
Sítotisk 
 šablonový tisk, mezinárodní symbol S, umělecký sítotisk, 

kdy si šablonu vytváří sám umělec se nazývá serigrafie 
 byl vynalezen na dálném východě, ve 20. století se stala 

oblíbenou technologií v USA, oficiálně ji do české 
republiky dovezl Tomáš Baťa, ale my víme, že během druhé 
světové války ji Češi odkoukali od amerických vojáků, kteří 
nás od západu osvobozovali 

 potiskovali si auta, přilby, oblečení atd. 
 princip sítotisku je protlačování barvy přes propustná místa 

v sítovině 
 

 rám – nejčastěji obdélníkového tvaru, dokonale rovný 
 dřevěný se vyrábí z borovic nebo jedlí, v rozích je vyztužen 

kovovými úhelníky, celý povrch rámu musí být dokonale 
hladký, jinak by trhal sítovinu 

 dřevo se musí na impregnovat, a to trojnásobným nátěrem 
lněnou fermeží, nakonec se přelakuje 

 kovový se vyrábí z oceli nebo duralu, jsou pevné, lehké, 
odolné proti vodě 

 
 síťovina – musí být jemná, hustá, dostatečně pružná, nesmí 

měnit rozměry, musí být odolná vůči mechanickému oděru 
 přírodní hedvábí – i dnes s ním někteří serigrafové pracují, 

volně propouští barvu, odolává tlaku, při opakovaném 
používání se rozvlákňuje 

 kovové sítoviny – z fosforového bronzu nebo nerezavějící 
oceli, nejčastěji se používají při filmovém tisku, tisku na 
keramiku nebo ve sklářském průmyslu, nevýhoda snadné 
mechanické poškození, které se nedá opravit 

 syntetická vlákna – polyamidová (nylon, perlon), nebo 
polyesterová (tesilen) 

 jsou nejužívanější, jsou pevné, pružné, chemicky odolné 
 



 hustota sítoviny je dána číslem, číslo vyjadřuje počet vláken 
na 1cm, používané sítoviny jsou od č. 60-85, existuje i tzv. 
velejemná sítovina č. 200 asi čtvrtina lidského vlasu, 
hustotě sítoviny se říká dostava 

 hustota sítoviny se volí podle detailu tisku, sítoviny se 
vyrábí bílé a žluté, bílé vhodné pro běžný tisk, žluté pro 
fotochemické techniky 

 
 sítovina se napíná stejně jako malířské plátno, ustřihne se o 

3 cm větší rozměr než rám, dostava sítoviny musí být 
rovnoběžně s lištami, kancelářskými skobkami 
přichycujeme sítovinu k rámu, vždy od středu ke krajům 
(nesmí se tvořit záhyby), postupujeme od středu lišty ve 
směru hodinových ručiček 

 
 tříče neboli rakle – jsou to nástroje, kterými hrneme barvu 

po sítu, je to pomůcka, díky které se sítotisk liší od všech 
ostatních technik, je to pás pryže nebo gumy, upevněný v 
plastu pomocí nýtů, vyrábí se široké 10-50 cm o tloušťce 5-
8 mm, mají různé profily buď ostré okraje, nebo zaoblené, 
pokud potřebujeme tříč zabrousit, použijeme smirkový 
papír 

 
 sítotiskové barvy – volíme podle potiskovaného materiálu, 

lesklé, pololesklé, matné, dále krycí, polokrycí, 
transparentní, podle složení a způsobu schnutí, ředidla k 
barvám jsou předepsána výrobcem 

 
 fotoemulze – emulze citlivá na světlo, nanáší se na sítovinu 

pomocí kovového korýtka na obě strany, po osvitu dojde k 
vytvrzení této vrstvy v místech, kde prošlo šablonou, 
emulze jsou želatinová nebo polyvinylalkoholová 

 
 šablona zabraňuje pronikání barvy na místech, jež nemají 

tisknout 



 techniky vytváření šablon jsou buď přímé nebo nepřímé, 
přímé vytváříme přímo na sítovinu, nepřímé mimo sítovinu 
a na její povrch ji dodatečně upevňujeme 

 
 přímé techniky – vykrývaná technika – vhodná k volnému 

kreslířskému projevu, nejjednodušší způsob, kdy kreslíme 
přímo na sítovinu, nejčastěji na vnitřní stranu síta, kreslíme 
štětcem namočeným v šelaku nebo ve studeném klihu 

 vymývaná technika – umožňuje odstupňování tonů, kreslí 
se opět na vnitřní stranu sítoviny, a to litografickou mastnou 
tuží, necháme zaschnout a vykryjeme vnitřní stranu 
roztokem klihu a to širokým vlasovým štetcem po celé 
ploše, necháme uschnout a vymyjeme původní kresbu tuží 
např. Benzínem nebo terpentýnem, můžem tisknout 

 
 nepřímé techniky – vyřezávaná šablona – vhodné pro 

geometrické obrazce a kompozice, nenáročná na zhotovení, 
šablona je vyřezaná z papíru nebo filmu, filmy bývají 
dvouvrstvé, do horní vrstvy vyřežu motiv a odlepím ho od 
spodní části, tím nám vzniknou propustná místa 

 
 fotoserigrafie – vytvoříme si kresbu na průsvitném 

materiálu, kreslíme tuží, čímž získáme tzv. průsvitku, 
kterou okopírujeme na citlivou vrstvu nanesenou na 
sítovině, zatížíme sklem a osvítíme přímým světlem nebo 
obloukovou lampou, doba osvitu záleží na druhu světla, po 
skončení osvitu ponoříme rám do teplé vody a necháme cca 
6 minut, při dobře provedeném osvitu se neosvícená místa 
vyplaví, šablona se osprchuje vodou a oboustraně smočí 
lihem 


