Semináﬁe jsou koncipované pro setkání 50 aÏ 60
odborníkÛ z managementu a ﬁízení v˘roby
a podnikov˘ch útvarÛ dokonãujícího zpracování.
V takovém poãtu je moÏné nejen pﬁedná‰et,
ale i diskutovat a pﬁedvádût moderní techniku.
Témata jsou tak pﬁístupná nejen pro zku‰ené
odborníky, ale i pro zaãáteãníky, kteﬁí do v‰ech
podnikÛ a grafick˘ch studií a agentur neustále
pﬁicházejí. Jsou srozumitelná také studentÛm
odborn˘ch ‰kol v‰ech stupÀÛ, kter˘m Typografia
pravidelnû poskytuje úãast. S touto praxí
má Typografia i Odborná skupina velmi pozitivní
zku‰enosti po mnoho let. Mnozí ﬁeditelé, dnes
i majitelé firem, takové akce podporují vysíláním
vybran˘ch odborníkÛ a sami se jich zúãastÀují.
JiÏ tradiãnû se zúãastnili napﬁ. zástupci z tiskáren
Protisk z âesk˘ch Budûjovic, Tisk Horák z Ústí nad
Labem, Tiskárny Ministerstva vnitra, CPI Moravia
z Pohoﬁelic, tiskárny Bíl˘ slon z Plznû a dal‰ích

podnikÛ. Tû‰í nás i zájem dodavatelÛ, kteﬁí si téÏ
pﬁi‰li poslechnout novinky t˘kající
se dokonãujícího zpracování a úãastnili
se odborn˘ch diskuzí bûhem semináﬁe, byli to napﬁ.
odborníci ze spoleãnosti Océ a Müller Martini.
Poﬁadatele tû‰í rostoucí zájem ‰kol a nûkter˘ch
pedagogÛ o na‰e odborné semináﬁe. Tentokrát
se zúãastnili pedagogové hned z pûti odborn˘ch
‰kol; paní Galbavá a paní ·tûpánková ze Stﬁední
odborné ‰koly mediální grafiky a polygrafie
Rumburk, Ing. âermák ze Stﬁední ‰koly
propagaãní tvorby a polygrafie Velké Poﬁíãí, paní
Utûkalová ze Stﬁední ‰koly polygrafické Praha
se sedmi studenty, pan Kutheil z Vy‰‰í odborné
‰koly grafické a Stﬁední prÛmyslové ‰koly grafické
Praha s dvûma studenty VO· a paní Parkanová
ze Stﬁední ‰koly Aloise Klara, coÏ je ‰kola, která
vyuãuje studenty s tûlesn˘m nebo mentálním
postiÏením a jedním z oborÛ je knihaﬁ.
Bylo vidût, Ïe pﬁedná‰ky zaujali nejen pedagogy
ale i studenty a velkou pozornost vûnovali
i pﬁedvádûnému stroji na lepení zastudena Ribler.
S nûkter˘mi vyuãujícími jsme debatovali o situaci
ve stﬁedním odborném ‰kolství, které rozhodnû
není bez problémÛ. Asi nejv˘raznûj‰ím
problémem je shánûní praxe pro studenty s ãímÏ
souvisí i potom jejich nástup do zamûstnání –
s nedostateãnou praxí mnoho podnikÛ nové lidi

nepﬁijímá. Problém je mnohdy i v my‰lení
studentÛ – absolvent stﬁedo‰kolského a uãebního
oboru s maturitou má b˘t kvalifikovan˘m
dûlníkem, nikoli kanceláﬁsk˘m pracovníkem –
mnoho mlad˘ch lidí si myslí, Ïe maturita
je ochrání pﬁed manuální prací a takov˘ názor
pﬁevládá i v laické spoleãnosti.
Semináﬁ zahájil Ing. Vladislav Najbrt, ‰éfredaktor
ãasopisu Typografia, kter˘ byl i moderátorem
semináﬁe. Jako v minul˘ch roãnících i tentokrát
se podaﬁilo získat k úãasti v˘znamné odborníky
z praxe z domova i ze zahraniãí. Hned v úvodu
vystoupil s tématem „Kniha v krizi?“ Ing. Jiﬁí
Zápotock˘ z tiskárny xPrint s.r.o., kter˘ pﬁednesl
své úvahy o budoucnosti kniÏní v˘roby a situaci
na trhu s knihami, která nahrává vût‰ímu uplatnûní
digitálního tisku pﬁi v˘robû knih. Na tuto
pﬁedná‰ku ãásteãnû navázal Richard Jílek ze
spoleãnosti Xerox, jehoÏ pﬁedná‰ka pﬁedstavila
zaﬁízení Xerox vyuÏitelná pro tisk knih digitálním
tiskem. V pﬁedsálí bylo pﬁipraveno mnoÏství
publikací vyti‰tûn˘ch právû na zmiÀovan˘ch
zaﬁízeních Xerox, takÏe náv‰tûvníci mohli posoudit
nejen kvalitu tisku ale i vazby zhotovené finishery
digitálních tiskov˘ch strojÛ. 1. Blok pﬁedná‰ek
uzavﬁel Franz Josef Landen ze spoleãnosti Ribler
GmbH, jenÏ hovoﬁil o lepení zastudena a pﬁiblíÏil
nejen sloÏení lepidel a specifika frézy spoleãnosti
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Ing. Petr Hájek ze spoleãnosti Sigloch-Kolbus Praha

Michal Kourek ze spoleãnosti Cicero Stapro Group

Knihaﬁsk˘ semináﬁ, konan˘ 7. ﬁíjna na Novotného
lávkce navázal na dosavadní ﬁadu úspû‰n˘ch
semináﬁÛ „V˘roba vazeb dnes a zítra“. Na pﬁípravû
a organizaci se podílela Odborná skupina pro
knihaﬁství a dokonãovací techniky Spoleãnosti
tisku. Semináﬁe kaÏd˘m rokem poﬁádá ãasopis
Typografia, kter˘ aktuální témata t˘kající se novinek
v dokonãujícím zpracování pravidelnû otiskuje.
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Ribler, ale i nûkolik ukázek knih lepan˘ch touto
technologií. Pﬁi demonstraci mu pomáhala jeho
asistentka paní Susanne Boemanns. Dopolední
pﬁestávka na kávu byla zpestﬁena pﬁedvedením
frézky Ribler – Junior 420 a lepiãky Ribler – Junior
420 v pﬁedsálí. Zájemci si mohli technologii sami
vyzkou‰et a to i na vzorcích z rÛzného papíru.
Pﬁedvádûná zaﬁízení vzbudila mnoho debat
o skvûlé kvalitû v˘sledné vazby ale i o men‰í
rychlosti v˘roby proti prÛmyslov˘m strojÛm.
To je dáno hlavnû tím, Ïe zaﬁízení Ribler je urãeno
pro vazbu mal˘ch nákladÛ, dobﬁe se tedy uplatní
pﬁi dokonãování digitálních tiskÛ.
Po pﬁestávce vystoupil Ing. Petr Hájek ze spoleãnosti
Sigloch-Kolbus Praha a pﬁedstavil níto‰icí stroj
Kristec od italské spoleãnosti Meccanotechnica
S.p.A. Nejvût‰í v˘hodou tohoto stroje je moÏnost
pﬁímého napojení na digitální tiskové stroje a skvûlá
kvalita ‰ité vazby. Povídání pana Hájka zpestﬁilo
video ukazující podrobnû v˘robu ‰itého bloku

na zmiÀovaném stroji. Mezi dosavadními
prezentacemi popisujícími pﬁeváÏnû nová v˘robní
zaﬁízení, se objevil v˘klad Michala Kourka ze
spoleãnosti Cicero Stapro Group, kter˘ úãastníky
podrobnû seznámil s kalkulací dokonãujícího
zpracování a pﬁedvedl software Cicero, kde
ve specializovaném modulu ukázal kalkulaci
a zadání zakázky do v˘roby a poté získávání
zpûtn˘ch informací o v˘robû zakázky z provozu.
Bûhem spoleãného obûda, kter˘ následoval
po této pﬁedná‰ce, se rozvinuly diskuse úãastníkÛ
reagujících na informace získané v dopoledním
bloku pﬁedná‰ek a prezentací. Pﬁíjemn˘ podzimní
den pokraãoval odpoledne pﬁedná‰kou pana
Romana Novotného ze spoleãnosti Ferag CZ
a prezentací zaﬁízení JobFolio, urãen˘ch
k dokonãovacímu zpracování zejména
v kotouãovém tisku. Willy Them ze spoleãnosti
Beardow & Adams, popsal zúãastnûn˘m pﬁednosti
hot melt lepidel, která stejnojmenná spoleãnost

vyrábí a kterou v âeské republice zastupuje
spoleãnost Ferag CZ. Semináﬁ zakonãil Jiﬁí BlahÛt
ze spoleãnosti Sentis a pﬁedvedl pomocné
materiály na zpevnûní kniÏního bloku a potahové
materiály, diváky zaujalo mnoÏství pﬁedvádûn˘ch
vzorkÛ a dal‰í vzorky tentokrát od spoleãnosti
Special Paper mohli najít v ta‰kách, které dostali
pﬁi pﬁíchodu na semináﬁ.
Po dohodû s autory otiskneme jednotlivé
pﬁíspûvky formou ãlánkÛ v Typografii, vybrané
si mÛÏete pﬁeãíst na následujících stranách.
Na závûr vznikla bohatá diskuse, která
po pﬁedná‰kách doplnila mnoho praktick˘ch
souvislostí a potvrdila vhodnost seminární formy
se stﬁednû poãetnou úãastí, která debaty umoÏÀuje.
Moderátor semináﬁe: Vladislav Najbrt, ‰éfredaktor
ãasopisu Typografia
Semináﬁ sponzorovali: Xerox, G+P Technik,
Cicero Stapro Group, Sigloch-Kolbus, Sentis,
Jitka Böhmová
Ferag CZ, Special Paper ×
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