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Editorial

KdyÏ ãtu v polygrafick˘ch ãasopisech nad‰ené ãlánky o elektronick˘ch médiích, vÏdy si vzpomenu na jednu povídku
Jaroslava Ha‰ka. Líãí v ní, jak byl vyhozen z ‰éfredaktorského místa Knihaﬁsk˘ch rozhledÛ: poté, co napsal, Ïe knihy
se ze zdravotních dÛvodÛ nemají dávat vázat, protoÏe knihaﬁsk˘ ‰krob obsahuje nebezpeãné bakterie... Ten pﬁíbûh si Ha‰ek
samozﬁejmû vymyslel.
I Typografia je ale nucena – realitou – vûnovat elektronick˘m médiím pozornost. V tomto ãísle si proto mÛÏete pﬁeãíst
ãlánky o chystaném veletrhu Digi:media a v˘voji novin stále více k jejich digitální podobû. Zde se chci ale zamyslet nad
jinou vûcí.
Na pﬁelomu roku Google zprovoznil své e-knihkupectví Google Books, obsahující zatím tﬁi miliony elektronick˘ch knih –
pﬁeváÏnû naskenovan˘ch, nûkteré z nich ale Google získal od nakladatelÛ pﬁímo v elektronické verzi. Stal se tak velk˘m
konkurentem Amazonu a dal‰ích firem, nabízejících na prodej i e-knihy. âteãky e-knih (aÈ jiÏ Amazon Kindle ãi dal‰ích
ãteãek zaloÏen˘ch na elektronickém inkoustu, nebo iPadu zaloÏeném na klasickém barevném, byÈ dotykovém displeji)
zﬁejmû jiÏ prorazily cenovou i psychologickou bariéru masového roz‰íﬁení. O leto‰ních vánocích i v âesku: uÏ je jich mezi

Autorem obálky ãísla 1 je Vladislav Najbrt.

námi pﬁes 50 000.

Vyuãil se ruãním sazeãem, pozdûji studoval typografii

Vûk elektronick˘ch knih opravdu zaãíná. DÛvodem, proã o tom pí‰u, není jen budoucnost knih ti‰tûn˘ch, ale i budoucnost

a technologii tisku v Lipsku a trvale se pohybuje

knihoven.

na rozmezí typografie a polygrafické technologie.

Princip veﬁejn˘ch knihoven byl od poãátku jasn˘: poskytnout maximu lidí maximum knih za minimální (obvykle

S Typografií spolupracoval jako grafik a publicista jiÏ

symbolick˘ roãní) poplatek. Mezi první veﬁejnosti otevﬁené knihovny patﬁily sice i knihovny soukromé – komerãní,

od 60. let, od jejího obnovení v roce 1997 je jejím

v nichÏ se knihy pÛjãovaly za vy‰‰í poplatky, podobnû jako o nûkolik století pozdûji fungovaly pÛjãovny videokazet

‰éfredaktorem. „âíslo 1 bylo pro mû pﬁíleÏitostí

a DVD. Ty ale pod tlakem skuteãnû veﬁejn˘ch knihoven brzy prakticky vymizely.

k typografickému ﬁe‰ení obálky, které navozuje symbolick˘

Vydavatelé a knihovny spolu Ïili dlouhá léta v míru. Omezen˘ poãet v˘tiskÛ dané knihy v knihovnách znamenal,

dojem. Symbolika jedniãky jako absolutního ãísla je pro

Ïe vydavatel napﬁíklad v âesku pﬁi‰el maximálnû o stovky potenciálních kupcÛ roãnû. To se ale s pﬁíchodem

typografa velkou v˘zvou.“ Vznikly tﬁi verze, jednu z nich

elektronick˘ch knih mûní. Zatímco pro knihovnu znamenají e-knihy koneãnû naplnûní jejího jiÏ zmínûného poslání –

jsme pouÏili na obálku hlavního ãísla a druhou na obálku

pÛjãovat maximu lidí maximum knih prakticky zdarma – pro vydavatele by akceptování tohoto modelu znamenal

Typografie digitální. Ve zmen‰ené verzi uvádíme

pohromu: prakticky nikdo by jejich elektronické knihy nekupoval. Princip knihovny a princip vydavatelsk˘ na sebe

i nepouÏitou verzi, která zﬁejmû nejsilnûji souvisí

narazily s plnou silou.

s hlavním tématem tohoto ãísla, jímÏ jsou barvy.

Jaké jsou moÏnosti ﬁe‰ení? Buì zÛstanou knihovny omezeny na pÛjãování papírov˘ch knih jak archivních, tak novû
vydávan˘ch – plus samozﬁejmû e-knih urãen˘ch vydavatelem k bezplatné distribuci vãetnû napﬁíklad odborn˘ch prací,
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které byly dosud zpoplatnûny jen vzhledem k nutnosti jejich tisku a fyzické distribuce – a rezignuje na závazek pokr˘vat

titulu. Druhou moÏností je, Ïe knihovny budou evidovat poãet v˘pÛjãek neomezenû a pﬁes internet pÛjãovan˘ch e-knih
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v˘tisky, kter˘ch je v âesku jen nûkolik a kaÏd˘ vydavatel je jim povinen zasílat minimálnû jeden v˘tisk kaÏdého svého

1 /2

cel˘ kniÏní trh. To se t˘ká zejména tûch knihoven, které dosud cel˘ kniÏní trh pokr˘valy: tedy knihoven s tzv. povinn˘mi

a podle toho budou zpûtnû platit vydavatelÛm urãité poplatky – to by ale prakticky zﬁejmû znamenalo, Ïe postupnû
splynou v jedinou centrální pÛjãovnu e-knih, v˘pÛjãní poplatky za jednotlivé knihy budou urãovat vydavatelé a budou
shodné s cenou e-knihy. Pokud by totiÏ byly symbolické jako u papírov˘ch knih v dne‰ních knihovnách, vydavatelé by
zkrachovali.
Lze také e-knihy pÛjãovat v knihovnách pouze na omezeném poãtu fyzick˘ch nosiãÛ – to je ale vzhledem k technick˘m
moÏnostem zabránit kopírování, které zatím vÏdy pokulhávaly za hackery, nesmyslné a také umûlé omezení.
MoÏn˘m ﬁe‰ením by bylo uvolnit e-knihy pro v˘pÛjãky v knihovnách aÏ jistou dobu (ﬁeknûme tﬁi mûsíce) po jejich vydání.
Vydavatelé by se ale v tomto pﬁípadû museli pﬁipravit na to, Ïe na sv˘ch e-knihách budou vydûlávat jen omezenou dobu
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po jejich vydání. Na dlouhodob˘ch titulech typu encyklopedií by samozﬁejmû vydûlávali dlouhodobû – díky aktualizacím,
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aÈ jiÏ pﬁedplacen˘m ãi kupovan˘m jednotlivû.
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Hlavním tématem lednového ãísla Typografie jsou tiskové barvy. Pﬁeãíst si mÛÏete o nízkomigraãních barvách, urãen˘ch

IA

Do pomûru vydavatelÛ a knihoven zasáhne pravdûpodobnû i legislativa, která bude muset zohlednit zájmy obou stran.
zejména pro klasické tiskové technologie (s dÛrazem na ofset), o barvách metalick˘ch, ale i o marketingovém vyuÏití barev,
zdraÏování barev a praxi tiskáren v jejich uÏívání. V pﬁíloze Digitální Typografia pak najdete dva ãlánky o inkoustech pro
velkoplo‰n˘ inkjetov˘ tisk.
Tímto ãíslem zaãínáme publikovat novodobé dûjiny na‰eho oboru z pera uznávaného odborníka a dlouholetého pracovníka
firmy Heidelberg ing. Milana Lelka. Historii je vûnován i pﬁíspûvek Jany Vránkové o brzkém znovuotevﬁení Národního
technického muzea s novû zﬁízenou tiskaﬁskou expozicí. Nezapomnûli jsme ani na zprávy ze svûta papíru.
Ve v˘tvarné ãásti ãísla najdete jiÏ tradiãní rekapitulaci zaslan˘ch novoroãenek, v˘sledky leto‰ního roãníku Grafiky roku
a ãlánek o probíhající v˘stavû polského plakátu. Hlavním materiálem Digitální Typografie je pak první ãást rozsáhlého
redakci.
Na závûr je‰tû jedna dÛleÏitá poznámka. Jistû jste si v‰imli, Ïe prosincová Typografie vy‰la aÏ v polovinû ledna a toto ãíslo
vychází na pﬁelomu ledna a února. DÛvodem je dlouhodobá rekonvalescence na‰í v˘konné redaktorky Jitky Böhmové,
kterou bude po dobu její nepﬁítomnosti zastupovat autor tûchto ﬁádek, jehoÏ ãlánky jste jiÏ mohli v Typografii vídat.
ZpoÏdûní postupnû doháníme, pﬁí‰tí ãíslo jiÏ vyjde v prÛbûhu února.
Miroslav Doãkal
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Nízkomigraãní
barvy a laky pro tisk
potravináﬁsk˘ch obalÛ
Obaly potravin obecnû rozdûlujeme na primární
a sekundární. U primárních obalÛ pﬁichází
zabalená potravina do pﬁímého kontaktu
s vût‰inou nepoti‰tûnou vnitﬁní stranou obalu,
jehoÏ vnûj‰í strana ale naopak b˘vá v poslední
dobû stále ãastûji potiskována. Sekundárním
obalem pak naz˘váme takov˘ obal, v nûmÏ
je zabalen jeden ãi více uzavﬁen˘ch primárních
obalÛ se zabalen˘mi potravinami. Sekundární
obal je poti‰tûn prakticky vÏdy.
Problémem pﬁi potisku primárních obalÛ se mÛÏe
stát migrace urãit˘ch sloÏek tiskov˘ch barev
a lakÛ skrz potiskovan˘ materiál do zabalené
potraviny.
Jde vlastnû o dva základní problémy. Jednak o tzv.
obtahování ve stohu, kdy nedostateãnû vytvrzená
UV barva ãi lak pﬁichází do kontaktu s vnitﬁní
(nepoti‰tûnou) stranou horního obalového archu.
Problém je silnûj‰í u bezbarv˘ch lakÛ neÏ u barev,
protoÏe u barev je i prÛnik vizuálnû
nerozpoznateln˘ch látek (napﬁíklad ﬁedidel)
obvykle indikován i obtahem barvy a postiÏenou
ãást nákladu lze tedy dobﬁe identifikovat.
Zde jde vlastnû o nedodrÏení technologického
postupu, ãasto napﬁíklad nedbalou péãi
o vytvrzovací UV lampy a opoÏìování jejich
v˘mûny ãi nesprávné seﬁízení na nedostateãn˘ ãas
vytvrzení. Dodejme, Ïe tyto problémy se sice
t˘kají pﬁedev‰ím UV tvrditeln˘ch barev a lakÛ, ale
nejen jich. Nejvíce se pak projevují v archovém
ofsetu, kter˘m skládaãkové lepenky a balící
papíry v Evropû potiskují pﬁedev‰ím. Druh˘m,
zﬁejmû závaÏnûj‰ím problémem, je skuteãná
migrace: tedy prÛnik („prosakování“) látek,
pﬁedev‰ím tzv. fotoiniciátorÛ z UV barev a lakÛ,
do zabalen˘ch potravin skrze obalov˘ papír

V˘robce barev Michael Huber
kromû zaloÏení znalostního fóra
FuturePack sponzoruje
i stejnojmennou cenu

ãi fólii. RovnûÏ zde se nûkdy mluví o migraci
obtahem, ale ve smyslu pﬁenesení nûkter˘ch látek
z barvy z vnûj‰ího obalu na vnitﬁní a následnû
na balen˘ obsah. V Belgii nedávno probûhla aféra
s kartonem pro müsli, kter˘m do v˘robku
pronikaly ‰kodliviny z nedostateãnû vytvrzeného
UV laku na povrchu.
O této migraci se zaãalo ve vût‰í míﬁe mluvit
zhruba pﬁed dvûma lety. ·lo zejména
o 4-methylbenzofenon (4-MBP) a benzofenony
obecnû, i kdyÏ mnoho afér s nimi spojen˘ch bylo
zﬁejmû zpÛsobeno jiÏ zmínûn˘m nedodrÏením
technologického postupu. Paradoxem je,
Ïe po aférách v roce 2005 s prÛnikem
fotoiniciátoru ITX (isopropylthioxanthonu)
z UV barev do su‰eného mléka a dal‰ích potravin
(rovnûÏ zﬁejmû obtahem ve stohu) byl tento
nahrazen v˘robci právû 4-methylbenzofenonem.
Ten se proto zaãal v barvách a lacích urãen˘ch
pro potisk potravináﬁsk˘ch obalÛ opût nahrazovat,
aby se pﬁede‰lo dal‰ím problémÛm.
Dodejme, Ïe oba zmínûné problémy lze nûkdy
dost tûÏko oddûlit. Zejména recyklovan˘ karton
je problematick˘ pro svou vysokou savost, která
znemoÏÀuje dostateãné vytvrzení UV barev a lakÛ,
i pro obsah chemikálií z recyklace samotné.
Nebezpeãí migrace se samozﬁejmû net˘ká jen
barev a lakÛ, ale i obalov˘ch materiálÛ
samotn˘ch: u flexibilních obalÛ existuje
nebezpeãí migrace polyaromatick˘ch aminÛ
(zvlá‰È u transparentních fólií), vnitﬁní ochranné
zlatolaky mohou uvolÀovat bisfenol
a diglycidyléter, v plastov˘ch fóliích obecnû hrozí
monomery, ftaláty a stabilizátory. Problém se t˘ká
v˘luãnû obalÛ bez stálé bariéry z pevné látky
(sklo, kov) nebo bariéry funkãní, kterou mÛÏe
tvoﬁit plastová fólie PET, PVC ãi PET/SiOx,

ne v‰ak (vÛãi v‰em migrujícím látkám) fólie
hliníková – na rozdíl od pevného hliníku
u stál˘ch bariér zde záleÏí na tlou‰Èce a jin˘ch
parametrech. A rovnûÏ ne prostá PE ãi PP fólie.
Volba druhu a materiálu funkãní bariéry záleÏí
rovnûÏ na tom, jaká potravina je v primárním
obalu balena – bariéru mÛÏe tvoﬁit ãi spolutvoﬁit
i plyn.
Kartony, lepenky ani fólie ale samozﬁejmû
tûmito bariérami nûjak automaticky ka‰írovány
nejsou. ¤e‰ením, jak migraci zabránit, se proto
staly tzv. nízkomigraãní (low-migration ãi
zkrácenû LM) barvy a laky. DluÏno dodat, Ïe
v˘znamní v˘robci barev a lakÛ, jako je Huber,
jiÏ del‰í dobu vystupují proti potisku a lakování
primárních obalÛ bûÏn˘mi UV barvami
ãi laky a doporuãovali místo toho pouÏití jejich
LM verzí, pﬁestoÏe se lakují pﬁedev‰ím
sekundární obaly a pﬁi lakování v inertním
prostﬁedí bez kyslíku lze dávku fotoiniciátorÛ
v˘raznû sníÏit.
Na nebezpeãí migrace fotoiniciátorÛ a dal‰ích
látek z UV lakÛ reagovali jejich v˘robci také jinak:
kromû sniÏování podílÛ nebo nahrazování
problematick˘ch sloÏek v UV lacích se soustﬁedili
také na dosaÏení lesku srovnatelného s UV laky
pomocí lakÛ na vodní bázi (aniÏ by ov‰em
recepturou nûjak zásadnû dokázali ovlivnit del‰í
dobu jejich su‰ení).
Ochrana chuti a vÛnû Nejde ale jen o striktnû
bezpeãnostní kritéria – pﬁímou kontaminaci
balené potraviny nebezpeãn˘mi látkami –
ale také o kritéria organoleptická: tedy ovlivnûní
vÛnû a chuti balené potraviny nûkterou
ze sloÏek barvy ãi laku. K mûﬁení takového
ovlivnûní a zejména k v˘voji bezzápachov˘ch
barev i substrátÛ se pouÏívá tzv. RobinsonÛv test
(norma DIN 10 955) se ãtyﬁstupÀovou ‰kálou
zápachu. PrÛnik zápachu se mûﬁí
tzv. Robinsonov˘m testem pomocí kontrolního
materiálu (ãokolády), s níÏ je látka 48 hodin
v uzavﬁené nádobû. Test hodnotí nejménû ãtyﬁi

lidé, nekuﬁáci ve vûku nejlépe 25 – 30 let.
Pokud jde o tuto organoleptickou stránku, dosáhli
jiÏ v˘robci znaãn˘ch úspûchÛ u UV barev a lakÛ
vÛbec (nejen LM): zatímco dﬁív bylo moÏné
poznat tiskovinu lakovanou UV lakem podle
ãichu, dnes jiÏ to pro ne‰kolen˘ nos není podle
vedoucího prodeje obalov˘ch barev Huber
Thomase Polstera tak snadné.
Limity a pﬁedpisy Limity obsahu cizorod˘ch
látek se neustále zpﬁísÀují s tím, jak
se zdokonalují mûﬁící pﬁístroje (napﬁíklad plynové
chromatografy) a jsou schopny detekovat stále
men‰í mnoÏství cizorod˘ch látek. Názornû
to pﬁiblíÏil Jörg Siegrist ze ‰v˘carské spoleãnosti
Schmid Rhyner na loÀském praÏském odborném
semináﬁi: „Zatímco v roce 1965 byla kapka
‰kodliviny detekovatelná ve varném hrnci, v roce
1975 v zahradním jezírku, v roce 1995 v men‰ím
rybníku, v roce 2005 to bylo ve velkém
Bodamském jezeﬁe.“ Ve spoleãnosti Schmid
Rhyner jsou dnes schopni ve stotunové nádrÏi
detekovat jeden gram zneãi‰tûní a sledují asi
900 chemick˘ch látek. Jednotka pro migraci
mûﬁenou v laboratoﬁích dnes ãiní
1 mikrogram/dm2, tedy 6 ppb (‰est molekul
v miliardû), v praxi se obvykle pouÏívá
nejpﬁísnûj‰í limit 10 ppb, platn˘ pro neschválené
látky.
Tento limit zavedla v dubnu 2008 (a aktualizovala
o dva roky pozdûji) norma ‰v˘carského
Federálního ministerstva vnitra (EDI) Swiss
Ordinance 817.023.21 o materiálu a zboÏí
v kontaktu s potravinami, zpﬁísÀující star‰í normu
firmy Nestlé od SQTS. V‰echny chemické látky
pouÏívané pﬁi UV tisku a lakování rozdûlila
do pûti skupin – na pryskyﬁice (monomery),
barviva a pigmenty, rozpou‰tûdla, aditiva,
a fotoiniciátory, pﬁiãemÏ pro kaÏdou skupinu
vydala seznam schválen˘ch látek s rÛzn˘mi
migraãními limity a seznam látek neschválen˘ch
se zmínûn˘m nejpﬁísnûj‰ím limitem (kter˘ se pﬁi
zdokonalení mûﬁících pﬁístrojÛ bude dále

sniÏovat, aby odpovídal analytickému detekãnímu
minimu). Obdobn˘ seznam nebezpeãn˘ch látek
vydal rovnûÏ Evropsk˘ svaz v˘robcÛ tiskov˘ch
barev EuPIA (European Printing Ink Association)
ve spolupráci s Evropskou radou prÛmyslu
malíﬁsk˘ch, tiskov˘ch a umûleck˘ch barev CEPE
(European Council of the Paint, Printing Ink and
Artists’ Colours Industry). Na seznamu jsou
napﬁíklad jiÏ zmínûné fotoiniciátory ITX, 4MBP
a dal‰í BP, aromatické aminy apod.
Z dal‰ích pﬁedpisÛ jmenujme jako klíãovou
Regulaci ãili rámcov˘ pﬁedpis (EG) ã. 1935/2004
Evropského parlamentu a Evropské rady
z 27. ﬁíjna 2004 o materiálech pﬁicházejících
do styku s potravinami, která nahradila direktivy
80/590/EEC a 89/109/EEC (z níÏ vycházel
mj. materiál Tiskové barvy pro obaly potravin,
vydan˘ nûmeck˘m Svazem v˘robcÛ tiskov˘ch
barev). PﬁipomeÀme, Ïe tzv. regulace EU vcházejí
v platnost ve ãlensk˘ch zemích okamÏitû,
direktivy aÏ po schválení ãlensk˘mi zemûmi.
Migraci se rovnûÏ vûnují normy DIN EN 14338
pro papír a lepenku pﬁicházejí do kontaktu
s potravinami a DIN EN 1186-13. Zde je pﬁi
testech pouÏíván Tenax (modifikovan˘
polyfenylenoxid MPPO), slouÏící jako simulátor
potravin v testu a skladovan˘ v daném obalu pﬁi
teplotû 40°C po deset dnÛ.
Kritéria pro limity cizorod˘ch látek v potravinách
vãetnû specifick˘ch migraãních limitÛ (SML) pro
látky migrující z obalÛ urãuje Evropsk˘ úﬁad
bezpeãnosti potravin EFSA (European Food
Safety Authority). Pro benzopyreny
a benzofenony je to 0,6 mg/kg, pro ITX
0,05 mg/kg, pro samotn˘ papír a lepenku zatím
Ïádné limity urãeny nejsou.
Na závûr tohoto struãného pﬁehledu pﬁedpisÛ
a norem dodejme dÛleÏitou informaci: zatímco
dnes je za zdravotní nezávadnost obalu
a pﬁípadn˘ prÛnik nebezpeãn˘ch látek z obalu
do potraviny odpovûdná pﬁed zákonem firma,
která obal uvedla na trh (pﬁípadnû která jej
dokonãila – tzv. converter), od roku 2015 má b˘t
v EU takto odpovûdná ve stejné míﬁe i tiskárna,
která obalové archy „jen“potiskla.
Praktické pﬁíklady PﬁestoÏe technick˘ list barev
a lakÛ od jejich v˘robce obsahuje informace
o proveden˘ch zkou‰kách, tiskárna by mûla vÏdy
provést migraãní testy, protoÏe v˘robce nemÛÏe
mnoho mnoho parametrÛ podstatn˘ch pro zdárn˘
v˘sledek vÛbec ovlivnit (napﬁíklad jiÏ zmínûnou
dobu UV su‰ení, ãili vytvrzování).
Buìme ale konkrétní a jmenujme nûkolik
LM barev a lakÛ pﬁedních svûtov˘ch v˘robcÛ.
Flint Group nabídla pro klasick˘ archov˘ ofset
barvy Novasens P660 Premium, pro UV ofset

Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitﬁní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: ospap@ospap.cz, www.ospap.cz
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