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Česko
má novou
Expozici
tiskařství!

Editorial

âeská tiskaﬁská branÏe má v˘znamnou novinku, tou je otevﬁení Expozice tiskaﬁství v Národním
technickém muzeu v Praze. Po desítkách let pﬁíprav, snah a opakovan˘ch projektÛ, do urãité míry
dovolte i oprávnûn˘ v˘raz „bojÛ“ za instalaci vzácn˘ch sbírek historick˘ch exponátÛ typografické,
tiskaﬁské a knihaﬁské techniky bylo otevﬁeno krásné a pro náv‰tûvníky velmi pÛsobivé muzejní
oddûlení, o nûmÏ snily generace tiskárensk˘ch, nakladatelsk˘ch a grafick˘ch pﬁedkÛ, kteﬁí si ﬁíkali
emotivnû „kolegové“.
Mûlo to vy‰‰í, neÏ jen obecn˘ obsah a dosah. Tím oslovením vyjadﬁovali kolegové ono vzácné
propojení na vzniku a v˘robû knihy, novin, ãasopisu, plakátu, malé vizitky, ãi pozvánky. KaÏd˘
v tom ﬁetûzci mûl (a dodnes nadále má) svou vymezenou profesní úlohu a teprve na konci, kdy
se na stole objeví hotov˘ objekt spoleãné práce, se ve v‰ech tûchto cechaﬁích rozlije spokojen˘
vnitﬁní pocit radosti, kter˘ se znovu znásoben˘ ozve na kaÏdém kniÏním veletrhu, pﬁi kaÏdé náv‰tûvû
knihkupectví nebo novinového stánku a pﬁi kaÏdém udûlování cen za „Nej“ knihu, kalendáﬁ, plakát,
obal. ¤íkalo se tomu „b˘t hrd˘ na svÛj obor“.
Tento druh „cechaﬁiny“, nûkdy i kritizovan˘ a opovrhovan˘ normaﬁi a pseudoekonomy, se pﬁedával
z generace na generaci, ale v ﬁadû odborníkÛ vedl k hlubokému citu náleÏitosti ke knize, kultuﬁe
a ãtení.
Také tûch (dosavad) sto tisíc podpisÛ pod peticí za sníÏení danû z pﬁidané hodnoty u knih a tisku,
která v minul˘ch dnech probûhla v na‰í spoleãnosti, znovu tyto skuteãnosti zdÛraznila a oÏivila.
Jasnû o tom neustále pí‰eme a informujeme: jsme pro technologick˘ pokrok v médiích, ale také víme,
Ïe kniha ti‰tûná na papír a obdobnû i papírové noviny mohou a musí b˘t rozvíjeny soubûÏnû
s produkty a postupy elektronick˘mi. Není nejmen‰ího dÛvodu, aby tomu bylo jinak, a svûtová
média zdÛrazÀují, proã a jak mohou nová média Ïít vedle tûch osvûdãen˘ch dosavadních.
Také v tomto ãísle pokraãujeme ãtvrt˘m pﬁíspûvkem ze svûta novin a zpravodajství, kde probíhá
doslova bouﬁliv˘ proces zmûn a novinek, nevídané kreativity a jednoznaãné semknutí ke spolupráci
nûkdej‰ích konkurentÛ a k humanizaci dal‰ích v˘vojov˘ch krokÛ. E-knihy ano, e- noviny ano,
tablety, online noviny, internet ano, ale nadále i tisk a papírov˘ produkt, ãlovûku blízk˘ a pﬁíjemn˘.
Ano, ano.
Opût jsme tûÏi‰tû odborn˘ch pﬁíspûvkÛ zamûﬁili na systémy „computer to plate“,
kde je neutuchávající tok novinek a technologick˘ch zlep‰ení. Mnohé úpravy a novinky jsou pﬁímo
poplatné tlaku na niÏ‰í ceny a ohleduplnou ekonomiku v˘roby. Na jedné stranû vidíme stále
dokonalej‰í a automatiãtûj‰í v˘robní linky CtP, jimÏ odpovídá i poptávka po kvalitû
a opakovatelnosti, stabilizace, na druhé stranû konstatují skuteãní hospodáﬁi, Ïe v této fázi v˘robního
procesu se stále opakují technologické mezery a nedokonalosti, nedotaÏenosti a produktivita není
na v˘‰i, která by nás mûla uspokojovat. Vysok˘ stupeÀ digitalizace, ale vzápûtí opût velk˘ podíl
ruãní práce, prostojÛ kvÛli ãi‰tûní vyvolávacích procesorÛ. Samozﬁejmû to souvisí s rychl˘m
v˘vojem nov˘ch typÛ tiskov˘ch desek a vrstev, ale ten neustál˘ poãet nov˘ch testÛ, ovûﬁování
a cenov˘ch jednání pÛsobí v této fázi v˘roby neklid a omezenou produktivitu.
„âesko má Expozici tiskaﬁství!“ V souvislosti s úvodními vûtami jsme obálku tohoto jarního ãísla
vûnovali v˘kﬁiku radosti z nového muzea tisku. BliÏ‰í informace nám podala jiÏ v prvním leto‰ním
ãísle paní inÏen˘rka Jana Vránková, jejíÏ podíl zásluh a nekoneãn˘ch odpracovan˘ch hodin
na projektech a pﬁípravách byl spolu s paní Olgou Frídlovou a pﬁedsedou SdruÏení polygrafÛ
Franti‰kem Plívou nejvût‰í. SvÛj pﬁíspûvek a neúnavnou podporu poskytovala po mnoho let
i redakce na‰eho ãasopisu Typografia, která na pﬁípravách spolupracovala s Klubem pﬁátel NTM
za pÛsobení Vladimíra Drbohlava, Miroslava Bûhala, Karla âermína, Aloise Vakrãky, Antonína
Rambouska, Jiﬁího Rathouského, Jaromíra Nováka, Miroslava Frauenterky a ﬁadou dal‰ích
nejmenovan˘ch kolegÛ. Expozice tiskaﬁství má díky ãesk˘m vynálezcÛm pﬁesah i do svûtového
v˘voje tisku, proto se dÛstojnû zaﬁadila mezi ‰piãková svûtová muzea tisku, coÏ pﬁi zahájení
zdÛraznil nov˘ ﬁeditel NTM Bc. Karel Ksandr. Vﬁele doporuãujeme na‰im ãtenáﬁÛm náv‰tûvu
i za pﬁítomnosti rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ a pﬁátel. Vûﬁte, Ïe prohlídka ‰Èastnû ﬁe‰ené a názornû pÛsobící
expozice je velk˘m záÏitkem pro odborníky i kulturnû orientované náv‰tûvníky.
Vladislav Najbrt
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V˘voj Computer to Plate

Termické desky a moÏné alternativy,
UV laserové diody pro osvit, nezbytnost
tónov˘ch korektur pﬁi pﬁenosu obrazu tiskové
formy na desky, první CtP osvitové jednotky
z âíny.
Pﬁíprava pro tisk se vyvíjela v osmdesát˘ch
a devadesát˘ch letech minulého století od ãistû
analogov˘ch postupÛ k digitální pﬁedloze
ve formû souboru dat. Souãasnû zaﬁízení pro
elektronickou reprodukci dosáhla v˘konnosti
umoÏÀující zpracování dat pro tisk.
První krok spoãíval v nasazení postupÛ
Computer to Film (CTF) a tím v˘stup ve formû
nejprve celostránkového a pozdûji
i celoformátového filmu pro kopii na tiskovou
desku. Dal‰í podmínkou byl v˘voj takov˘ch
senzitivních materiálÛ, které by umoÏnily
ovrstvování ofsetov˘ch desek citlivou vrstvou
vhodnou pro osvit pﬁes lasery a laserové diody.
Opticko elektronické ﬁízení laserÛ a dal‰í
elementy pro Computer to Plate byly pﬁevzaty
z vojenské techniky (wikipedia – nûmecké heslo
– Computer to Plate). Na veletrzích tiskového
prÛmyslu je moÏno dobﬁe sledovat v˘voj CtP
osvitov˘ch zaﬁízení. První zaﬁízení CtP bylo
vystaveno na v˘stavû IPEX 1993, na v˘stavû
drupa 1995 bylo prodáno jiÏ sté CtP zaﬁízení.
Na v˘stavû drupa 2000 byla poprvé nabízena
zaﬁízení s fialov˘m laserem. Poãátkem roku
2001 mûlo b˘t jiÏ v provozu celosvûtovû 6000
CtP zaﬁízení. V roce 2004 nastoupila nová
generace CtP s podstatnû vy‰‰ími v˘kony
a hlavnû byla cenovû v˘hodnûj‰í, neÏ byly
pﬁede‰lé modely. Za dal‰í ãtyﬁi roky byly
pﬁedstaveny nové desky pracující na principu

ablace. Pﬁitom se materiál odpaﬁuje, odlétává
pryã, je odsáván a hromadící teplo „bere
s sebou“. Stále více se roz‰iﬁující moÏností
je nasazení UV osvitu s následn˘m
vyvoláváním. Je to pﬁedev‰ím cenová v˘hoda
dosahovaná pouÏitím takov˘ch desek, které
byly pÛvodnû urãeny pro osvit v kopírovacím
rámu.
Souãasn˘ stav v oblasti Computer to Plate
Agfa-Gevaert Graphic Systems GmbH – uvádí:
Podstatn˘m faktorem ovlivÀujícím produktivitu
osvitu je poÏadovaná kvalita (rozli‰ovací
schopnost osvitu), s ní spojené v˘robní náklady
a dále i ekologické aspekty. Agfa uvádí,
Ïe tiskové desky Azura TS pro termick˘ pﬁenos
obrazu a N92-VCF, dále i Azura V pro diodové
systémy s fialov˘m svûtlem jsou i nadále trvale
ekologické a ekonomické ve v˘robním procesu
desek.
Kodak Graphic Comunications GmbH uvádí,
Ïe termick˘ pﬁenos obrazu tiskové formy
na desku je s více neÏ 200 miliony metrÛ
ãtvereãních za rok mûﬁítkem produktivity
a kvality – a to nejen v akcidenãním, n˘brÏ také
v novinovém tisku. Jsou to pﬁedev‰ím tiskové
desky Elektra XD a nové termické negativní
desky bez pﬁedehﬁívání (KODAK THERMAL
DIRECT).
FUJIFILM Europe GmbH nabízí tiskovou desku
Brillia HD PRO-T pro termick˘ pﬁenos obrazu
tiskové formy na desku s následn˘m
bezprocesním odvrstvením.
Pﬁedná‰ející ústavu FOGRA se na posledním
symposiu CtP zab˘vali problémem „Tónové
odchylky pﬁi tisku s termick˘m pﬁenosem obrazu
tiskové formy na desku“. Prokázalo se, Ïe chemie,

Obr. 1: NárÛst poÏadovan˘ch hodnot charakteristick˘ch kﬁivek pﬁenosu tónov˘ch
hodnot primárních barev (CMYK) na rÛzn˘ch typech papíru podle „Standardu
ofsetového procesu tisku“/ISO 12647, typ papíru 1 = 115 g/m2 leskl˘ natíran˘
bezdﬁev˘, 2 = 115 g/m2 matn˘ natíran˘ bezdﬁev˘, 3 = 65 g/m2 LWC kotouãov˘ ofset,
4 = 115 g/m2 nenatíran˘ bíl˘ ofset, 5 = 115 g/m2 nenatíran˘ naÏloutl˘ ofset.

Milan Lelek
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vym˘vání a gumování desek, dále kontaminace
vym˘vání, tlak roztoku pﬁi vym˘vání a podobné
procesní hodnoty nemají prakticky na tónové
hodnoty Ïádn˘ vliv. Pﬁípadné „nevysvûtlitelné
ztráty tónov˘ch hodnot“ jsou vût‰inou
vysvûtlitelné okrajov˘mi podmínkami pﬁi
vlastním tisku. Je proto vhodné sledovat
a zaznamenávat podmínky tisku, které vût‰inou
poskytnou informace, proã ke ztrátám tónov˘ch
hodnot do‰lo.
Vzhledem k tomu, Ïe je tento popis problematiky
omezen na „Smûrnice pro pﬁejímku CtP zaﬁízení“
pﬁipravené ústavem FOGRA a to vãetnû
technologie tiskov˘ch desek, které jsou v této
smûrnici vzaty v úvahu, nebudeme se zde zab˘vat
ink-jet tiskem desek, jak je nabízen pﬁedev‰ím pro
maloformátov˘ ofsetov˘ tisk.
Nejzajímavûj‰í akcí symposia byly informace
o pﬁímém osvitu desek UV svûtlem. Novou
diskuzi je moÏno shrnout pod titul: Termick˘,
ultrafialov˘ nebo UV pﬁenos obrazu tiskové
formy na desku – jakou technologii pouÏít pro
dané produkãní podmínky? Diskuze
se zúãastnili zástupci firmem Agfa, Fujifilm,
Kodak a Lüscher na jedné stranû a zástupci
firem, které pﬁe‰ly z termického osvitu
na UV osvit desek: Franz Anton Niedermayer
(2 x Lüscher Xpose! 190 UV Conventional)
a Konrad A. Holtz AG (UV-Technologie
Lüscher). DÛvodem pﬁechodu na UV technologii
osvitu byla pﬁedpokládaná úspora nákladÛ bez
ztráty kvality proti termickému osvitu na CtP
zaﬁízení.
Praxis Report (PR) 80: Smûrnice pro pﬁejímku
CtP zaﬁízení Fogra zveﬁejnila pod ãíslem
80 smûrnici pro pﬁejímku CtP zaﬁízení, která

Termicky ablaãnû pracující tiskové desky
(bez konvenãní vyvolávací chemie, ãi‰tûní
ve vym˘vacím zaﬁízení)
■ Pozitivnû a negativnû pracující termické tiskové
desky (bez, nebo s pﬁedehﬁíváním/preheat
s dal‰ím krokem vyvolávání)
■ Konvenãní tiskové desky (s pozitivním nebo
negativním krokem vyvolávání)
■ Tiskové desky s citlivou vrstvou na bázi
halogenidÛ stﬁíbra na kovové nebo polyesterové
podloÏce
Ústav FOGRA v Mnichovû má k dispozici od roku
2009 CtP zaﬁízení typu XPose! 230 firmy Lüscher
pro osvit konvenãních tiskov˘ch desek
UV laserov˘mi diodami. Osvitová hlava CtP
zaﬁízení umoÏÀuje osvit v rozli‰ovací schopnosti
4030 dpi. Pﬁejímka CtP byla uskuteãnûna podle
nové smûrnice PR 80.
Nezbytnost tónov˘ch korektur pﬁi pﬁenosu
obrazu tiskové formy na tiskovou desku
V souvislosti s CtP jsou také tónové korektury, které
je nezbytné nastavit pﬁes RIP. Jako pﬁíklad pouÏiji
opût ústav FOGRA, kter˘ jiÏ více neÏ 5 let provádí
certifikaci tiskov˘ch strojÛ podle „Standardu
ofsetového procesu tisku“/ ISO 12647. Certifikované
tiskárny jsou uvedeny na www.pso-insider.de, kde
je uvedeno (leden 2011) cca 400 tiskáren.
Standard ofsetového tisku popisuje nárÛsty
tónov˘ch hodnot ve formû soustavy kﬁivek
(obr. 1). KaÏdá kﬁivka nárÛstu tónov˘ch hodnot
je pevnû svázána s urãit˘mi podmínkami tisku,
dané hlavnû typem pouÏitého papíru. Pﬁíslu‰né
poÏadované hodnoty jsou uvedeny v tabulce
v krocích po 5 %. Pﬁi vlastním tisku je nezbytné,
aby se nárÛsty tónov˘ch hodnot nacházely
v rámci povolen˘ch tolerancí.
■

Obr. 3: Pﬁíklad tiskové formy pro pﬁizpÛsobení nárÛstu
tónov˘ch hodnot v tisku. Tisková forma se skládá z nûkolika
rastrov˘ch klínÛ rozloÏen˘ch pﬁes formát tisku, dále
tónov˘ch pﬁechodÛ, rastrov˘ch polí s nejsvûtlej‰ími
reprodukovateln˘mi místy, dále s hodnotami ve stínech
a kontrolními obrazy pro kontrolu tónov˘ch pﬁechodÛ. Dále
jsou zde kontrolní elementy pro kontrolu a ﬁízení tisku
a dále i elementy pro kontrolu zhotovování tiskové desky.

je zaloÏena na v˘zkumu schváleném Bavorsk˘m
státním ministerstvem pro hospodáﬁství,
infrastrukturu, dopravu a technologii pod názvem
“V˘zkum a v˘voj smûrnic pro pﬁejímku CtP
zaﬁízení s fialov˘mi diodami dále i CtP zaﬁízení
pro tiskové desky bez chemického vyvolávání“.
Technologie tiskov˘ch desek, které jsou v této
smûrnici vzaty v úvahu
■ Fotopolymerní tiskové desky citlivé na fialové
svûtlo (s pﬁedehﬁátím/preheat a vyvoláváním)
■ Termoplasticky pracující tiskové desky
(bez konvenãní vyvolávací chemie, odvrstvení
ve vym˘vacím zaﬁízení)
■ Termicky zesíÈující tiskové desky (termicky
polymerizující zesíÈováním ﬁetûzcÛ)
❏ bez konvenãní vyvolávací chemie, odvrstvení
v tiskovém stroji

Obr. 2: Pﬁípustn˘ rozsah tolerancí (ãárované linie) a poÏadované hodnoty (prÛchozí

Obr. 4: Schematické znázornûní procedury pro pﬁizpÛsobení tónov˘ch hodnot v CtP RIPu

linie) pro nárÛsty tónov˘ch hodnot na schváleném (O.K.) archu, pro natírané papíry.

(Fogra). PrÛchod smyãkou je nezbytné opakovat podle potﬁeby tak, aÏ je dosaÏeno tónov˘ch

Je nezbytné, aby se dosaÏené hodnoty nacházely v rámci ãervenû znázornûné

hodnot v rámci poÏadované tolerance.

„hadice“.
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