Editorial

ProtivníkÛ kvality je víc – chaos, nekompetence, korupce, která umoÏní profitovat jinak pracovnû
neschopn˘m firmám a naopak pﬁivede na buben firmy schopné. Snaha u‰etﬁit za kaÏdou cenu je ale
základním problémem. Jak upozorÀuje Bernhard Schreier, v USA se snaha u‰etﬁit zaãala jiÏ obãas
na kvalitû v˘sledn˘ch produktÛ projevovat, zatímco kvalita tiskov˘ch produktÛ ãínsk˘ch naopak
z pÛvodní nekvality rychle stoupá.
Nejde jen o kvalitu v˘robkÛ, ale i o kvalitu na‰ich ÏivotÛ. Vyrábût stále levnûji znamená omezovat
sami sebe. Za zamy‰lení bude zﬁejmû stát i souãasn˘ trend k vût‰í efektivitû propou‰tûním
zamûstnancÛ a jejich v˘mûnou za technologie – ano, omezením chybovosti lidského faktoru kvalita
opravdu stoupá, ale... Dosavadní filozofie této zmûny byla vedena my‰lenkou, Ïe pro propu‰tûné
pracovníky se najde místo jinde v ekonomice, v nov˘ch oborech ãi sluÏbách, Ïe technick˘ pokrok
tato místa vytvoﬁí. To se ale dnes stává stále vût‰ím otazníkem. Tento paradox jiÏ pociÈujeme
napﬁíklad u unijních dotací: ty jdou mimo jiné na vytváﬁení nov˘ch pracovních míst, zároveÀ jdou
ale i na stroje, které pracovní místa naopak v dÛsledku zru‰í.
Jak se pí‰e v prohlá‰ení platformy ProAlt: je absurdní, abychom usilovali o stále vût‰í
konkurenceschopnost tím, Ïe se staneme levnûj‰ími, prodlouÏíme svou pracovní dobu, sníÏíme své
platy, podﬁídíme své Ïivoty zcela práci. Cílem musí b˘t Ïivot, kter˘ chceme vést,
ne konkurenceschopnost. Evropsk˘ trh je dosti velk˘, zahrnuje tﬁi ãtvrtû miliardy lidí, více ménû
obdobná kritéria (byÈ s odli‰nostmi) panují i v mimoevropsk˘ch vyspûl˘ch demokratick˘ch zemích.
Ve v˘chodní Asii bohuÏel nemÛÏeme dodrÏování ekologick˘ch, pracovních a dal‰ích norem vynutit,
o to obezﬁetnûj‰í bychom ale mûli b˘t v tom, co na ná‰ vnitﬁní trh pustíme. Chceme do âíny vyváÏet,
musíme tedy i dováÏet. Nûkteré levnûj‰í dovozy nám uvolní ruce a sníÏí ceny na‰ich vstupÛ, ãímÏ
na‰i konkurenceschopnost zv˘‰í, lidé budou za u‰etﬁené peníze moci nakoupit jiné v˘robky
a vytvoﬁit tak nová pracovní místa. Nákupem v˘robkÛ z novû industrializovan˘ch rozvojov˘ch zemí
mÛÏeme také podpoﬁit zlep‰ování podmínek Ïivota lidí v tûchto zemích.
To ale není automatické – pokud bude jedin˘m na‰ím kritériem levnûj‰í cena, mÛÏe se také docela
dobﬁe stát, Ïe tamní podmínky nijak zvlá‰È nezlep‰íme, dopustíme zniãení tamního Ïivotního
prostﬁedí a zároveÀ zniãíme vlastní prÛmysl ãi zhor‰íme své Ïivotní podmínky – ne ve smyslu jakési
pohodlnosti ãi nezaslouÏeného „blahobytu“, ale prostû kvality Ïivota, od délky pracovní doby pﬁes
podmínky práce aÏ po chudobu plynoucí z niÏ‰ích mezd a omezení kvality demokracie. Zavírat oãi
napﬁíklad nad zpÛsobem v˘roby nûkter˘ch ãínsk˘ch pigmentÛ ãi pryskyﬁic pro tiskové barvy se nám
mÛÏe vymstít.
V tomto ãísle netradiãnû zaﬁazujeme dva ãlánky, které se z rÛzn˘ch úhlÛ vracejí k listopadovému
semináﬁi Spoleãnosti tisku o zv˘‰ení ziskovosti, potaÏmo zejména o kvalitû tisku a jejím mûﬁení –
a jak uvidíte, oba texty zku‰en˘ch odborníkÛ se velmi dobﬁe doplÀují. Pokraãujeme v novodobé
historii polygrafie z pera Milana Lelka, demonstrované na veletrzích drupa. Poprvé se objevuje
ãlánek Jany Flei‰mannové, s texty této mladé absolventky pardubické katedry polygrafie a rovnûÏ jiÏ
zku‰ené autorky se na na‰ich stránkách budete setkávat ãastûji. Do tohoto ãísla jsme zároveÀ zaﬁadili
dva pﬁevzaté materiály – ze ãtvrtletníku drupa report, vydávaného stejnojmenn˘m düsseldorfsk˘m
veletrhem, publikujeme rozhovor s pﬁedsedou pﬁedstavenstva Heidelbergu Bernhardem Schreierem,
doplnûn˘ o jeho dal‰í vyjádﬁení pro odborn˘ tisk ze sdruÏení Eurographic Press. Druh˘m dÛleÏit˘m
materiálem je stanovisko Smûrem k evropské politice ozdravení polygrafického odvûtví rotaãního
ofsetu a hlubotisku v Evropû, vydané loni v létû Pracovní komisí pro prÛmyslové zmûny CCMI
Evropského hospodáﬁského a sociálního v˘boru. Z oblasti papíru pﬁiná‰íme text Milo‰e Le‰ikara
o problematick˘ch kampaních proti papírenskému prÛmyslu. Ná‰ voln˘ cyklus náv‰tûv v praxi
pokraãuje reportáÏí z plzeÀské tiskárny Typos. Pokraãuje rovnûÏ voln˘ seriál Vladislava Najbrta
o budoucnosti novin. Miroslav Horník pí‰e o novele zákona o DPH, která vstoupí v platnost 1. dubna
– nejde o na‰eho pﬁedãasného apríla, proto ãtûte pozornû! V Typografii digitální si pﬁeãtete mimo
jiné druhé pokraãování záznamu z diskuse u kulatého stolu o personalizaci tiskovin, dokonãení
textu o alternativních inkoustech pro velkoformátov˘ inkjet a shrnutí semináﬁe o korekturách,
uspoﬁádaného Unií grafického designu.
Miroslav Doãkal

Autorem obálky ãísla 2 je Pavel Jedliãka.
Vystudoval Ateliér kniÏní grafiky a písma
na V·UP, vytvoﬁil nûkolik zajímav˘ch písem,
která do‰la uplatnûní – jedno z nich napﬁíklad
v praÏské kavárnû Kaaba, jejíÏ grafick˘ design
navrhl. Pracuje jako grafick˘ designér na volné
noze. Zastihnete jej na e-mailové adrese
totalfutral@mybox.cz.
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Systémy ﬁízení jakosti
v polygrafii,
aneb jak funguje PSO
Systém jakosti nestaãí mít dokonale
zdokumentován, systém jakosti musí fungovat
v praxi! Kvalita znamená i zv˘‰ení ziskovosti.
Jak jsme na tom s kvalitou po prvním desetiletí
21. století v porovnání s vyspûl˘mi evropsk˘mi
polygrafiemi? Není to nejhor‰í, ov‰em moÏností,
jak zlep‰ovat kvalitu, není nikdy dost. Jakost
je nároãná dáma, musí se obskakovat a h˘ãkat!
Pﬁedev‰ím ukazatele efektivity v˘roby hovoﬁí
o jakosti jasnou ﬁeãí.
JestliÏe je jakost je ve vût‰inû teorií chápána jako
souhrn vlastností, kter˘mi je produkt vybaven,
aby uspokojil potﬁeby a poÏadavky zákazníka,
u polygrafick˘ch produktÛ je kvalita kromû
pﬁesnû normovan˘ch a zmûﬁiteln˘ch kritérií
hodnocena také skrze technické a technologické
vybavení zhotovitele.
BohuÏel to, Ïe se v ﬁízení jakosti zaspalo, se zjistí
nûkdy aÏ pﬁíli‰ pozdû: v prÛbûhu drahého
reklamaãního ﬁízení. Proto je nutné si stále
pﬁipomínat, proã se ﬁízení jakosti stalo nedílnou
souãástí firemní strategie. Filozofie kvality
je podstatou neustálého zlep‰ování, aÈ jiÏ
kontinuálního ãi skokového. Prevenci pro sníÏení
ztrát plynoucích z produkce neshodn˘ch
produktÛ definuje norma âSN EN ISO 9000:2001
jako tlak na prÛbûÏné zlep‰ování, „ãást
managementu, která je zamûﬁená na zvy‰ování
schopnosti plnit poÏadavky“.
Ke sniÏování ztrát neodmyslitelnû patﬁí minimum
zákaznick˘ch reklamací. Dobﬁí poãtáﬁi potvrdí,
Ïe náklady na ﬁízení jakosti nemohou
z dlouhodobého hlediska pﬁev˘‰it náklady
na zmetkovitost, pﬁepracování produktu, stíÏnosti
zákazníkÛ. Nejhor‰ím dÛsledkem liknavosti firmy
v tomto smûru je právû ztráta zákaznické loajality,
pramenící ze ‰patné jakosti. ¤ada firem proto
pﬁem˘‰lí o moÏnostech zlep‰ování jakosti získáním
certifikátu ISO 9001:2001 pro v˘robní ãinnosti.
Specifické rysy polygrafické v˘roby nutí podívat
se na jakost pﬁedev‰ím zevnitﬁ. Primární jakost
musí mít objekty, o kter˘ch hovoﬁíme jako
o dodávkách uvnitﬁ podniku. Jedná o v‰echny
technologické procesy, které v návaznosti uvnitﬁ

polygrafického podniku vytváﬁejí onen souhrn
vlastností, které hodnotí zákazník jako celkovou
kvalitu tiskoviny. Proto od sebe nelze u takového
produktu oddûlit kvalitu pﬁedtiskové pﬁípravy,
tiskového procesu a dokonãovacího zpracování.
âili jde o to, jakou kvalitu pﬁedává jedno oddûlení
druhému, jeden pracovník druhému
pracovníkovi. Podle obecn˘ch postulátÛ kvality
se hovoﬁí o vnitﬁním dodavateli a vnitﬁním
zákazníkovi ãi odbûrateli. Samozﬁejmû sem patﬁí
také úzká spolupráce s dodavateli materiálÛ.
ProcessStandardOffset (PSO) Zkratka PSO
vyjadﬁuje metodu, která byla formulována
ve vyspûlej‰ích polygrafick˘ch zemích na západ
od nás. Tamní instituce se spojily a vytvoﬁily
z jednotliv˘ch odborn˘ch polygrafick˘ch ISO norem
propojen˘ systém tûchto standardÛ, ﬁídících jakost
polygrafické v˘roby jako celek. Vztah k chápání
standardizace a systémového ﬁízení kvality smûﬁuje
k spolehlivému a efektivnímu souhrnu metod
a postupÛ. Ubylo názorÛ, Ïe standardizace je drahá,
neefektivní a neúãelná, tedy zbyteãná.
V souãasnosti je moderní vztah zadavatele
a zhotovitele zakázky jiÏ úspû‰nû zbavován
subjektivního hodnocení kvality, které bylo
v minulosti ãasto preferováno na obou stranách
tiskové zakázky z dÛvodÛ pﬁedpokládané
ekonomické v˘hodnosti pro obû strany. Vítûzí
vûdomí, Ïe subjektivní hodnocení kvality
je kontraproduktivní a neekonomické. Nejen o tom
svûdãí skuteãnost, Ïe pﬁijímací kanceláﬁe mnoh˘ch
tiskáren zdobí nejeden certifikát jakosti v˘roby.
Jakost je pﬁedev‰ím tím, za co ji oznaãuje
zákazník. V tiskárnách jiÏ ﬁadu let platí,
Ïe zadavatele zakázek získáme a udrÏíme nejen
perfektním komfortem a poskytnutím
kompletního servisu, ale také systémem jakosti
tisku podle procesních standardÛ. Je to sice pro
zákazníka mnohdy latentní, zato podstatná ãást
pﬁidané hodnoty produktu.
Firmy proto investují nemalé prostﬁedky
do standardizace v˘roby a do certifikací, které
stvrzují vyspûlost ‰kolen˘ch pracovníkÛ,
vybavenost a vyspûlé provozní postupy, jejímÏ
v˘sledkem je vysoká kvalita tiskovin.

Systém certifikací podle procestních standardÛ
Pﬁínosy standardizovaného systému ﬁízení kvality
podle PSO byly pﬁedmûtem pﬁedná‰ek
na loÀském listopadovém odborném semináﬁi
na Novotného lávce v Praze, poﬁádaném
Spoleãností tisku pﬁi âSVTS. Ing. Zdenûk Paseka
a Edwin Widmer z firmy UGRA hovoﬁili
o základních principech ﬁízení kvality tisku
a v˘robního procesu v ofsetovém tisku.
Ty vycházejí z podmínek, stanoven˘ch kvalitou
tiskov˘ch dat a parametrÛ seﬁízení ofsetov˘ch
tiskov˘ch strojÛ. Vysvûtlili souvislosti ﬁízení
kvality tisku a v˘robního procesu na základû
norem ISO pod jednotící hlaviãkou PSO. Pﬁínosy
systematického ﬁízení kvality polygrafického
v˘robního procesu byly dokumentovány ﬁadou
praktick˘ch pﬁíkladÛ.
Jak docílit, aby v˘tisky docílily kvality
kontrolních nátiskÛ? Pro v˘tisky i kontrolní
nátisky jsou pouÏívány stejné normy a úzké
tolerance, proto je v tisku snadno a rychle moÏné
dosáhnout kvality kontrolního nátisku. Jak docílit,
aby v˘tisky z rÛzn˘ch tiskáren nebo reprintÛ
dosáhly totoÏného v˘sledku? JestliÏe se v obou
pﬁípadech pracuje podle stejn˘ch ISO norem,
nemûl by to b˘t problém. To je dÛleÏité pﬁedev‰ím
pro mezinárodnû fungující firmy, které tisk ãasto
rozdûlují do více tiskáren.
Reprodukãní studia mohou dobﬁe spolupracovat
s tiskárnami z toho dÛvodu, Ïe jsou v systému
provozních ISO norem dobﬁe zakotveny kontrolní
prvky. V‰echny meziprodukty jsou promûﬁovány
a v˘sledky tûchto mûﬁení archivovány, zjistí
se proto pﬁi v˘skytu chyby, proã a kde tato chyba
vznikla.
Systém PSO vychovává k zodpovûdnosti
Standardizace a certifikace podle PSO pﬁiná‰í
mimo vlastní kvalitu tisku je‰tû dal‰í benefity.
Zlep‰uje se napﬁíklad motivovanost zamûstnancÛ.
V dÛsledku toho, Ïe se zamûstnanci firmy podílejí
na vypracovávání podkladÛ, potﬁebn˘ch pro
ﬁízení tiskového procesu prostﬁednictvím
kvalitativních ISO norem, posiluje se jak motivace
Karl Altharter (manroland)

zamûstnancÛ, tak jejich pocit sounáleÏitosti
s firmou. Zodpovûdnost je tak pﬁesnûji
rozdûlována. Pracovní postupy jsou pﬁíslu‰n˘mi
návody ﬁádnû popsány, jsou tedy pﬁesnû
stanoveny funkce jednotliv˘ch zamûstnancÛ.
Pﬁesnû popsány jsou i funkce, vãetnû
poÏadovan˘ch hodnot a tolerancí.
Zkrátka kaÏd˘ ví, jaké jsou jeho úkoly a cíle. Noví
zamûstnanci se rychleji uãí, co pﬁesnû dûlat.
JestliÏe nûkter˘ ze zamûstnancÛ vypadne
z v˘robního procesu, mohou jeho práci relativnû
snadno vykonat jiní zamûstnanci, protoÏe tato
práce je pﬁesnû popsána. Velmi podstatné pro
dodávky uvnitﬁ podniku je zlep‰ení komunikace
mezi jednotliv˘mi oddûleními tiskárny na základû
pﬁedpisÛ. Vzhledem k tomu, Ïe kaÏd˘ zamûstnanec
podle popisu funkcí ví, jaké jsou povinnosti
a úkoly ostatních oddûlení tiskárny, jsou dobﬁe
pochopeny úkoly ostatních oddûlení. To je zaãátek
lep‰í komunikace a vzájemného porozumûní.
Systém PSO zlep‰uje obchodování a ziskovost
Komunikace se zákazníky nebo dodavateli se díky
procesu standardizace, do nûhoÏ je integrován
rovnûÏ obchod, stává rychlej‰í a kvalitnûj‰í.
Po zavedení standardizace PSO by se mûlo rovnûÏ
objevovat ménû reklamací. Tisk mÛÏe b˘t bez
problémÛ proveden podle kontrolního nátisku.
V moÏnostech PSO je také zkrácení dodacích
termínÛ: je moÏné vytisknout více zakázek,
protoÏe pﬁi standardizovaném pracovním postupu
se u‰etﬁí ãas. A tedy i vyrábût s vy‰‰ím ziskem.
Vy‰‰í kvalita pﬁedstavuje ménû dodûlávek, ãasu
a nákladÛ na neshody, uspoﬁí se materiál a ãas.
Souãtem v‰ech tûchto ukazatelÛ je niÏ‰í spotﬁeba
energií a materiálÛ, coÏ znamená i pﬁíznivûj‰í
chování tiskárny k Ïivotnímu prostﬁedí.
Systém sledování kondice tiskového stroje
Tiskovû technické parametry tiskového stroje
vyjadﬁují v podstatû schopnost stroje vytisknout
v konkrétních podmínkách kvalitnû
a bezproblémovû urãit˘ typ zakázky. Jde tedy o to,
provûﬁit jeho kondici tak, aby mohla b˘t pozdûji
provedena kalibrace celého v˘robního procesu.

Marie Kva‰ná (Grant Help)

Simona Jurk (KBA)

Filip RÛÏiãka z firmy P-servis Zika osvûtlil na jiÏ
zmínûném semináﬁi tuto problematiku na základû
smûrnic PSO bvdm/Fogra a normy ISO 12647/2
z roku 2004.
V rámci kontroly kondice tiskového stroje
se provûﬁuje nárÛst tónové hodnoty a jeho
kolísání, soutisk pﬁi pﬁedávce archu mezi
tiskov˘mi jednotkami, smyk a dublování,
obvodov˘ úbytek barvy a ‰ablonování tisku.
Testová mûﬁení zji‰Èují, jak tiskov˘ stroj vyhovuje
normovan˘m parametrÛm. Jsou prevencí a jistotou
podnikatele, Ïe provozuje spolehliv˘ tiskov˘ stroj,
kter˘ kvalitnû tiskne bez zbyteãn˘ch prostojÛ
a nevyhazuje mu tak zbyteãnû peníze z kapes.
Pravidelné preventivní zkou‰ky nestrannû mapují
funkãní vlastnosti tiskového stroje skrze namûﬁené
hodnoty. Hodnocení stroje probíhá v urãitém
ãasovém období, které je dáno smluvními
podmínkami kontraktu. Testování nového stroje
zpravidla zaji‰Èuje dodavatel v návaznosti
na instalaci stroje ve zku‰ebním provozu. Dal‰í
provûﬁování tiskovû technick˘ch parametrÛ
by mûlo b˘t provádûno mimo normální provoz
stroje. Hovoﬁí pro to dÛvody, jako je soustﬁedûnost
na cíl zkou‰ek, pﬁesná specifikace pouÏit˘ch
materiálÛ a zaji‰tûní standardních podmínek pﬁi
testování, aby nebyl v˘sledek zkreslen vnûj‰ími
ru‰iv˘mi vlivy: jsou jimi napﬁíklad nepﬁipraven˘
stroj, nevyhovující stav ofsetov˘ch gum,
zneãi‰tûná barva nebo vlhãící roztok.
Doporuãuje se provést srovnávací a nezávisl˘ test
nového stroje, novû namûﬁené údaje mohou, ale
také nemusí potvrdit deklarované v˘sledky, zároveÀ
tak vypovídají ledacos zajímavého o prÛbûhu
testování a novém tiskovém stroji. Pﬁínosy kontroly
kondice tiskového stroje, jak potvrzuje praxe, jsou
v stabilitû tisku, jedinû tiskov˘ stroj v dobrém
technickém stavu zaruãuje opakovatelnost tisku.
Je to také první krok pro úspû‰nou kalibraci
osvitového zaﬁízení pﬁi zhotovení tiskov˘ch desek
a dal‰ích procesních kalibrací.
Systém procesních kalibrací Procesní kalibrací
a optimalizací tisku se zab˘val v pﬁímé návaznosti
Zdenûk Paseka

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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