TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 7/8/2011

ČÍSLO 15 ROČNÍK 2 TYPO

Obsah
Contents
2 Océ fotopapíry certifikovány FOGRA & FSC
Oce photopapers certified FOGRA & FSC
3 Milan Lelek
Digitální tisk
Digital printing
5 NAUTILUS – OSPAP se zelená
NAUTILUS – OSPAP is green

Océ fotopapíry
certifikovány
FOGRA & FSC

6 INOVACE/NOVINKY/RACIONALIZACE
Obálkovací systém a v˘konné stroje pro digitální tisk
INNOVATION / NEWS / RATIONALISATION
Inserting system and powerful tools for digital printing
7 drupa innovation park 2012 na digi:media – Digitální
novinky pro tisk a mediální prÛmysl
drupa innovation park 2012 presented by digi:media –
Digital innovations for the print and media industry

Produktová ﬁada Océ papírÛ Smart Dry
s oznaãením IJM250, IJM252 a IJM255
má nyní FOGRA & FSC certifikaci.

8 Kurt K. Wolf
Jak˘ potenciál nabízí inkoustov˘ tisk v rÛzn˘ch
aplikacích?
Which offers the potential of inkjet printing in various
applications?
10 Aktuality digitální
Digital actualities
12 drupacube 2012 – Zamûﬁení na mezinárodní
zadavatele tisku a komunikaãní sektor
drupacube 2012 – Focusing on international print buyers
and the communication sector
Typografia digitální 7-8/2011/ã. 15/roãník 2
Pﬁíloha ãasopisu Typografia 7-8/2010/ã. 1226/roãník 114
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûﬁická 343, Praha 6, 164 00
Adresa redakce Tuchomûﬁická 343, Praha 6, 164 00
www.typografiacz.cz
Fax 220 961 441
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427
marsova.typografia@tercie.cz
·éfredaktor Vladislav Najbrt
Redakce Jitka Böhmová, 776 613 647
bohmova.typografia@tercie.cz
Pﬁedseda redakãní rady Milan Mar‰o
Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o,
ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal,
Jan Sehnal, Alan Záruba, Jiﬁí Zápotock˘
Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf,
ªubomír Krátky
Obálka: Vladislav Najbrt
Koncepce úpravy vnitﬁních stran Boris Melu‰
Pﬁedtisková pﬁíprava Tercie servis s.r.o.
Pﬁíjem inzerce v redakci Tuchomûﬁická 343, Praha 6, 164 00
Cena ãísla 60 Kã, Pﬁedplatné v redakci,
Roãní pﬁedplatné 700 Kã
Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú. 51-2279360247/0100
Komerãní banka, pob. Praha 6
ISSN 0322-9068, Registrováno pod MK âR 7504
Podávání zásilek povolila âeská po‰ta pod ã.j. nov. 6084/96
Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk˘ch
ãlánkÛ.
Pﬁíloha je vyti‰tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA
ve spoleãnosti Agentura 5 s.r.o., na papíﬁe NAUTILUS
120 g/m2, kter˘ sponzorsky dodala spoleãnost 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

Certifikace Fogra Nûmecká spoleãnost Fogra
byla zaloÏena v roce 1951 s my‰lenkou
podpoﬁit v˘zkum v grafickém prÛmyslu.
Certifikace Fogra je povaÏována
za nejv˘znamnûj‰í evropskou kontrolní normu.
Certifikace zaruãuje dosaÏení barevné
standardizované shody digitálního nátisku
s normami ISO nebo referenãními normami,
napﬁíklad ISO12647-2 (ISO Coated), novû
ISO 12647-7 (ISO Coated v.2)
V˘znam nátisku Nátisk je základním
kontrolním a schvalovacím prvkem v procesu
vzniku tiskoviny. Nátisk charakterizuje podobu
finálního vyti‰tûného produktu. MÛÏe slouÏit
jako dohoda o v˘sledné barevnosti tiskoviny
mezi zákazníkem a tiskárnou, nebo také jako
kontrolní prvek v procesu pﬁedtiskové pﬁípravy
a schvalování z pohledu umístûní, uspoﬁádaní,
obsahu dat, pro kontrolu vyﬁazení stránek, coÏ
jsou takzvané impoziãní nátisky.
Nátiskové médium Vlastnosti nátiskového
média mají zásadní dopad na cel˘ nátiskov˘
proces, a to jiÏ od okamÏiku kalibrace a tvorby
profilu nátiskové tiskárny pro konkrétní
nátiskové médium. Pﬁi volbû nátiskového
média je také dÛleÏité kontrolovat pﬁehledy
kompatibilních tiskáren a inkoustÛ, vzhledem
k faktu, Ïe nûkteré z kombinací mohou
poskytnout znatelnû lep‰í v˘sledky.
Mezi základní poÏadavky na nátisková média
lze zaﬁadit:
■ ‰irok˘ gamut – moderní inkousty ve spojení
se ‰piãkov˘mi nátiskov˘mi papíry poskytují
barevn˘ rozsah, kter˘ nejen bez problémÛ
pokryje gamut simulované tiskové
technologie, ale navíc obsáhne i velké
mnoÏství pﬁím˘ch barev nejãastûji
pouÏívan˘ch standardÛ
■ stabilita – nátiskov˘ papír musí vykázat
vysokou stabilitu nejen ve smyslu stálosti
barev po vyti‰tûní, mimochodem velmi
v˘raznû závislé na vlastnostech inkoustÛ, ale
musí b˘t stabilní i sám o sobû. To zahrnuje
úzké v˘robní tolerance, zaruãující stejné
chování a parametry i ve velk˘ch v˘robních
sériích, a odolnost vÛãi zmûnám bûhem
skladování papíru
■ minimální obsah optick˘ch zjasÀovaãÛ
Kompatibilita Océ fotopapírÛ Océ papíry
IJM250 Océ Smart Dry Photo Paper Gloss FSC,
IJM252 Océ Smart Dry Photo Paper Satin FSC
a IJM255 Océ Smart Dry Professional Satin

FSC, jsou díky sv˘m vlastnostem vhodné pro
pouÏití jako impoziãní nátiskové média.
Zaruãují excelentní konzistenci barev a rychlé
schnutí, kompatibilní jsou se v‰emi bûÏn˘mi
tiskárnami.
Kompletní seznam dostupn˘ch ‰íﬁí a návinÛ,
vãetnû technické specifikace, naleznete
na www.mediaguide.oce.com, v sekci
velkoformátov˘ch médií, dostupné k objednání
jsou na www.oce.cz/shop.
FSC certifikace Certifikace FSC (Forest
Stewardship Council) pﬁedstavuje dÛvûryhodn˘
systém tzv. lesní certifikace a certifikace
spotﬁebitelského ﬁetûzce s celosvûtovou
pÛsobností. Díky své transparentnosti,
otevﬁenosti v‰em zájmov˘m skupinám a díky
striktním sociálním a ekologick˘m standardÛm
má FSC podporu nejvût‰ích environmentálních
organizací.
Lesní certifikací systémem FSC se rozumí
proces kontroly konkrétního lesa za úãelem
zji‰tûní, zda-li je obhospodaﬁován v souladu
se standardem FSC. JestliÏe tomu tak je,
má vlastník lesa právo pouÏívat pro dﬁevo
ze svého lesa logo, které odli‰í jeho dﬁevo
na trhu od dﬁeva nejasného pÛvodu.
Rozloha lesÛ certifikovan˘ch systémem FSC
velmi rychle roste. V ãervnu 2009 bylo celkem
certifikováno pﬁes 114 milionÛ hektarÛ lesa
v 82 zemích svûta. Z toho zhruba polovina
rozlohy pﬁipadá na Evropu.
Trvale obnovitelné zdroje Prostﬁednictvím
certifikace zpracovatelského (spotﬁebitelského)
ﬁetûzce (C-o-C, chain of custody) je moÏno
zaruãit, Ïe koneãn˘ v˘robek pochází z lesÛ
s certifikátem FSC. V praxi to znamená,
Ïe kaÏd˘ zpracovatel ve zpracovatelském
ﬁetûzci od lesa k zákazníkovi musí získat
certifikát FSC. To dává zákazníkovi jistotu,
Ïe kupuje v˘robek z ‰etrnû obhospodaﬁovan˘ch
lesÛ.
Océ Správu o udrÏitelnosti lesního
hospodáﬁství mÛÏete nalézt v originálním znûní
na sustainability.oce.com, kde je prezentován
celkov˘ pohled na strategii spoleãnosti, cíle
a v˘sledky. ×

drupa innovation park 2012
na digi:media – Digitální novinky pro tisk
a mediální prÛmysl
drupa innovation park 2012 pﬁedloÏen˘
na digi:media (DIP), absolutnû zamûﬁí
pozornost na vytváﬁení inovací a nejnovûj‰í
nejlep‰í témata v oblasti digitálního tisku
a mediálního prÛmyslu. Zde, zejména mladé
spoleãnosti zahajující ãinnost nebo hlavní
aktéﬁi v odvûtví s prÛkopnick˘mi ﬁe‰eními
a aplikacemi jsou vybaveny vynikající
pﬁíleÏitostí b˘t na veletrhu drupa 2012
a prezentovat své nápady pro budoucí trhy.
„S drupa innovation park 2012 plynule
pokraãujeme v úspû‰ném pﬁíbûhu DIP.
Zatímco v minulosti to byl pﬁedev‰ím stupeÀ
technické inovace, kter˘ byl ústﬁedním
bodem, dnes DIP nabírá nejlep‰í témata
v tomto sektoru a stále se zamûﬁuje
na souvislosti mezi obsahem, technologií
a obchodními modely“, ﬁekl Manuel Mataré,
ﬁeditel veletrhu drupa.

Z veletrhu drupa 2008

Tento dal‰í v˘voj DIP jde ruku v ruce
s koncepãním a prostorov˘m propojením
s drupacube, fórem pro odvûtví
elektronick˘ch komunikací, a zadavatele
tisku. drupacube – v roce 2008 se je‰tû
nacházející v open-air areálu od haly 2 a 3 –
se pﬁestûhovala do Haly 7A, která se nachází
pﬁímo u DIP v Hale 7.0. Díky této
prostorové blízkosti se technologie a obsah
dá vzájemnû kombinovat je‰tû silnûji.
„S touto prostorovou konstelací lze také
získat na komunikativní interakci mezi
náv‰tûvníky a vystavovateli mnohem
efektivnûji a také s vystavovateli mezi sebou,“
vysvûtluje Manuel Mataré.
„V˘sledkem je, Ïe realizujeme základní
koncept digi:media – v propojení v‰ech
cílov˘ch skupin zapojen˘ch do workflow –
na veletrhu drupa také. V dÛsledku toho,
Ïe drupa innovation park 2012 byl
pﬁedloÏen˘ na digi:media, kter˘ mûl
úspû‰nou veletrÏní premiéru v dubnu 2011,“
Mataré dále ﬁekl.
Náv‰tûvníci digi:media 2011 zejména poznali
integrované komunikaãní koncepty v rámci
DIP: prezentace etap, místa setkání
s cateringov˘mi sluÏbami a salonky v halách
7.0 a 7A podporovaly interaktivní dialog mezi
vystavovateli a náv‰tûvníky, ale také mezi
vystavovateli.
Mezinárodnû uznávan˘ t˘m odborníkÛ
aktivnû podporuje drupa innovation park
roku 2012. „KdyÏ se zúãastníte hlavního
veletrhu, chcete zjistit, co je nového,
co je „Buzz?“ Na veletrhu drupa, bylo
drupa innovation park vÏdy místem
k vyhledání „Buzz“, a jste-li tiskárnou,
mûla by to b˘t va‰e první zastávka
na veletrhu drupa 2012,“ ﬁekl James E. Harvey,
ﬁeditel organizace CIP4 (www.cip4.org)
a ãlenem t˘mu DIP expert. Andrew Tribute,
Attributes Associates (www.attributes.co.uk),
podporuje také DIP do „mentor“ kapacity:
„drupa innovation park se stává jednou
z klíãov˘ch oblastí, na veletrhu drupa.
To je místo, kde je moÏné vidût mnoho
inovací, které budou mít vliv na budoucnost
tohoto odvûtví.“
drupa innovation park pﬁedloÏen˘
na digi:media obsadí v˘stavní plochu více
neÏ 3 000 m2 v pavilonu 7.0 a je rozdûlen
do devíti v˘stavních ãástí. Témata jsou
nejnovûj‰í a jsou zaloÏena na dynamickém
v˘voji a trendech v tiskovém a mediálním
prÛmyslu a jeho okolí.

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, papír NAUTILUS 120 g/m2, dodan˘ spoleãností OSPAP a.s.

Jsou plánovány následující tematické parky:
Print Automation Park
Optimalizace procesÛ na nejvy‰‰í moÏnou
úãinnost v procesu tisku podporovan˘
plánovacími systémy, dílensk˘mi systémy
ﬁízení a MIS systémy pracujícími
v souãinnosti s JDF a serverov˘mi aplikacemi.
Asset Management Park
Z databáze na papír nebo jiné médium
systematického ﬁízení a vyuÏití digitálního
obsahu a dokumentÛ.
Dynamic Publishing Park
Jeden zdroj pro v‰echna media: Strategie
a ﬁe‰ení pro vícekanálové publikování
aplikací pro tisk a web, Web-to-Print,
Print-to-Web, Print on Demand.
Print meets Mobile Park
Aplikace pro mobilní zaﬁízení, jako jsou
mobilní tagování, QR kódy a roz‰íﬁená realita,
ﬁe‰ení pro budoucnost tisku v kombinaci
s mobilní komunikací.
Digital Imaging Park
Inovace pro v˘razn˘ svût digitálních snímkÛ.
Marketing Solutions Park
Nástroje pro cílenou komunikaci, od ﬁízení
kampaní a transakãní reklamy po pﬁíleÏitosti
marketingu.
Print Product Innovation Park
Inovativní tiskové produkty, tisk
od dokonãovacího ﬁe‰ení po zabezpeãen˘
tisk.
Printed Electronics / Functional Printing Park
Tisk je více neÏ publikování – tisk v procesu.
InÏen˘rství je stále dÛleÏitûj‰í.
Green Printing Park
Inovace pro udrÏitelnou tiskovou produkci.
Messe Düsseldorf povûﬁila Sandru Winter
(Winter Consulting) realizací a koordinací
drupa innovation park pﬁedloÏeného
na digi:media. Po více neÏ 10 let Winter
Consulting navrhuje a vytváﬁí koncepce
v˘stavy pro inovaãní veletrhy. Vlastník
Sandra Winter pÛsobí v oblasti prodeje
a marketingu v IT a mediální oblasti od roku
1992, byla spolupracujícím partnerem digi:
media 2011 a jiÏ pomáhala vytvoﬁit DIP 2004
a 2008. Kromû toho, Ïe je spoluautorem první
Web-to-Print studie, která vy‰la v roce 2008
na základû konzultací zipcon.
Podrobnosti o registraci a koncepce lze nalézt
na www.dip.drupa.com. ×
Podle tiskové zprávy ze 17. ãervna 2011.

Jak˘ potenciál nabízí inkoustov˘ tisk
v rÛzn˘ch aplikacích?

V posledních letech se ofsetové tiskárny
dostávají vlivem rostoucí konkurence
pod stále silnûj‰í cenov˘ tlak. Dodavatelé
digitálních tiskov˘ch strojÛ slibují odpomoc.
Zatímco na poãátku stál elektrofotografick˘
tonerov˘ tisk, kter˘ je brán jako digitální
tisková technologie s vysok˘m rÛstov˘m
potenciálem. Jaké aplikace v‰ak mají pﬁed
sebou je‰tû úspû‰nou budoucnost?
Inkoustov˘ tisk Industrializace ofsetového
tisku pﬁinesla jiÏ ﬁadû tiskáren konec. Vstupem
do digitálního tisku v‰ak Ïivot není lehãí,
protoÏe s elektrofotografick˘m
maloformátov˘m tiskem nemÛÏe ofsetová
tiskárna vybudovat druh˘ nosn˘ sloup, kter˘
by byl podobnû velk˘. Proto budou v novém
seriálu DD prozkoumány aplikaãní moÏnosti
inkoustového tisku a jeho rÛstov˘ potenciál.
Inkoustov˘ tisk byl vyvinut v 60. letech jako
textov˘ v˘stup pro vysoce v˘konné poãítaãe.
Firmy HP a Canon dostaly v roce 1979 první
patenty, kdyÏ s v˘vojem domácích a pozdûji
osobních poãítaãÛ vstoupily na trh první
inkoustové tryskové tiskárny. S vítûzn˘m
taÏením osobních poãítaãÛ, které za ménû
neÏ deset let vypudily psací stroje, pﬁi‰el
do kanceláﬁí také laserov˘ tisk. Ve vlastních
ãtyﬁech stûnách v‰ak b˘valy naproti
tomu instalovány cenovû v˘hodnûj‰í
inkoustové tryskové tiskárny. S v˘vojem
barevn˘ch poãítaãov˘ch monitorÛ se cenová
v˘hoda inkoustov˘ch tiskáren je‰tû zv˘‰ila,
takÏe barevn˘ inkoustov˘ tisk si na trhu
domácí techniky prakticky vybudoval
celosvûtov˘ monopol. Na tom v‰ak
polygrafick˘ prÛmysl profitoval jen málo,
protoÏe i barevné inkoustové tiskárny byly
omezeny na formát A3 stejnû jako
nûkolikanásobnû draÏ‰í barevné tonerové
tiskárny.
Inkoustov˘ tisk má ﬁadu v˘hod Dnes, jen
o 20 let pozdûji, je inkoustov˘ tisk ve v‰ech
sv˘ch aplikacích z na‰eho svûta jiÏ
neodmysliteln˘. Za to dûkuje obzvlá‰tû
následujícím vlastnostem, které jej odli‰ují
od jin˘ch tiskov˘ch technologií:
■ inkoustové tiskárny vystﬁikují pomocí
prÛmyslovû vyrábûn˘ch trysek barevné
inkousty na potiskovan˘ substrát, kterého
se nedot˘kají. Potiskovat je moÏno velké
tiskové archy, dlouhé kotouãe v libovolné
‰íﬁce a délce nebo tuhé desky. Z ãeho
se potiskované medium skládá, je prakticky
jedno: od kartonu pﬁes papír aÏ po plasty,
dﬁevo, kov nebo sklo je v‰echno moÏné.

tiskové stroje jsou ve srovnání s ofsetov˘mi
a barevn˘mi tonerov˘mi stroji v˘robnû
jednodu‰‰í a tím levnûj‰í, coÏ vedlo
k enormnímu roz‰íﬁení v˘robcÛ tiskov˘ch
strojÛ a substrátÛ.
■ kvalita tisku je díky nastﬁikování inkoustÛ
ve vy‰‰ím rozli‰ení stejnû dobrá nebo lep‰í
neÏ u ofsetového nebo barevného tonerového
tisku.
■ Konstantnost inkoustového tisku
je stabilnûj‰í neÏ u ofsetového nebo
barevného tonerového tisku, u kterého
se musí udrÏovat rovnováha barva-voda
nebo se musí dbát na kolísání teploty
a vlhkosti vzduchu.
Srovnání inkoustového a ofsetového tisku
Zatímco inkoustov˘ tisk nepotﬁebuje Ïádnou
formu, n˘brÏ vyuÏívá obrazová data
z poãítaãe pﬁímo k ﬁízení trysek, potﬁebuje
ofsetov˘ tisk tiskové desky, jejichÏ v˘roba
stojí ãas a materiál je‰tû neÏ je vyroben první
v˘tisk. Zatímco v‰ak u inkoustového tisku
stojí kaÏdá strana stejnû tak jako u barevného
tonerového tisku, je u ofsetového tisku cena
za stranu tím niÏ‰í, ãím vy‰‰í je náklad.
MÛÏe-li proto tiskárna produkty vyrábût
pomocí dvou nebo tﬁí tiskov˘ch technologií,
musí vûdût, která cesta je nejlep‰í
a nákladovû nejv˘hodnûj‰í.
Inkjet v polygrafickém prÛmyslu Pro rÛzné
aplikaãní oblasti byly mezitím vyvinuty
specializované tiskové stroje:
■ tiskárny smluvních nátiskÛ pro
ofset/hlubotisk
■ layoutové tiskárny pro vyﬁazovací formy
■ foto-tiskárny pro trh umûleck˘ch listÛ
■ velkoformátové tiskárny do ‰íﬁky 160 cm
■

Canon Imageprograf iPF9100 je jedna z velkoformátov˘ch
tiskáren firmy Canon pro fotografie. Tiskne v ‰íﬁce
aÏ 152 cm s 12 barevn˘mi inkousty Lucia-Pigemnt,
pro které firma Canon zaruãuje svûtlostálost na 100 let.
Díky ãtyﬁem stupÀÛm ãerné tiskne i vynikající ãernobílé
obrazy.

Za „nejlep‰í nátiskovou tiskárnu roku 2010“ byla zvolena
tiskárna Epson Stylus Pro WT 7900.

‰irokoformátové tiskárny do ‰íﬁky 320 cm
‰irokoformátové tiskárny do ‰íﬁky 500 cm
■ ploché tiskárny pro tuhé materiály
■ inkoustové tiskové systémy pro novinov˘
tisk
■ inkoustové kotouãové tiskárny pro knihy
■ inkoustové kotouãové tiskárny pro transakãní
tisk
Jednotlivé aplikace vyÏadují rÛzné konstrukce
strojÛ a vhodné inkousty i substráty. Místo
vysvûtlování tûchto rozdílÛ jednotlivû
se podívejme na typické produkty, které
je moÏno pomocí jednotliv˘ch typÛ strojÛ
vyrábût.
Inkoustové tiskárny smluvních nátiskÛ
Smluvní nátisk je barevn˘ v˘tisk, kter˘
má ukázat vzhled stran v ofsetovém tisku
nebo v hlubotisku. To nutnû vyÏaduje,
aby byl tento nátisk vybaven mûﬁicím
prouÏkem, kter˘ je moÏno promûﬁovat
spektrálním fotometrem, a kter˘ má dokázat,
Ïe smluvní nátisk byl vyti‰tûn za stejn˘ch
podmínek jako tisk nákladu. „Nátisky“ bez
mûﬁicího prouÏku jsou jen „pestré obrázky“.
To znamená, Ïe uÏivatel potﬁebuje ke
zhotovení smluvního nátisku cel˘ balík
produktÛ: tiskov˘ systém, inkoust, systém
Color Managementu vãetnû barevného RIPu,
standardizovan˘ tiskov˘ papír, spektrální
fotometr a mûﬁicí nebo mediální klíny.
K tomu pﬁistupuje know-how, jak je moÏno
vyrábût a pouÏívat standardní profily podle
IT.8. V‰echny tyto vûci obvykle prodává
odborn˘ polygrafick˘ obchod, ﬁidãeji sami
v˘robci.
Celá technologie nastavení digitálních
systémÛ barevného tisku na systémy tisku
nákladÛ jako je ofset, hlubotisk, flexotisk
■
■

