. pracovní šířka 1346 mm  
šířka materiálu 131 - 1371 mm, v roli nebo volné 
listy  
tisk piezo-inkjet- 6 barev  
rozlišení tisku 180 x 720 dpi, 360 x 720dpi, 540 x 
540 dpi, 720 x 720 dpi, 1440 x 720 dpi  
použitelné inkousty SOL inkousty – CMYKLcLm 
– 220 ml ± 5ml Pigmentové inkousty- 
CMYKLcLm – 220 ml ± 5ml Sublimační 
inkousty CMYKLcLm – 500 ml ± 5 ml Ředidlové inkousty - light solvent CMYKLcLm – 
500 ml ± 5 ml  
hlučnost max.64 dB při práci, max. 40 dB při zapnutí  
rychlost řezání 10 – 600 mm/sec  
přítlak nože 30 – 200 g  
ofset nože 0 – 1,5 mm  
program Roland ColorChoice 4.5 sw RIP, Adobe Postscript 3, pro Win i Mac  
použitelná média Vinyl, canvas, baner, backlite a podobné  
posuv média automatický posuv z role, odřez média, navíječ potištěného média (opčně)  
přesnost posuvu média ± 0,3 mm nebo ± 0,3% z potištěné délky  
výška tiskové hlavy Nastavitelná ve stupních 1,2 mm, 1,65 mm, 2,1 mm  
čištění hlavy Automaticky během provozu nebo ručně stiskem tlačítka  
datové rozhraní Obousměrné paralelní vysokorychlostní (IEEE 1284)  
napájení max. 1 A / 100 - 240 V ± 10% 50/60 Hz Standby mode max. 0,4 A / 100 – 240 V ± 
10% 50/60 Hz  
vnější rozměry (se stojanem) 2 325 mm (š) x 736 mm (hl) x + 1 287 mm (v)  
hmotnost (se stojanem) 105 kg  
pracovní teplota 15 - 35 °C  
pracovní vlhkost 35 - 80 % RV  
standardní příslušenství program ColorChoice , uživ. manuál, čistící souprava,síťový kabel, 
odpadní nádoba na inkoust s víčkem, stojan, držák role, odřezový nůž, řezací nůž na fólie s 
držákem, šestihran  
volitelné příslušenství motorový navíječ potištěného média 
 
Cena  571081 Kč 
 
 
 
HP LaserJet 1022nw – laserová 
 
Parametry a specifikace: 
 
Tisková technologie:Černobílý laserový tisk 
Rychlost tisku:18 stran/min 
Rozlišení:600 x 600 dpi (1200 dpi s HP Ret a ProRes) 
Procesor:266 MHz RISC 
Paměť:8 MB 
Tiskové jazyky:HP PCL 5e 
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Tisková média:Typ médií: běžný papír, obálky, papír pro vysoké rozlišení, fotografický 
papír, fólie. Velikosti médií: A4, A5, uživatelská 
 
Podávání papíru: 
Vstupní zásobník: 250 listů 
Výstupní zásobník: 150 listů 
 
Rozhraní: 
USB 2.0, LAN, Bezdrátové WiFI 802.11 b/g 
 
Cena: 8 685,81Kč 
 

HP Officejet 5610 – multi 
Multifunkční tiskárna  
 Typ multifunkční   
Max. formát tisku A4  
 Rozlišení tisku 4800 x 1200  
 Rychlost tisku - č.b. 20 str/min  
 Rychlost tisku - barevně 13 str/min  
Tisková média papír (běžný, inkoustový, fotografický, 
na transparenty), obálky, fólie, štítky, karty (indexové, 
pohlednice), nažehlovací fólie, média pro tisk bez 
okrajů • 
 Zásobník papíru 100 listů  
 Gramáž papíru 90 g/m2  
 Pracovní využit 1500 str. za měsíc   
Podporované jazyky rozšiřený jazyk HP PCL Level 3 • 
 Operační systémy MS Windows 98/98SE/ME/2000/XP • 
 USB Ano • Paralelní port Ne • Síť LAN Ne • IrDA Ne  
 
Cena 3 812 Kč 
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