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Výstupní zařízení 

Tiskárna: 

- Výstupní zařízení určené k převedení digitálních informací do tištěné formy (nejčastěji 

na papír) 

- Jedná se o zařízení, pomocí kterého můžete tisknout (dokument, obrázek atd.) 

 

Parametry tiskáren:  

a) Rozlišení tiskárny 

b) Rychlost 

c) Formát 

d) Náklady na vytištěnou stranu 

e) …  

 

 

Rozlišení:  

- Hodnota, která udává počet jednotlivých bodů, ze kterých se obraz skládá 

- Rozlišení je rozhodující parametr pro kvalitu tisku 

- Většinou je udáván v dpi (dots per inch - počet bodů na palec) např.: 600 dpi, 1200 

dpi… 

 

Rychlost tiskárny:  

- Parametr, který nám udává, jaké množství stran se vytiskne za jednotku času 

- Rychlost tisku barevných a černobílých stran se liší 

- U běžných tiskáren je rychlost v jednotkách až desítkách stran za minutu, u 

profesionálních zařízení může být rychlost i ve stovkách stran za minutu 

 

Formát tiskárny:  

- Údaj, který nám říká, jaký maximální formát papíru můžeme používat v tiskárně 

- U běžných tiskáren to bývá nejčastěji formát A4 

 

Připojení tiskárny: 

- Tiskárny se k počítači připojují nejčastěji přes port USB nebo LPT1 (u starších 

tiskáren), či JR-45 (u síťových tiskáren) 

 

Náklady na vytištěnou stranu: 

- Náklady tisku nám říkají, kolik přibližně zaplatíme za jednu vytištěnou stranu 

 

Druhy tiskáren:  

- Tiskáren je mnoho druhů: jehličkové, inkoustové, laserové, voskové, tepelné, 

termosublimační, plottery ad. 
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Jehličková tiskárna: 

- Funguje podobně jako psací 

stroj 
- Celé znaky jsou sestavovány z 

jednotlivých bodů 

- Podél tiskového válce se 

pohybuje tisková hlava 

s jehličkami 

- Jehlička naráží přes pásku s 

barvou (většinou černou) na 

papír, který se posouvá na válci 

- Nejčastěji se používají na pokladnách, 

v kancelářích, na tisk jízdenek apod.  

- K jejím nevýhodám patří relativně vysoká cena tiskárny, hlučnost, pomalý a 

nekvalitní tisk (zejména vícebarevný) 

- Její předností je dlouhá životnost, velmi levný provoz, tisk několika kopií najednou 

a malé nároky na údržbu 

 

 

 

Inkoustové tiskárny:  

- Funguje podobně jako jehličková tiskárna, ale místo jehliček se zde nacházejí 

miniaturní trysky, schopné 

vystříknout (z nějakého 

zásobníku) miniaturní 

kapičku inkoustu na papír 

- Při barevném tisku ve 

skutečnosti nedochází k 

fyzickému míchání 

jednotlivých barevných 

složek, využívá se 

nedokonalost lidského oka - 

na papír jsou natištěny těsně 

vedle sebe jednotlivé 

barevné tečky (nejčastěji 

černá, azurová, purpurová, žlutá), které jsou 

tak malé, že lidskému oku splývají v 

jednolitou barevnou plochu 

- K nevýhodám patří velmi velké náklady na tisk (především barevný), mazání inkoustu 

(po dotyku čerstvě vytištěné strany) a vysychávání barev (při méně častém používání) 
- Výhodou je relativně nízká cena tiskárny a kvalitní tisk (záleží především na papíře) 

 
Laserové tiskárny:  

- Pracují na stejném principu jako kopírky 

- Válec (selenový) je na celém povrchu nabitý kladným nábojem 

- Při tisku je válec v místech, kde má být tisk osvícen laserovým paprskem, který jej (v 

těchto místech) vybije 

Princip jehličkové tiskárny 

Princip inkoustové tiskárny 
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- Válec pak projde kladně nabitým tonerem (barvou v prášku), který se na vybitá místa 

válce nalepí 

- Válec následně obtiskne barvu na papír (ten je nabit záporně - opačné náboje se 

přitahují) 

- Barva je potom do papíru zapečena vysokou teplotou (cca 180 °C) a tlakem 

- Barevný tisk na laserové tiskárně pobíhá stejně jako černobílý, použity jsou nejčastěji 

tři tonery (obvykle černá, azurová, purpurová, žlutá) 

- Proti inkoustovým tiskárnám zde však dochází ke skutečnému míchání jednotlivých 

barevných složek → vyšší kvalita 

- Ke kladům patří kvalitní tisk, rychlost (až několik set stran/min.), relativně nízké 

náklady na tisk (zejména černobílý) a nevysychání barvy 
- Záporem je relativně vyšší cena tiskáren (zejména barevných) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Termosublimační tiskárny:  

- Fungují na tomto principu: fotografický papír tiskárnou 

několikrát projede sem a tam, tiskárna na něj nanáší při vysoké 

teplotě odpařováním jednotlivé barvy, při posledním průjezdu 

většinou nanese ještě ochrannou neviditelnou vrstvu, chránící 

obrázek před mechanickým poškozením, UV zářením a 

blednutím 

- Výhodou je velmi kvalitní tisk a dlouhá životnost výtisků (i 

více než 100 let)  

- Na druhé straně má ještě relativně drahé náklady na tisk a vyšší 

pořizovací cenu 

- Používají se pro tisk fotografií a pro profesionální tisk 

 

 

 

 

Princip laserové tiskárny 

Termosublimační tiskárna 
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Multifunkční zařízení:  

- Kombinace tiskárny, kopírky, skeneru a dalších příslušenství 

- Používá se nejčastěji v malých kancelářích nebo v domácnostech  

pro úsporu místa 

 

 

 

Plottery:  

- Výstupní tiskové zařízení pro tisk velkých formátů 

- Používá se nejčastěji pro tisk technických výkresů, reklamní 

účely, tisk velkých fotografií apod. 

- Existuje mnoho druhů plotterů např.: inkoustový, laserový, 

vyřezávací ad. 
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