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6. GRAFIKA 
- takové odborné slovo, říkáte si určitě! Ale není to nic jiného než TISK! 

- GRAFIKA = TISK 

- odborněji řečeno: rozmnožování výtvarné práce pomocí tisku 

MATRICE – další „odborné“ slovo, které stále dokola ve výtvarce používáme. Matrice je „něco“ do 

čeho škrábeme, ryjeme, rýpeme, nebo na ni lepíme. Je to ta „podložka“ na kterou něco tvoříme. 

Matrice může být linoleum (na linoryt), školní fólie (na suchou jehlu), papír/karton (na papíroryt nebo 

tisk z koláže). 

Vysvětlení pojmu grafika 

https://www.youtube.com/watch?v=yg-roFEnU70&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=10&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1 

Pokud grafik vytvoří jednu matrici, může vytisknout např. až 30 tisků (podle opotřebování matrice) a 

všechny tyto tisky se považují za originály. Číslují se např. 8/30 (osmý z třiceti) 15/20 (patnáctý z dvaceti). 

Přesto existují rozdíly mezi prvními a posledními otisky, zejména u hlubotisku, je-li je zvolen vysoký počet 

otisků. První otisky mají ostré linie, poslední již jsou horší kvality. 

Rytí matrice je často náročné a zdlouhavé, ale prodej tisků grafikovi tuto práci poté finančně vynahradí. 

Každý tisk se považuje za originál, nikoliv kopii! 

Pokud kreslíř nebo malíř nakreslí(namaluje) obraz a chce ten stejný mít ještě jednou, musí jej 

nakreslit/namalovat celý znovu a říkáme tomu kopie obrazu. U grafika je to jiné, tisky které z jedné matrice 

vytiskne jsou pořád originálními tisky! 

Ve výtvarce tiskneme dvojím způsobem: 

1. Z VÝŠKY – linoryt (dřevoryt, dřevořez), tisk z papírové koláže, vyrobená tiskátka a 

experimentování. Barva se nanáší válečkem na vyvýšená místa a otiskne se to, co je nahoře – 

vysoko, proto tisk z výšky. U linorytu odrýváme to, co zůstane bílé, proto je složitější si konečný 

motiv představit.  

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=yg-roFEnU70&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=10&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1


Další příklady linorytů:   

  

  

U linorytu můžete vidět větší kontrast mezi bílou a černou barvou. Co odryjeme, zůstane bílé (netiskne se). 

(Článek jak tisknout linoryt doma https://www.diyprojekty.cz/2017/10/jak-na-linoryt-doma-i.html) 

 

2. Z HLOUBKY – suchá jehla, papíroryt – škrábe se do fólie nebo papíru a barva se vtírá do hlubokých 

míst, kde uvízne. Z povrchu se odstraní „hlazením“ novinami. Dále se tiskne na vlhký papír 

v grafickém lisu zvaném satinýrka (grafický lis pro tisk z výšky a z hloubky) 

.   

https://www.diyprojekty.cz/2017/10/jak-na-linoryt-doma-i.html


   

Suchá jehla se více podobá kresbě tužkou. Co škrábeme bude černé (opačný způsob jako u linorytu) 

PŘÍKLADY TISKU V ZUŠ 

• Tisk z papírové koláže – matrice je papír nebo karton 

   

• Linoryt – matrice je linoleum 

   

• Tisk z přírodnin – v tomto případě nemluvíme o matrici, ale tiskne se ze samotných přírodnin 

   



   

Připomeňte si grafické techniky z výstavy Jiné světy a naší společné práce z minulého roku. 

  

LINORYT                                       SUCHÁ JEHLA                                            PAPÍRORYT 



  SUCHÁ JEHLA + TISK Z PAPÍROVÉ KOLÁŽE                                                                                               

    

ROBOTI – TISK Z PAPÍROVÉ KOLÁŽE, OTISKY PŘEDMĚTŮ 


