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Editorial

6. kvûtna 2011 skonãil 26. roãník veletrhu tiskov˘ch technologií, signmakingu a signage PRINTexpo,
kter˘ navazuje na tradici veletrhu EmbaxPrint. Pﬁinesl novou strategii a koncepci, která vychází
z aktuální situace na trhu tiskov˘ch technologií, a pﬁedstavil novû se rozvíjející obory. Veletrh lákal
na pﬁední firmy z oblasti digitálních tiskov˘ch technologií zastoupené na ãeském trhu, nové obory
signmaking a signage, novinky a trendy ve v˘robû reklamy, bohaté doprovodné programy, vzdûlávání
a diskuse s odborníky, ukázky trendÛ u svûtov˘ch v˘robcÛ tiskov˘ch strojÛ a ﬁe‰ení pﬁímo
na stáncích v rámci kompletní strategie Workflow obrazov˘ch dat. V prÛbûhu veletrhu zaznûlo
34 odborn˘ch pﬁedná‰ek v rámci dvou doprovodn˘ch míst. Tématem byl pﬁedev‰ím tisk,
marketing tisku, nové trendy v ti‰tûné komunikaci a reklamû a v neposlední ﬁadû také direkt
marketing. Na veletrhu se pﬁestavilo 140 vystavujících a spoluvystavujících firem z 6 zemí svûta.
Veletrh PRINTexpo podle pﬁedbûÏn˘ch údajÛ nav‰tívilo 5200 odborníkÛ z 20 zemí svûta. Zahraniãní
náv‰tûvníci tak tvoﬁili 9,9 % z celkového poãtu náv‰tûvníkÛ. Nejvût‰í poãet náv‰tûvníkÛ pﬁijel
ze Slovenska, Rakouska a Nûmecka. Expozice zúãastnûn˘ch vystavovatelÛ byly poutavé a rozhodnû
mûly ãím zaujmout.
První, co kaÏdého náv‰tûvníka trklo pﬁi náv‰tûvû PRINTexpo do oãí byla jeho rozloha. Veletrh byl
pouze v jedné hale oproti poslednímu Embax Printu v roce 2009, kter˘ se rozprostíral ve tﬁech
halách. Vût‰ina náv‰tûvníkÛ to vnímala jako ústup ze slávy tradiãnû velmi rozsáhl˘ch expozic
Embaxu. Na‰li se ov‰em i tací, kteﬁí tvrdili, Ïe uspoﬁádání PRINTexpa v jedné hale je pﬁehlednûj‰í
a mûli také více ãasu na prohlídku jednotliv˘ch stánkÛ. Co zpÛsobilo, Ïe byl staronov˘ veletrh tak
mal˘? Snad nedostatek finanãních prostﬁedkÛ nûkter˘ch potencionálních vystavovatelÛ? Nebo proto,
Ïe nûkteﬁí byli zaskoãeni nov˘m konceptem veletrhu, od kterého nevûdûli, co ãekat? Nebo jednodu‰e
klesá v˘znam tiskaﬁského veletrhu, kter˘ se poﬁádá kaÏdé dva roky v Brnû? Odpovûì bude kombinací
v‰eho ﬁeãeného. Velké ofsetové firmy nebyly na veletrhu vÛbec, pﬁevládal digitální tisk ve v‰ech
sv˘ch rozmanitostech. Na jednu stranu je neúãast ofsetov˘ch v˘robcÛ pochopitelná. PﬁeváÏet
a montovat tûÏké Ïelezné tiskové stroje zabere mnoho ãasu a poÏadovan˘ obchodní efekt úãasti
je men‰í neÏ vynaloÏené náklady a ãas. Proto velké strojírenské ofsetové firmy dávají pﬁednost
prezentaci strojÛ ve sv˘ch pﬁedvádûcích centrech, kam pﬁijde více potencionálních kupcÛ neÏ
na veletrh. Nûkteﬁí náv‰tûvníci se ov‰em cítili o‰izeni, kdyÏ od nejroz‰íﬁenûj‰í prÛmyslové tiskové
techniky nevidûli ani jeden stroj. Stále se mluví o tom, Ïe digitální tisk nevytlaãí ofset, ale Ïe budou
obû dvû techniky fungovat souãasnû, tak jako dosud. Zdá se ov‰em, Ïe co se t˘ká v˘stavní ãinnosti,
digitální tisk ofset jiÏ pﬁeválcoval. Tedy pokud se t˘ká ãesk˘ch oborov˘ch veletrhÛ PRINTexpo
a Reklama-Polygraf.
V kvûtnové Typografii Vás, milí ãtenáﬁi, seznámíme s nejzajímavûj‰ími expozicemi na veletrhu
PRINTexpo a dojmy náv‰tûvníkÛ. Najdete zde také dva rozhovory poﬁízené na veletrhu a t˘kající
se vystavujících. V grafické ãásti obdivujeme firemní styl festivalu PraÏské jaro 2011 a pﬁedstavujeme
zajímavou v˘stavu prací studentÛ ze zemí Vysegrádské ãtyﬁky. Typografia digitální obsahuje zajímavé
ãlánky o digitálním tisku v USA a ve Velké Británii. Typografia digitální je nyní ãásteãnû ti‰tûna
barevnû, mÛÏete tak porovnat kvalitu digitálního barevného tisku s ofsetem. Její obálku vytiskla
firma Impromat CZ na stroji Ricoh Pro C901GAE, kter˘ se pﬁedstavuje na stranách 11 a 12
v Typografii digitální.
Jitka Böhmová
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Digitální tisk dominoval Z tiskov˘ch
technologií ovládl v˘stavu jednoznaãnû digitální
tisk v rÛzn˘ch podobách, velkoplo‰n˘, produkãní,
solventní… Ofsetov˘ tisk nemûl Ïádného
zástupce, v‰ichni v˘znamní v˘robci ofsetov˘ch
tiskov˘ch strojÛ na veletrhu chybûli. Z mého

pohledu nejvût‰ím stánkem na veletrhu byly
vlastnû dva stánky Canonu a Océ propojené
ãerven˘m kobercem zcela ve smyslu sloganu
„Canon & Océ Stronger together“ (Dohromady
silnûj‰í).
Srdcem stánku spoleãnosti Canon bylo grafické
studio pro práci s obrazem, kde si mohli
náv‰tûvníci pod dohledem profesionálního
fotografa vyzkou‰et cel˘ proces od zachycení
obrazu aÏ po jeho vyti‰tûní na produkãních
strojích, velkoformátov˘ch tiskárnách nebo
multifunkãních inkoustov˘ch tiskárnách
PIXMA Pro.
Canon náv‰tûvníky seznámil také s v˘hodami
tiskov˘ch aplikací pro tisk rÛzn˘ch druhÛ
fotoknih, vazeb, reklamních materiálÛ, manuálÛ,
broÏur nebo personalizovan˘ch pﬁání a pohlednic.
Na stánku byla k vidûní tvorba hned tﬁí druhÛ
fotoknih: Maloformátová kniha ti‰tûná na tiskárnû
PIXMA Pro, Tradiãní fotokniha ve formátu A4
ti‰tûná na laserovém produkãním stroji
imagePRESS, Velkoformátová luxusní fotokniha
ti‰tûná na velkoformátovém tiskovém stroje
imagePROGRAF. V provozu náv‰tûvníci vidûli
i propojení produkãních strojÛ se softwarem Helix
Production Workflow a ﬁe‰ením pro Web to Print.
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Pﬁedná‰ka Print Media Academy o tiskov˘ch barvách

Veletrh PRINTexpo 2011, kter˘ se konal
3. – 5. kvûtna na brnûnském v˘stavi‰ti byl
pﬁehlídkou z oboru tiskov˘ch technologií, sluÏeb
a materiálÛ. Veletrh se oproti Embax Printu,
na jehoÏ tradici se odkazuje, zamûﬁil více
na technologie a materiály pro v˘robu reklamy,
tiskaﬁské sluÏby ale také dal‰í prezentaci firem
z oblasti podpory prodeje. V rámci doprovodn˘ch
aktivit se pﬁedstavil odborn˘ program na aktuální
témata o v˘voji tiskov˘ch sluÏeb, budoucnosti
technologií pro tisk, designu ve v˘robû POP,
o tom jak obchodovat s tiskov˘mi sluÏbami,
program byl obohacen o dal‰í diskuze
ve spolupráci s odborn˘mi garanty a médii.
Zajímavostí bylo i Workflow obrazov˘ch dat
na stáncích vystavovatelÛ. Jednotn˘ systém
zapojení vystavovatelÛ do doprovodného
programu náv‰tûvníky provedl veletrhem i jeho
technologick˘mi zajímavosti.
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Océ pﬁedstavilo portfolio produktÛ a sluÏeb
v oblasti tisku pro profesionály. Produkce
manuálÛ a knih byla pﬁedvedena na nejrychlej‰í
archové digitální produkãní tiskárnû na svûtû –
Océ Vario Print 6320. ZákazníkÛm z oblasti
signmakingu, zejména PoP/PoS byl pﬁedveden
koncept Print & Finishing for Sale – od tiskové
produkce po produkt, vycházející ze spojení
systémÛ Océ Arizona 550 GT & Kongsberg iXL
vãetnû komplexního ﬁe‰ení datového workflow.
Na stánku téÏ mûli svou malou sekci dva
uÏivatelé strojÛ Océ âeská po‰ta a tiskárna xPrint.
Na stáncích Canonu i Océ mohli náv‰tûvníci
vyslechnout i nûkolik tematick˘ch pﬁedná‰ek.
Xerox zaujal zejména v˘robou reálné zakázky knihy
pro nakladatele pﬁímo na stánku. UÏivatel tiskárna
PowerPrint s.r.o. zde tiskl knihu na stroji Xerox
Nuvera 144 EA PS s online vazbou V2. Na stánku
byli i zaﬁízení na laminaci obálky Foliant a ﬁezaãka
papíru. Dále bylo pﬁedvedeno pracovi‰tû
malonákladové v˘roby map. Náv‰tûvník se zde
seznámil s postupem pﬁípravy a vyﬁazení tiskov˘ch
dat, mûl moÏnost vidût tisk v rÛzné produkci
na zajímavá média, ale pﬁedev‰ím se seznámil
s dokonãovacími operacemi, jako je automatické
strojní skládání mapov˘ch listÛ. Pro oblast

kontrolních tiskÛ a mikroprodukce bylo
pﬁedvedeno spojení softwarového RIPu EFI
Colorproof XF, xerografické tiskárny Phaser 7500
a velkoformátové tiskárny Xerox 7142.
Ve spolupráci s firmou XMPie bylo pﬁedstaveno
ﬁe‰ení pro variabilní tiskoviny. Jednalo
se o vytváﬁení personalizovan˘ch obrázkÛ
s vyuÏitím tûchto technologií spoleãnû s barevn˘mi
produkãními stroji Xerox Color 1000 a Xerox
Color 550.
Nejen tisk reálné knihy nabídl Xerox. Na stánku
partnerské spoleãnosti Spin Servis byla
na ãernobílém stroji Xerox ti‰tûna aktuální verze
ekonomického t˘deníku E15.
Uniware se na svém stánku rovnûÏ zamûﬁil
na digitální tisk nejrÛznûj‰ích typÛ dokumentÛ
od kalendáﬁÛ a fotografií aÏ po návody se‰ité
ve hﬁbetû skobkami a personalizované dokumenty
na strojích Konica Minolta bizhub Press C6000
a bizhub Pro 950. Vyti‰tûné archy nebo broÏury
bylo moÏné pﬁímo na stánku dokonãit – naﬁezat,
zalaminovat nebo z nich vytvoﬁit hotovou kníÏku
s lepenou vazbou V2.
Velkoplo‰n˘ digitální tisk Hned nûkolik
unikátních ﬁe‰ení v oblasti digitálního tisku jak
pro indoorové, tak i outdoorové aplikace

pﬁedstavil Epson. Jedineãná tisková technologie
Epson MicroPiezo, která je ve v‰ech Epson
tiskárnách, umoÏÀuje pﬁesné a jemné detaily
tisku, které jsou pﬁedpokladem dokonalé
profesionální fotografie, tak i tisk plakátÛ,
v˘kresÛ, vizualizací a map. Samozﬁejmostí pak
byla ﬁe‰ení pro digitální certifikovan˘ nátisk nejen
na papír ale i na prÛhledné a metalické fólie
s podtiskem bílé barvy.
Dal‰í rozsáhlou expozici mûl stánek spoleãnosti
Hewlett-Packard. Spoleãnost prezentovala
latexové materiály napﬁ. HP PVC-Free Wall Paper,
HP HDPE Reinforced Banner nebo HP Air Release
Adhesive Gloss Cast Vinyl a ukázky jejich
koncov˘ch aplikací. Na stánku byla kromû jin˘ch
zaﬁízení tiskárna HP designjet T7100 se skládacím
zaﬁízením do formátu A4. Bylo pﬁedvedeno
tiskové workflow v CAD prostﬁedí
HP ePrint&Share a snadná reprodukce technické
dokumentace a jejich prezentace na HP
materiálech poti‰tûn˘ch na HP Designjet T2300
eMFP. Byly prezentovány fine art aplikace
z tiskárny HP Designjet Z6200 vyti‰tûné
na HP Everyday Pigment Ink Gloss Photo Paper
a HP Professional Matte Canvas. Velk˘m tahákem
stánku byl i tiskov˘ stroj HP Indigo Press, kter˘

Repromat spotﬁební materiál pro polygrafii

Epson digitální tisk pro indoor a outdoor

Digitální tiskov˘ stroj HP Indigo press na stánku HP

Uniware se zamûﬁil na v˘robu malonákladov˘ch publikací

Komfi zaﬁízení pro povrchovou úpravu tiskovin

Pohled na stánek spoleãnosti Fujifilm
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