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Editorial

Pﬁed dovolen˘mi opût stoupá tempo a frekvence aktivit a konkrétních akcí, po‰ta papírová
i elektronická doruãuje pozvánky v‰eho druhu, promísené s pozvánkami na reklamní akce, kter˘ch
se „musíme nutnû zúãastnit“ a s tím v‰ím leckde narÛstá nervozita, nemluvû o plnûní napjat˘ch
v˘robních termínÛ. Do toho v‰eho se promítá ti‰iv˘ hlas, nabádající kulturní lidstvo ke ãtení knih,
organizují se mnohé akce, na nichÏ se nejen dûtem, ale i dospûl˘m v‰ech vûkov˘ch kategorií pﬁedãítá
z knih. Namítneme obãas, Ïe pﬁece stále nûco ãteme, odvoláváme se na vyãerpávající pﬁemíru
informací a ãtiva, na pﬁirozenou potﬁebu zvolnûní, odpoãinku a obnovy du‰evních i fyzick˘ch sil.
Ale ty v˘zvy ke ãtení a knize právû k tomu prvnímu smûﬁují.
Nûkteré v˘znamné odborné ãasopisy na‰í branÏe vedou své ãtenáﬁe k urãit˘m formám obrany tisku
a „papírov˘ch produktÛ“, které nás jako branÏi Ïiví a naplÀují na‰e profesní poslání. Domnívám se,
Ïe není tﬁeba pﬁíli‰ náruÏivû „bojovat“ za tisk, protoÏe dokud budou lesy a potﬁebné klima, bude
i papír a budou se z nûj tvoﬁit a vydávat produkty. S tím ãtením je to ale my‰leno i z jin˘ch dÛvodÛ
dobﬁe: chystáme-li se na dovolenou a dny relaxace, je kniha a ãtení jednou z nejosvûdãenûj‰ích
forem, jak se kultivovanû na ãas odpoutat od svûta zpráv online médií, aÏ posedl˘ch aktualitami
a ‰oky. Na dovolené jsou kolem nás dûti a vnímají velmi silnû na‰e jak dobré, tak i ‰patné pﬁíklady
nebo zvyky. Vidí-li v na‰ich rukách knihu, pﬁitahuje to jejich zvûdavost a vede k následování. Je‰tû
vût‰í váhu má spoleãné ãtení a pﬁedãítání, nejen pﬁed spaním, ale v aktivním ãase jako pevná souãást
programu dní. Jin˘m argumentem jsou statistiky o ub˘vání schopnosti ãíst, orientovat se v textu,
mnohé dûti uÏ zase neumûjí nejen ãíst, ale ani psát a formulovat vûty, jako by se lidstvo mûlo
tendenci vracet k analfabetismu. Staãí symboly a zkratky nebo slangová slova, jimÏ rozumí jen
zasvûcení? Jednou zmizí i mobily, ale ty zlozvyky zÛstanou.
Dá se nad tím v‰ím mávnout rukou a vyãkat ãasÛ pﬁí‰tích, jistû.
Ale nemûlo by nám b˘t líto krásn˘ch chvil a záÏitkÛ, proÏit˘ch pﬁi ãtení? Je to opravdu bláhové
zvonûní na poplach? VÏdyÈ obchody jsou plné knih a mnoÏí se dal‰í a dal‰í, tak naã varovat a pla‰it
lidi? Dosud máme co tisknout, nakladatelÛ spí‰e pﬁib˘vá a tiskne se víc a víc. Proã tedy se dûlá tolik
akcí na zachování ãtení, knihy a psaní rukou (kdyÏ uÏ ji máme…)? Odpovûdí jsou poznatky
o varujících trendech, pﬁiãemÏ nejde tolik o technologie, tam je asi obava zbyteãná, jednak
je obrovské mnoÏství instalovan˘ch tiskov˘ch a rozmnoÏovacích kapacit, i papíru je dostatek, jednak
pﬁijdou zcela jistû tiskové techniky nové, budou nové objevy. VáÏnûj‰í jsou obavy o vnitﬁní
a duchovní stav ãlovûka, jeho ohroÏená vzdûlanost a rostoucí arogance. Prolhaná a zneuÏívaná
reklama, spotﬁební zpÛsob Ïivota s haldami odpadu, rabování pﬁírody, naru‰ované Ïivotní prostﬁedí
a sníÏená schopnost zachování populace v kulturních oblastech svûta vedou k zamy‰lení. âtení patﬁí
k lékÛm svûta lidí a na‰e branÏe, tiskové médium, k jeho léãení pﬁispívá. Není to jen vûc zachování
na‰í tiskaﬁské branÏe, je to vûc kultury a vzdûlanosti.
V ãervnu po dvou letech se opût koná mezinárodní konference o trendech v tisku a v pﬁedná‰kách
opût zazní nûkteré úvahy v tomto smûru. Nejde o zoufalé hájení dne‰ní technologie a v˘roby
(proti komu a proti ãemu?) na dne‰ní úrovni vûdûní. Jde o víc a je dobré, Ïe jsme schopni se scházet
a spoleãnû nad dal‰ími cestami v˘voje svého oboru uvaÏovat a sdílet je. Pﬁejeme i leto‰nímu
17. roãníku Printfora úspûch a pûknou odbornou i spoleãenskou atmosféru.
A na dovolenou si pﬁibalte o jednu ãi dvû kníÏky navíc. Pﬁeãtûte je do konce, pﬁinese vám
to potû‰ení. A ãtûte jin˘m, budou vás následovat. Pûknou dovolenou a ‰Èastné návraty vám pﬁeje
Typografia.
Vladislav Najbrt
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Obmûna technologie
a dÛsledky pro tiskárny

Autor tohoto ãlánku je Prof. Dr. Thomas Helbig,
poradce pro podniky v polygrafickém prÛmyslu.
Na leto‰ní mezinárodní konferenci
Printforum 2011 v praÏském hotelu Pyramida
vystoupil Prof. Dr. Thomas Helbig s tématem
Technologická pﬁemûna a dÛsledky pro tiskárny.
Jeho my‰lenky na uvedené téma Vám nyní
pﬁiná‰íme.

Úvod Velké odborné veletrhy jsou vÏdycky
zrcadlov˘m obrazem souãasného technického
a technologického stavu a souãasnû jsou
v˘kladní skﬁíní technologického rozvoje v blízké
budoucnosti.
Dva roky po celosvûtovém odborném veletrhu
polygrafického prÛmyslu DRUPA 2008
v Düsseldorfu ukázala v˘stava IPEX 2010
v Birminghamu opût nová technologická ﬁe‰ení
a souãasnû relevantní v˘vojové trendy pro pﬁí‰tí
léta.
Ten, kdo velmi kriticky a pozornû sleduje
technologick˘ v˘voj, si v‰imne, Ïe poãet
technick˘ch novinek v posledních letech silnû
vzrostl. Je‰tû nikdy v historii tiskáren se paleta
technologií nerozvinula tak ‰iroce a tak rychle
jako dnes.
Dnes mÛÏeme v na‰em oboru nabídnout témûﬁ
v‰e – a zdánlivû v‰echno vyrobit. A právû tato
skuteãnost mnoha podnikÛm ztûÏuje nalezení
správn˘ch rozhodnutí pﬁi investicích. S nov˘mi
technologiemi se koneãnû mûní nejen trh, n˘brÏ
i celé prostﬁedí medií. Uveìme si zde jen jeden
pﬁíklad.
Jen v oblasti ãasopisÛ pozorujeme vlivem
technologické pﬁemûny a jiného chování ãtenáﬁÛ
následující zmûny:
■ ¤adu nov˘ch nákladÛ
■ Testovací náklady
■ Nové formáty
■ Orientaci na cílové skupiny
■ Kreativní ztvárnûní obálky
■ Zmûnu barevnosti
■ Kvalitu
■ Smûs potiskovan˘ch materiálÛ
Nové nebo mûnící se formáty
Zvlá‰tní stránky a nákladné pﬁílohy
Elektronická media jako pﬁílohy
Z toho vypl˘vá ﬁada otázek: Jak napﬁ. nové
technologické podmínky ovlivÀují pﬁání

Prof. Dr. Thomas Helbig pﬁi své pﬁedná‰ce na leto‰ním
Printforu

zákazníkÛ? Jak se mûní technologické poÏadavky
na tiskárenské provozy? Které technologie jsou
pro moji tiskárnu nejvhodnûj‰í? Se kter˘mi
technologiemi se musíme pﬁípadnû rozlouãit?
V seznamu takov˘ch otázek bychom mohli
libovolnû pokraãovat. Co je v‰ak pro nás dÛleÏité,
je otázka po bezprostﬁední budoucnosti tiskáren.
Souãasná situace A tady momentálnû sledujeme
extrémní stavy. Rozpornûj‰í by souãasná situace
jiÏ ani b˘t nemohla: Nemálo velk˘ch
tiskárensk˘ch podnikÛ s ãásteãnû více neÏ 1000
zamûstnanci jdou do insolvence a nálada
v polygrafické branÏi zÛstává podle anket
stísnûná.
Souãasnû v‰ak jiné – vût‰inou men‰í tiskárny –
investují a dokonce roz‰iﬁují poãet sv˘ch
v˘robních kapacit. Diskuse o pﬁebyteãn˘ch
kapacitách nebo také o nejistotách z hlediska
nov˘ch technologií tedy nejsou obecnû vedeny
na stejném pozadí.
V podstatû jsou ãtyﬁi pﬁíãiny, které urãují
v˘razné zmûny v oboru polygrafie a medií:
1. Je to neustále se mûnící chování ãtenáﬁÛ
a mûnící se potﬁeba informací lidí.
Diferencované nároky ãtenáﬁÛ rostou a tím
se pﬁi stejné dobû ãetby nutnû mûní velikost
vydání, jejich v˘‰e a ãasové poÏadavky.
2. Vlivem stále diferencovanûj‰ích nabídek
elektronick˘ch medií k tomu stále více
pﬁistupuje konkurence mezi elektronick˘mi
medii a medii v papírové formû.
3. JiÏ po del‰í dobu pozorujeme v˘razné zmûny
v prÛmyslu, obchodu, reklamû, v ekonomice
a ve správû. To má za následek mohutné zmûny,
t˘kající se druhu a rozsahu tiskov˘ch v˘robkÛ
pro tyto obory vãetnû obalÛ.
4. Asi deset let se v na‰em oboru odehrávají
velké posuny v pouÏívání jednotliv˘ch
technologií. Viditelné milníky jsou mimo jiné
velké odborné veletrhy.

Vladislav Najbrt, ‰éfredaktor ãasopisu Typografia (vlevo),
a Prof. Dr. Thomas Helbig na Printforu 2011

Na tomto místû bych rád pﬁipomenul,
Ïe vynálezem kamenotisku Aloisem Senefelderem
v roce 1796 byly poloÏeny technologické základy
pro v˘voj ofsetového tisku. Av‰ak aÏ více neÏ
o 100 let pozdûji pﬁedstavil znám˘ technik Caspar
Hermann veﬁejnosti první kotouãov˘ tiskov˘ stroj.
Bylo to v roce 1910 v Lipsku. A takzvané vítûzné
taÏení ofsetového tisku zaãalo koneãnû aÏ 150 let
po Senefelderovi. Tak mohutné ãasové odstupy
v technologickém rozvoji jiÏ dnes neexistují.
To v‰echno – bylo kdysi.
Od prvních skromn˘ch zaãátkÛ laserového tisku
do dne‰ka uplynulo právû 40 let. Dnes
si neumíme digitální tiskové technologie
z na‰eho Ïivota vÛbec odmyslit. A – digitální
tiskové technologie ve spojení s vyuÏíváním
internetu skuteãnû otﬁásly oborem konvenãního
tisku. V na‰em oboru jiÏ není nic, jak bylo dﬁíve.
Postavení klasick˘ch tiskov˘ch technologií
je digitálním prostﬁedím stále více zatlaãováno
zpût. Klasické procesy tisku vãetnû v‰ech
procesÛ dokonãujícího zpracování poÏívají
zﬁejmû stále men‰í priority. V centru pozornosti
je stále více manipulace s daty. A tento v˘voj
nelze zastavit, pﬁestoÏe se sebou nepochybnû
nese i nev˘hody. Digitální tiskové technologie
na druhé stranû otevírají zcela nové moÏnosti
pro splÀování i extrémních pﬁání zákazníkÛ.
Tak byly na pﬁíklad technologicky vyvinuty
a dÛslednû dále rozvíjeny strategie, orientované
na ﬁe‰ení pro vysoce individualizované
produkty. Tyto produkty nemusejí zákazníci
objednávat ve velk˘ch vydáních, n˘brÏ tyto jsou
vyrábûny pﬁesnû v takové v˘‰i vydání, kterou
zákazník skuteãnû potﬁebuje. A tak jsou drahé
velké náklady – podle produktu a pﬁání
zákazníka – stále více na ústupu a tím se ‰etﬁí
intenzivní v˘daje na udrÏování skladÛ.
Diferencované poÏadavky zákazníkÛ, poÏadavky
na nejvy‰‰í aktuálnost a obzvlá‰tû
na individualitu, velké, ale i nejmen‰í náklady
a permanentní tlak na ceny hrají dnes v oblasti
medií rostoucí roli. A to je za urãit˘ch okolností
gilotina pro nûkteré tiskárny.
Je v‰ak moÏno pozorovat je‰tû nûco: Nové digitální
tiskárny mají ãasto málo vûdomostí o typografii.
Jen zﬁídkakdy tam mohou zákazníci dostat rozsáhlé
poradenství o optimálním ztvárnûní pomocí písma,
obrazÛ, linií a ploch. O mnohotvárn˘ch
moÏnostech vyuÏití papíru, pﬁípadnû
potiskovan˘ch substrátÛ a o barvách a lacích
nejsou ãasto témûﬁ Ïádné znalosti, které by stály
za zmínku. Av‰ak i toto bude brzy patﬁit minulosti.
Pohled do budoucnosti Technologická pﬁemûna
byla nejen zavedena – pokraãuje s nezmen‰enou
rychlostí a tvrdostí. Co bude pﬁíkladnû

z technologického obra hlubotisku? Pﬁi
klesajících nákladech a stále krat‰ích ãasech
mezi redakãní uzávûrkou a expedicí tiskového
produktu mÛÏeme tuto otázku nejen poloÏit –
musíme si na ni také umût pro sebe odpovûdût.
V sektoru obalÛ máme srovnatelnou situaci,
t˘kající se siln˘ch zmûn. Zde je tﬁeba uvést
obzvlá‰tû obalové materiály a rostoucí
rozmanitost a ãásteãnû také velmi kvalitní obaly
samotné.
Atraktivní obal, kter˘ je perfektnû sladûn
s balen˘m obsahem, je i nadále jedním
z nejdÛleÏitûj‰ích pﬁedpokladÛ pro úspû‰n˘
prodej. Obaly, které mÛÏe spotﬁebitel vnímat
co nejvy‰‰ím poãtem smyslÛ, vzbuzují zvlá‰tní
pozornost a jsou proto zodpovûdné za úspûch
prodeje. A kromû vizuálních vlastností pﬁitom
hraje velkou roli i haptika. Se správn˘mi
materiály se tedy fantazii v˘vojáﬁe obalÛ
a designéra nekladou Ïádné meze.
Na tomto místû bych chtûl také upozornit
na celou reklamní branÏi. Ani zde není moÏno
dohlédnout konce v˘voje. Tiskárny stále je‰tû
váhají v otázce v‰eobecného jednání
s vydavatelstvími o inzerátech, pﬁípadnû
o reklamû. Internet by tiskárny nemûly brát jako
konkurenci. Naopak, mûly by z internetu
získávat relevantní informace více neÏ dosud.
Zastávám i nadále názor, Ïe bychom to,
co je na tisku stálé a úspû‰né, mûli více neÏ dosud
spojovat se spontánní a interaktivní komunikací
ve prospûch tiskáren a samozﬁejmû ve prospûch
zákazníkÛ. Jde o zákon na‰eho moderního svûta
medií, Ïe moderní a obzvlá‰tû vizuální podnûty
lépe oslovují dne‰ní cílové skupiny. JenÏe právû
toto chápání je‰tû u nemálo tiskáren není
dostateãnû, pﬁípadnû není vÛbec vyvinuto.
A nakonec musím v této souvislosti upozornit
na rostoucí poãet velmi diferencovan˘ch
potiskovan˘ch materiálÛ, tiskov˘ch barev a lakÛ.
Dnes není mnoho osob, které skuteãnû mají
perfektní pﬁehled o souãasné paletû nabízen˘ch
materiálÛ. Proto je tím dÛleÏitûj‰í nechat se podle
tiskárny o souãasné obrovské paletû nabízen˘ch
potiskovan˘ch materiálÛ, tiskov˘ch barev a lakÛ
informovat odpovídajícími profesionály.
To je dÛleÏit˘ úkol, jak je moÏno zákazníkÛm
obzvlá‰tû pod aspektem konkurence dostateãnû
a obsáhle radit. Ze zku‰eností vím, Ïe je pﬁitom
docela dobﬁe proveditelné a praktikovatelné,
pozvat profilovaného zástupce – napﬁíklad
papírny – k dÛleÏitému jednání se zákazníkem.
Profesionalita zaãíná s informací
a komunikací! ×
Pokraãování ãlánku v pﬁí‰tím ãísle.
Prof. Dr. Thomas Helbig, pﬁeloÏil Karel Tenk
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