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Editorial

Tématem druhého ãísla jsou otázky vztahové: co poÏadují zákazníci a co jim umí poskytnout
dodavatelé tiskov˘ch sluÏeb. Podstatu otázky tvoﬁí problematika podnikání a tvorby zisku jako jeho
hlavního cíle.
PromûÀuje se finanãní scéna, legislativa i nároky lidí v procesu svobodného v˘voje. Uãitelé ﬁíkají,
Ïe se mûní dûti a souãasná mládeÏ, Ïe jsme se promûnili my v‰ichni. A samozﬁejmû: mûní
se technologie a její dopady na zamûstnanost podnikÛ a lidí. Dopady obûma smûry, nahoru i dolÛ.
MnoÏí se názory v ﬁadû zemí, Ïe nás média a rÛzní lidé zbyteãnû stra‰í krizemi, Ïe popla‰né zprávy
a nepodloÏené fikce sráÏejí aktivitu podnikÛ i lidí a Ïe vedou k obecné pasivitû a ztrátû tempa.
Vy‰lo jiÏ více úvah o nebezpeãí nedoinvestování a nástupu pohodlné opatrnosti, která vede k sníÏení
konkurenceschopnosti a v˘konnosti.
Líãení spí‰e virtuálních vlivÛ nebo situací pak snadno nahrává vypoãítav˘m a bezohledn˘m, kteﬁí
bleskovû tûÏí z pozastaven˘ch a pﬁibrzdûn˘ch projektÛ a z nevyuÏit˘ch ‰ancí. Zcela urãitû se z dobﬁe
mínûné opatrnosti stává nezpÛsobilost pﬁedstihnout konkurenty a stát se ‰tikou v povodí.
Na druhé stranû zbrkl˘ a pﬁepálen˘ v˘voj jiÏ mnohokrát spálil ‰ance a posléze znechutil nositele
pokroku, nakonec se stal pﬁíãinou úpadku. A teì si vyberme, co je radno. Snadno se ﬁekne cosi
o zlaté stﬁední cestû nebo o moudrosti, ale moc to nepomáhá. Objevují se v‰ak nová ãísla
o hospodáﬁsk˘ch v˘sledcích za minul˘ rok, nov˘ odhad rÛstu je pr˘ 1,7 %. Také vy‰la informace
o vzniku desítek tisíc nov˘ch podnikÛ, coÏ by také znamenalo pokrok, je v‰ak otázkou, co ta ãísla
skr˘vají. Pokud by to mûly b˘t jen dal‰í herny a nekalé podnikání, ‰lo by to z kopce. Ale tak zlé
to jistû není. Lep‰í alternativou je podpora tvÛrãího potenciálu, kter˘ byl po staletí vizitkou âechÛ.
Vynalézat, konstruovat, vyrábût nové vûci, to se pﬁece vÏdycky vyplácelo víc, neÏ roz‰iﬁování úﬁadÛ,
poradensk˘ch a kontrolních institucí, rad a vrchnostensk˘ch palácÛ. Mimo jiné to byl vÏdy také
úãinn˘ lék na boj s nezamûstnaností a na rÛst národního produktu. To jsme to uÏ zapomnûli, Ïe lep‰í
neÏ hledání dal‰ích desítek miliard pro podporu nepracujících, kteﬁí se uÏ odnauãili pracovat,
je podpora podnikání? Pohleìme na chytré sousedy, jak úspû‰nû u nás podnikají, obchodují
a budují? To pﬁece umûli na‰i rodiãe také.
Technika nespornû pﬁedbíhá ãlovûka a jeho reakãní schopnosti. Nové pﬁedmûty a úÏasné instrumenty
nestaãí zestárnout a zvet‰et, vzápûtí jsou nahrazeny jin˘mi, je‰tû pokrokovûj‰ími a v˘konnûj‰ími.
Co dûlat?
Svûsit pilné paÏe, neinvestovat a oãekávat cosi, co má sotva nûjaké obrysy?
BlíÏí se v mnohém pﬁelomová drupa a budeme mít o ãem pﬁem˘‰let a naã ‰etﬁit. Mnohé novoty
v meziãase dozrály a budou pﬁedvedeny v plné a pﬁesvûdãivé kráse, ale na jak dlouho? Jaká bude
jejich návratnost a reálná Ïivotnost?
Je to mnoho otazníkÛ a otázek, svûdãících o na‰í nejistotû, o nedostateãné informovanosti a zase
pﬁichází dokola to tûÏké rozhodování. Ale odpovûzme si poctivû jinou otázkou: bylo tomu nûkdy
jinak? Zku‰ení podnikaví lidé vám ﬁeknou, Ïe lep‰í je nezÛstat stát, nedívat se pﬁíli‰ stranou
a usilovat o dobré cíle. Radit se s kvalifikovan˘mi a prozírav˘mi lidmi a neustále se vzdûlávat a uãit.
MÛÏeme si b˘t jisti: tohle „koleãko“ se bude stále zkracovat, za nûjak˘ ãas se opût budeme ptát
a rozhodovat. Ani nebudeme muset ãekat do dal‰í drupy 2016. Tahle debata „co chtûjí zákazníci (trh)
a co jim umí nabídnout jejich dodavatelé“ není na‰tûstí módní téma nebo v˘stﬁelek, je to krev
pokroku v kaÏdé moderní dobû.
Vladislav Najbrt

Obálku únorové Typografie navrhla
Adéla Knajzlová
Adéla Knajzlová vystudovala grafick˘ design
na vysoké ‰kole v Augsburgu, poté se rozhodla
pro magisterské studium „ilustrace“ na Ústavu
umûní a designu Západoãeské univerzity
v Plzni, které ukonãila v zaﬁí minulého roku.
V souãastné dobû pracuje jako grafiãka
v reklamním agentuﬁe a pomáha pﬁi v˘uce
pﬁedmûtu „knihtisk“ na UUD.
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Poslední ‰ance pro Va‰e kalendáﬁe!
Uzávûrka soutûÏe Kalendáﬁ roku 2012 je jiÏ
2. bﬁezna, kdy máte poslední moÏnost pﬁihlásit
Vá‰ kreativní kalendáﬁ. Pﬁihlá‰ka uvnitﬁ ãísla
nebo na www.mip.cz.
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Dál spoleãnû a racionálnû

âím déle bude trvat krize ãi krizí zavánûjící
rizikové období, tím ãastûj‰í a potﬁebnûj‰í budou
v branÏi diskuse a poradenské aktivity. Psali
jsme jiÏ o konkrétních krocích a mobilizujících
trendech v kruzích novinového tisku. Jeden
je markantní: do popﬁedí se pﬁed jinak obvyklé
konkurenãní zábrany posouvá úsilí o spoleãné
uvûdomûlé uvaÏování a spoleãn˘ postup vlastní
branÏe. Nikoli proti nov˘m médiím, n˘brÏ pro
zdÛraznûní vlastních moÏností a zachování jiÏ
dosaÏené úrovnû a toho dobrého, co tisk plní
a umí. Podobnû musí uvaÏovat vydavatelské
a tiskaﬁské podniky, tedy ti, kdo dosud
investovali do lidí, do technick˘ch investic
a kapacit. V nich spoãívá ohromn˘ kapitál,
pﬁipraven˘ DÁL POTVRZOVAT své oprávnûní.
Jednou z cest jak pokraãovat dál a neztrácet
pozice a jiÏ dosaÏené mety (ve fungujících
kapacitách, v kvalitû, v profesionalitû), jsou
spoleãné rozhovory a porady kompetentních
odborníkÛ. Nahlédli jsme k sousedÛm, s nimiÏ
jsme jednak úzce propojeni (âesko je podle
zveﬁejnûn˘ch statistik nejvût‰ím dovozcem
tiskov˘ch produktÛ do Spolkové republiky),
jednak si jsme vûdomi v˘znamné pozice a vlivu
nûmeckého grafického prÛmyslu a jeho institucí
nejen v oblasti Evropy, ale také v na‰í zemi.
Zkusme si poslechnout, jaké názory jejich
debata pﬁinesla a které otázky jsou nastolovány
v roce 2012.
Nejv˘znamnûj‰í vydavatel odborn˘ch periodik
Deutscher Drucker spolu se zku‰enou
poradenskou spoleãností Graphic Consult
z Bavorska uspoﬁádali koncem minulého roku
ve Stuttgartu „Print Congress“, diskusní fórum
za úãasti vybran˘ch zástupcÛ tiskáren,
vydavatelsk˘ch domÛ a dodavatelÛ i vûdeck˘ch
pracovníkÛ. Úvahy z pódiové diskuse vût‰inou
vyústily ve zji‰tûní: „na‰ím úkolem je sdûlit
zákazníkÛm, co napﬁí‰tû potﬁebují“. Debaty
se nesly v duchu otázek „co oãekávají
zákazníci“ a „co jim musejí nabídnout
poskytovatelé tiskov˘ch sluÏeb“?
Problém je stále tent˘Ï: tiskárny se rozãilují nad
chybn˘mi daty zákazníkÛ a nad poÏadavky,
které nelze uspokojit nebo nad dodacími
termíny, které nelze plnit. Odbûratelé se zase
domnívají, Ïe jim partneﬁi nesprávnû radí
a Ïádají od nich více vzájemného pﬁiblíÏení
a podnûtÛ pro optimální komunikaci, kterou
vidí jako dosud velmi nedostateãnou. S trochou
nadhledu lze konstatovat, Ïe obû strany
v podstatû odvádûjí v˘bornou práci, ale
vzájemná komunikace vázne. Ve vût‰ích
podnicích nejsou dostateãnû vyjasnûny

kompetence nebo chybí spolehliv˘ odpovûdn˘
partner, na nûjÏ se lze se v‰emi otázkami
obracet. Vyjímáme z debaty nûkolik názorÛ
a vyjádﬁení:
■ KaÏd˘ podnik potﬁebuje pro svou ãinnost
konkrétní smûrnice, regule a hodnoty. Jak
to chodí v oblasti prepressu?
■ Jako pﬁedtiskov˘ podnik se v souãasnosti
stáváme ponûkud cizím tûlesem v branÏi.
Podléháme jin˘m zákonitostem a jsme dnes
spí‰e mediálním poradcem, kter˘ více
uvaÏuje o jin˘ch médiích. Poskytujeme
zákazníkÛm mnohem více poradensk˘ch
sluÏeb na jejich objednávku. Je to inovativní
ãinnost, nûco, co mnohé tiskárny dosud
nedûlají.
■ Jde o partnerskou souãinnost a roz‰íﬁenou
komunikaci. Zákazník má poÏadavky
a dodavatel je musí pﬁijmout a nabídnout
ﬁe‰ení. Tím mÛÏeme spoleãnou cestou dojít
k vynikajícím v˘konÛm na obou stranách.
■ Budeme dobﬁí, jestliÏe dokáÏeme zákazníkovi
ukázat, jak to jde dále, kam to spûje, jsme dnes
mnohem blíÏe inovacím a inovativním
tématÛm.
■ Je to úkol m˘ch odbytáﬁÛ, resp. poradcÛ,
kteﬁí „vedou“ na‰e klienty pﬁed sebou. Splnit
jen jejich poÏadavky nestaãí, pro mne
je to aÏ pﬁíli‰ jednoduché.
■ Svému zákazníkovi musím rozumût. Musím
mít dobré znalosti v branÏi a vûdût, jak
probíhají u zákazníka odbytové cesty, teprve
potom mu mohu úspû‰nû nabídnout ﬁe‰ení
a jeho roli mu usnadnit. MÛÏe to b˘t tﬁeba
poskytnutí softwaru nebo jiná sluÏba, vÏdy
v‰ak mu musím b˘t schopen odebrat problém
a usnadnit mu jeho práci, aby se mohl
soustﬁedit na své vlastní obchodní úkoly.
■ Pﬁíklad ﬁe‰ení IT: zpravidla neprogramuji pro
jednotlivého zákazníka, ale vytváﬁím moduly.
Proto musím pûstovat úzk˘ vztah
managementu vÛãi klientovi a pﬁesnû znát jeho
poÏadavky. Potﬁebuji znát jeho oddûlení
a ãinnosti, pro jeho útvary vytváﬁím sítû. T˘ká
se to zejména velk˘ch zakázek a projektÛ.
■ DÛleÏité jsou osobní kontakty. Proto jsme rádi,
kdyÏ partneﬁi ná‰ podnik nav‰tíví a zaÏijí
Ïivou produkci. Nûkteﬁí pﬁijdou ãastûji a znají
se s na‰imi kolegy z v˘roby. âasto jsem
pﬁekvapen, jaké obchodní schopnosti projeví
nûkteﬁí na‰i tiskaﬁi a Ïe jim to dûlá radost.
Je to souãást na‰eho servisu.
■ Nestaãí jen vtahovat zákazníka do na‰eho
komplexního workflow, snaha musí vycházet
také od nûj, musí chtít a mít zájem o pokroky
a zmûny k dobrému.
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Úspory a racionalizace V jin˘ch úvahách
dominují opût tradiãní cíle: cesty k rentabilitû
a sniÏování nákladÛ v ﬁízení i ve v˘robû,
logistice, nákupu materiálu.
Oborem se ‰íﬁí metody, které se osvûdãily
v jin˘ch odvûtvích prÛmyslu, jako je Lean
Management a nûkteré dal‰í. V podstatû jde
o anal˘zy a úãinné poradenství v tûsné
souãinnosti s hlavním vedením i se stﬁedním
managementem podniku. V nûkter˘ch ãesk˘ch
tiskárnách byly s rÛzn˘mi v˘sledky uplatnûny
v posledních letech.
Jeden z konkrétních projektÛ bude diskutován
na 19. Sympoziu GC o ﬁízení v bﬁeznu 2012:
NárÛst produktivity o 17 %, zkrácení
pﬁípravn˘ch ãasÛ o 15 %, zv˘‰ení kapacity
o 750 hodin, redukce makulatury o 20 %,
zrychlení rychlosti tisku o 12 %.
Kde a jak nabírat informace Mûní se pohled
na funkci a úãelnost odborn˘ch veletrhÛ,
zejména v nûkolika posledních „krizov˘ch“
letech. Vysoké náklady na jedné stranû, stále
se sniÏující náv‰tûvnost na stranû druhé.
DÛvody na‰i ãtenáﬁi dobﬁe znají. MnoÏí
se obliba regionálních setkání odborn˘ch
pracovníkÛ na specializované aktuální téma
za úãasti osvûdãeného instruktora. Struãn˘
prÛbûh vût‰inou jednodenní akce s úãelnou
demonstrací, nízké cestovní a technologické
náklady, uvolnûní pracovníkÛ z v˘roby
na omezen˘ poãet pracovních hodin, konkrétní
efekt pro vysílající podnik.
V praxi se mûní úloha democenter, která jsou
rovnûÏ spojena s vysok˘mi náklady.
Technologick˘ pokrok nabral vysoké
(pro nûkoho aÏ ‰ílené) tempo, takÏe ‰kolit
se musí na v‰ech stupních. Hledání efektivních
cest je kru‰né a nákladné. Pochybuji,
Ïe Komensk˘ by pouÏil vûtu: „hochu, v‰echno
najde‰ na internetu“, jak nám to b˘vá
servírováno.
Jedno je nesporné, jiÏ jsme o tom psali. Ná‰
obor se zaãal aktivnû bránit a staví se znovu
na vlastní nohy, pﬁedev‰ím více
a kriticky zkoumá, jak nutno nahlíÏet na nová
média, dal‰í elektronizaci technologie a jak
to dobré pouÏít pro vlastní pokrok. Nic není
jednoznaãné, proto chceme pﬁijímat a váÏit nové
informace, sama drupa jich v kvûtnu dodá
habadûj. ×
Vladislav Najbrt

Moderní systémy úpravy
vody v ofsetu Logotec

Firma Logotec, úspû‰ná sv˘m originálním
ﬁe‰ením filtrace v˘vojky v procesorech CtP
(systém CMS Plate Type 3) a filtrace vlhãicího
roztoku na ofsetov˘ch tiskov˘ch strojích
(systém CMS Print L), se zakousla do dal‰ích
problémÛ vody v ofsetu a nachází dal‰í v˘hodná
ﬁe‰ení pro tiskárny a CtP studia. V mnoha místech
se vyskytují problémy s vodou, pouÏívanou
v grafick˘ch závodech, zejména v ofsetové
pﬁípravû a pﬁi tisku na archov˘ch a rotaãních
strojích.
Logotec Prepress CMS AQUA TYPE C Úprava
vody v prepressu se t˘ká sníÏení tvrdosti vody
pﬁed pouÏitím v procesorech na vyvolávání
tiskov˘ch desek v CtP, pﬁi nûmÏ zmûkãená voda
je v návaznosti upravena na poÏadovanou exaktní
hodnotu tvrdosti.
Nov˘ modul lze pﬁipojit na více deskov˘ch
procesorÛ CtP. Systém se vyznaãuje kompaktní
konstrukcí a snadnou rychlou instalací. Není
zapotﬁebí Ïádné v˘mûny filtrÛ, protoÏe systém
zahrnuje vlastní zaﬁízení na regeneraci filtru.
Proã potﬁebujeme úpravu vody?
■ k zamezení usazenin vápníku na válcích
a dal‰ích souãástech vyvolávacích procesorÛ
■ pro redukci intenzivního ãi‰tûní
■ ke zv˘‰ení vyuÏití procesoru ve prospûch
produkce.
Dal‰í v˘hody systému:
■ nevyÏaduje nákladnou pevnou instalaci potrubí
■ nízké provozní náklady
■ mikroprocesorové ovládání
■ úpravna vody je koncipována na potﬁebu
ca 500 litrÛ vody za hodinu
■ kompaktní konstrukce pﬁístroje.
Funkce systému:
Voda je zmûkãena pomocí procesu iontové v˘mûny
a upravena na Ïádoucí tvrdost (1– 3 stupnû dH).
Pokyny pro instalaci:
■ Systém musí b˘t napojen pﬁímo na pﬁívod vody
do deskového procesoru.

je umístûn vnû vlastního vyvolávacího procesu
El. zapojení: 1 / N / PE 220/240V 50/60 Hz
■ Rozmûry pﬁístroje: 350 x 550 x 1150 mm
(‰ x h x v).
Systém Logotec CMS AQUA TYPE DS
pro archové ofsetové stroje Nov˘ systém DS byl
vyvinut pro úpravu vody pﬁed jejím pouÏitím
k pﬁípravû vlhãicího roztoku na archov˘ch
ofsetov˘ch strojích. Metoda úpravy vody spoãívá
v procesu v˘mûny iontÛ. Demineralizovaná voda
je systémem zmûkãena na Ïádoucí exaktní tvrdost.
Pro kaÏd˘ tiskov˘ stroj je zapotﬁebí jednoho
modulu, kter˘ je pﬁipojen k pﬁívodu vody
do centrálního tanku tiskového stroje na vlhãicí
roztok. Pﬁístroj má kompaktní konstrukci,
snadnou a rychlou instalaci a pouÏívá osvûdãen˘
systém v˘mûny filtraãních lahví.
Proã potﬁebujeme úpravu vody?
■ k vyrovnávání v˘kyvÛ vody z vodovodního ﬁádu
■ pro zamezení vyle‰tûní válcÛ nebo usazování
vápníku ve vlhãicích a barevníkov˘ch
soustavách
■ k zamezení usazenin vápníku na gumovém
ofsetovém potahu
Jiné v˘hody systému DS:
■ nevyÏaduje nákladnou a pevnou instalaci
potrubí
■ nepatrné náklady, protoÏe nevyÏaduje pouÏití
Ïádn˘ch pﬁísad
■ kontroly procesu
■ úprava vody je koncipována pro denní potﬁebu
do 100 litrÛ vody na jeden tiskov˘ stroj
■ kompaktní konstrukce
Funkce systému:
Voda je systémem v˘mûny iontÛ
demineralizována a následnû upravena
na poÏadovanou úroveÀ tvrdosti (8 – 12 dH).
Pokyny pro instalaci:
Systém se napojuje vÏdy k centrálnímu tanku
tiskového stroje pro pﬁípravu vlhãicí vody.
Pokyny k v˘mûnû filtraãní lahve:
■ ãas pro v˘mûnu je krat‰í neÏ 10 minut
■ nutnost v˘mûny filtraãní lahve je automaticky
oznámena pﬁístrojem.
V˘mûny filtraãních lahví:
■ filtraãní lahve jsou dodávány v pﬁepravní bednû
■ bedna slouÏí k pﬁepravû a uskladnûní lahví. ×
■
■

Dodávky a servis v âR a SR exkluzivnû zaji‰Èuje
spoleãnost:

PRINTA s.r.o.
Bolívarova 23/2093
169 00 Praha 6, âeská republika
602 661 164, info@printa.cz

