Úãastníky pﬁivítal nûkolika slovy Ing. Vladislav
Najbrt ze spoleãnosti Printa, s.r.o., ‰éfredaktor
ãasopisu Typografia a poté vystoupil Vladimír
Luke‰, kter˘ je v souãasnosti pedagogem
na Vy‰‰í odborné ‰kole grafické a Stﬁední
prÛmyslové ‰kole grafické, se svou pﬁedná‰kou
Jak seznamovat a zapojovat zadavatele
do standardizace a kontroly kvality. Stabilizace
v úseku mezi nátiskem a tiskem – tak znûlo
téma, které pﬁednesla Ing. Zuzana Paulínyová
z tiskárny Europrint, a.s. Praha. Vycházela
ze své praxe a seznámila úãastníky s tím, ãemu
je tﬁeba vûnovat pﬁi kontrole kvality v tiskárnû
pozornost a zdÛraznila i dÛleÏitost komunikace
se zamûstnanci. Poté následovala prezentace

pﬁístroje EasyTrax a dal‰ích zaﬁízení pro
kontrolu kvality tisku od spoleãnosti X-Rite,
o kter˘ch hovoﬁil Stanislav ·ulla ze spoleãnosti
X-Rite. V pﬁestávkách bûhem celého semináﬁe
bylo moÏné si prohlédnout a vyzkou‰et jiÏ
zmiÀovan˘ mûﬁicí pﬁístroj X-Rite EasyTrax
v prostoru pﬁedsálí. Odborníci z firmy X-Rite
odpovûdûli zájemcÛm na jejich dotazy a ochotnû
je seznámili s funkcemi a v˘hodami pﬁístroje.
O zajímavém produktu spoleãnosti Just byla
pﬁedná‰ka Ing. Vladislava Najbrta. Jedná
se o Studio Light Systém, coÏ je pult
s normalizovan˘m osvûtlením a bíl˘m pozadím,
kde je v prostorov˘ch podmínkách grafického
studia moÏné fotografovat produkty men‰ích
rozmûrÛ napﬁ. do katalogÛ na profesionální
úrovni. Celé Studio Light Systém nezabere vût‰í
prostor neÏ 2 x 2 m, proto je vhodn˘ i pro
tiskárny nebo grafická studia s mal˘mi prostory,
která tak mohou roz‰íﬁit svou nabídku
o zajímavou sluÏbu. Z oblasti fotografie pﬁenesla
úãastníky opût zpátky ke kontrole kvality tisku
pﬁedná‰ka Martina Bûlíka ze spoleãnosti
Uniware, s.r.o. Hovoﬁil o systému kontroly
kvality tiskového archu DAC Symphony, kter˘

automaticky kontroluje kaÏd˘ tiskov˘ arch.
Pﬁedná‰ka Ing. Filipa RÛÏiãky Sledování kvality
tisku na archov˘ch strojích online, se vûnovala
systému Densitronic. Tento systém vyvinula
spoleãnost KBA a je moÏné díky nûmu sledovat
a ﬁídit vybarvení tisku pﬁímo v tiskovém stroji.
V prÛbûhu semináﬁe si úãastníci mohli
prohlédnout a vyzkou‰et i pﬁístroj Techkon
SpectroJet, nov˘ skenovací denzitometr,
o kterém hovoﬁila Ing. Ivona Mandulová
ze spoleãnosti Printa, s.r.o. v odpolední ãásti
semináﬁe. Velmi zajímavé téma pﬁednesl
Ale‰ Odehnal z tiskárny H.R.G. spol. s r.o. a sice
Centra kontroly kvality a jejich úloha v dne‰ním
marketingu tiskáren. Zamûﬁil se zejména
na sledování chybovosti v˘roby a prevenci chyb
v polygrafické v˘robû. Na závûr vystoupil
Ing. Milan Lelek s prezentací srovnávající rÛzné
profesionální digitální fotoaparáty
a na ukázkách fotografií pﬁedvedl jejich v˘hody
i nedostatky. Byli jsme velmi potû‰eni,
Ïe se nám za podpory sponzorÛ podaﬁilo
i v dobû krize semináﬁ zorganizovat a na‰li
se lidé z praxe, kteﬁí si udûlali ãas a pﬁedná‰ek
se se zájmem zúãastnili. ×
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JiÏ podruhé uspoﬁádal ãasopis Typografia
ve spolupráci se Spoleãností tisku odborn˘
semináﬁ na téma Standardizace a kontrola kvality
tisku, bûhem kterého bylo moÏné vyslechnout
nejen zajímavé pﬁedná‰ky ale i vyzkou‰et
si mûﬁení s pﬁístroji EasyTrax od spoleãnosti
X-Rite a Techkon SpectroJet spoleãnosti
Printa, s.r.o. Semináﬁ se konal 28. dubna v sídle
âSVTS na Novotného lávce v Praze.
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