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Počítačové tiskárny



ÚvodÚvod
Počítačová tiskárna je druh grafického 

výstupního externího zařízení, které slouží k 

přenosu dat uložených či zpracovaných v 

elektronické podobě na fyzické médium, 

kterým je obvykle papír, ale také např. 

průhledná fólie a jiné.průhledná fólie a jiné.

Tiskárny jsou obvykle připojeny k počítači, a to 

buď přímo nebo prostřednictvím počítačové sítě. 
Obr 1. Multifunkční 

tiskárna

Některé tiskárny mohou být připojeny k digitálnímu fotoaparátu 

nebo jinému přístroji, případně umožňují i tisk z paměťových 

karet. Existují také multifunkční přístroje kombinující tiskárnu se 

skenerem a kopírovacím zařízením.



Rozdělení počítačovýchRozdělení počítačových
tiskárentiskáren

Běžní uživatelé se nejčastěji setkají s následujícími druhy 

počítačových tiskáren:

� Jehličkové tiskárny� Jehličkové tiskárny

� Termální tiskárny

� Inkoustové tiskárny

� Laserové tiskárny



Jehličkové tiskárnyJehličkové tiskárny
K tisku se používá tisková hlava, která se 

pohybuje po listu papíru ze strany na stranu.

Grafický výstup je složen z bodů vykreslených 
přes barvicí papír elektromagnetem řízenými 
jehlami.

Obr 2. Výstup z 

jehličkové tiskárny
Jehličkové tiskárny mívají až 24 jehel.

Výhody: Nevýhody:

� Levný tisk

� Rychlý tisk textu

� Jednoduchost

� Malé rozlišení

� Možnost tisku na traktorový papír

� Pomalý tisk grafiky

� Omezený výběr barev

� Hlučnost

jehličkové tiskárny
Jehličkové tiskárny mívají až 24 jehel.



Termální tiskárnyTermální tiskárny

Termální (tepelné) tiskárny se vyrábí 

ve dvou základních variantách:

� s přímým tiskem – tisková hlava je tvořena malými odpory s 

malou tepelnou setrvačností; využívají se např. v supermarketech

� rychlý tisk

Obr 3. Termální tiskárna

� termotransferové – mezi hlavou a médiem je speciální fólie, 

ze které se barva teplem přenese

� rychlý tisk

� provozní náklady tvoří jen papír, který je ale dražší

� vhodné pro fotografie ve vysokém rozlišení

� lze tisknout na různé materiály, např. plastové štítky



Inkoustové tiskárnyInkoustové tiskárny
Inkoustové (ink-jet) tiskárny pracují formou 

nanášení inkoustu na papír. Rozlišují se 

následující druhy:

� Termické (bubble-jet) – při zahřátí 

inkoustu vznikne v trysce bublina, která 

vymrští inkoustovou kapku

� Piezoelektrické – na tiskové hlavě jsou krystaly schopné 

měnit tvar, čímž vystřelují kapku na papír.

vymrští inkoustovou kapku

� Voskové – vstřikují na papír natavený tuhý inkoust. Vyznačují 

se živými barvami a vysokou kvalitou tisku

Obr 4. Ukázka termické tiskárny



Laserové tiskárnyLaserové tiskárny
Laserové tiskárny pracují podobně jako kopírky. Paprsek 

vykresluje obrázek na fotocitlivý a polovodivý válec, na který 

se následně nanese toner.

Ten se uchytí jen na osvětlených

místech, obtiskne se na papír

a poté se zažehlí působeníma poté se zažehlí působením

tepla a tlaku.

� Vysoce rychlý tisk

� Vyšší náklady na barevný tisk

� Velmi dobrá kvalita

Obr 5. Princip tisku laserovou tiskárnou
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