Editorial

drupa, smûrodatn˘ a stále dobﬁe nav‰tûvovan˘ svûtov˘ veletrh tisku a médií se kvapem blíÏí. Typografia,
ãasopis ãesk˘ch typografÛ a polygrafÛ mu vûnovala pozornost jiÏ od prvních poãátkÛ, kdy jedin˘m
redaktorem byl kolega Stanislav Souãek a redakce sídlila v „kachlíkárnû“, v˘‰kové budovû
ãeskoslovensk˘ch odborÛ v Praze na ÎiÏkovû. Tehdy se informace získávaly velmi obtíÏnû a panu
Souãkovi a obûtavé pomoci jeho manÏelky jsme mohli dûkovat za sice omezené, ale stále Ïádané
a vyhlíÏené informace ze svûta. Po linkách odboráﬁsk˘ch kontaktÛ a korespondencí s odborn˘mi
ãasopisy, jejich ‰éfredaktory a nûkolika v˘znamn˘mi svûtov˘mi typografy se pﬁece jen daﬁilo sledovat
hlavní trendy v˘voje. KaÏdou získanou informaci jsme ãetli tﬁikrát a hltali názory odborníkÛ a tvÛrcÛ
Británie, Nûmecka, ·v˘carska a ponûkud volnûj‰ího Polska.
Dnes máme v Typografii moÏnost v roli mediálního partnera a v prostﬁedí masovû ‰íﬁen˘ch informací
získávat a otiskovat kterékoliv necenzurované informace, ale trochu nás mrzí a nûkdy pﬁekvapuje klesající
chuÈ lidí ke ãtení, pﬁedplacenému odbûru odborného tisku a k publicistické spolupráci s redakcemi. Není
pravda, Ïe „lidé si dost informací najdou na webu“, spí‰ platí skeptick˘ názor, Ïe panuje obecn˘ nezájem.
Uji‰Èujeme ãtenáﬁe, které pﬁece jen zprávy z oboru zajímají a kteﬁí sledují v˘voj, Ïe budeme informovat
v rámci sv˘ch moÏností o v˘voji tiskového média, o nov˘ch digitálních trendech i o cestách designu
a typografie, které mají rostoucí vliv na ná‰ obor a jeho specializace. Z nich se budou odvíjet i v nedaleké
budoucnosti na‰e podmínky zamûstnanosti ãi z nich vyplynou i cesty kniÏní a informaãní kultury.
Star‰í i nejnovûj‰í média tvoﬁí komplex, doslova nabit˘ energií a stejnû jako v dobách prÛkopníkÛ
nov˘ch, zejména tiskov˘ch technik pÛsobí na pokraãující civilizaci a vzdûlanost národÛ a cel˘ch
kontinentÛ. Vidíme to na pﬁíkladu tzv. rozvojov˘ch zemí Asie, Afriky a JiÏní Ameriky, z nichÏ mnohé
rychle dohánûjí zaostalost, nedostatek informací a technologií pro vzdûlávání v ohromn˘ch rozmûrech.
Ten komplex na druhé stranû se stává pﬁíleÏitostí novû koncipovat národní kultury v oblasti knihy,
vzdûlání, písma a typografie, uãebnic, novin a periodického tisku, obalÛ, reklamy a nacházet novou
existenci a zamûstnanost pro nové generace mlad˘ch lidí, pro uplatnûní Ïen a manaÏery nového typu.
Novû se zakládají a utváﬁejí principy a cesty národního designu, digitální typografie, architektury
a uÏitého umûní, bydlení a ‰kolství. Sami jsme zaÏili a poznali, jak obtíÏné je po del‰í pauze v získávání
potﬁebn˘ch informací, uãebnic a odborné literatury dohánût ostatní svût. Dodnes proÏívají na‰e
pováleãné generace po nûkolika desítkách let zavﬁen˘ch hranic, politické a technologické cenzury, jak
obtíÏnû se dojíÏdí peleton. Z národa Komenského a velk˘ch vynálezcÛ mediálních technik jsme padali
do údolí nekvality, nevzdûlanosti a nezájmu okolního svûta. Pomalu pronikáme do svûta nov˘ch
technologií a vy‰‰í úrovnû ‰kolství a vzdûlanosti. A pﬁitom se i na‰í nové generaci otevﬁel svût a pﬁiná‰í
i nám pﬁíleÏitost uplatnit v nûm své zku‰enosti, tradice a schopnosti.
O to vût‰í je potﬁeba nov˘ch informací a je dobﬁe, Ïe na nejbliÏ‰í veletrh drupa se chystají nejen podnikatelé
a investoﬁi, ale také uãitelé, ‰kolitelé a studující. Orientace v nov˘ch digitálních médiích není snadná
a ‰patné pochopení a vyhodnocení nov˘ch smûrÛ mÛÏe pﬁinést neÏádoucí omyly v dal‰ím zamûﬁení
vydavatelsk˘ch a tiskárensk˘ch podnikÛ. Nejsou to pouze investiãní zámûry, kde lze nadûlat nové chyby
a zaspat, je to i moÏnost chybné orientace osobního v˘voje a vlastního vzdûlání svém i sv˘ch potomkÛ.
Z tûchto hledisek je v˘znamné sledovat takzvané doprovodné akce veletrhu, v˘stavy, informace z oblasti
typografie a designu tiskovin a kampaní, akcí pro ‰koly a odborné pedagogy a také informace
o papírov˘ch i jin˘ch materiálech pro tisk a nové produkty.
Nemûla by nás ovlivnit ãasto velmi povrchní diskuze o klesajících objemech tisku v souvislosti s digitálním
ãtením, s pokraãující automatizací, s elektronick˘mi v˘robky hardwaru a softwaru, z této debaty mohou
vzniknout opût chybné projekty, aÈ uÏ pﬁeceÀující nebo podceÀující v˘voj. drupa a dal‰í rozvoj na‰eho
oboru není o nic hor‰í neÏ ten dosavadní a modernû pojaté veletrhy, jako nadcházející pﬁehlídka
v Düseldorfu nás o tom snadno pﬁesvûdãí. Pﬁejeme úspû‰nou cestu v‰em, kdo se ke bﬁehÛm R˘na vypraví,
i tûm, kdo budou nové poznatky a pﬁíklady rozebírat a vyhodnocovat pro svÛj dal‰í rozvoj osobní i firemní.
Vladislav Najbrt

Autorem obálky je firma Kodak.
Typografia digitální 4/2012 je vyti‰tûna
na digitálním tiskovém stroji Kodak Nexpress SX
s pouÏitím 3D efektu.
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Co mÛÏeme oãekávat
na veletrhu drupa 2012
v oblasti pﬁedtiskové pﬁípravy?
Je‰tû pﬁed nûkolika lety by bylo nezbytné zab˘vat
se hodnocením nabízené techniky, pﬁed dvaceti
lety skenery, pﬁed deseti lety zaﬁízením a postupy
„computer to plate“. Teprve v návaznosti
na techniku to bylo software pro nejrÛznûj‰í
oblasti pﬁípravy tiskovin, od redakãních systémÛ,
aÏ po vlastní osvit tiskov˘ch stránek, nebo uÏitkÛ
na tiskovou desku.
Bylo pro mne velk˘m záÏitkem sledovat
pﬁedná‰ku Stephana Jaeggiho na „Malém
printforu“ 22. bﬁezna 2012 v Praze na v˘stavi‰ti
v Hole‰ovicích. Znám i osobnû tohoto „guru“
formátu PDF od roku 1987, kdy jsem dostal
moÏnost zab˘vat se v˘stupem sazby pﬁes
PostScript. Od roku 1996 koncentruje Jaeggi své
aktivity na PDF technologii.
V souãasné dobû jsou je‰tû stále pﬁedlohy pro
tisk ve formátu PDF zaloÏeny na ISO standardu
PDF/X-1a a PDF/X-3. Ov‰em tyto standardy
naráÏejí na problémy s transparencemi, které
podporuje vût‰ina grafick˘ch programÛ pro
tvorbu objektÛ a stránek. Redukce transparence
mÛÏe mít za následek masivní sníÏení kvality.
Je zde riziko chybného osvitu urãit˘ch
elementÛ, jak konkrétnû pﬁedvedl Jaeggi. Pﬁitom
chybné nastavení pﬁetisku není na vstupním
PDF souboru vidût. Dal‰í ãastou chybou jsou
svûtlé linky mezi objekty pﬁepoãten˘mi
do jediné roviny.
Je zﬁejmé, Ïe nejlep‰í postup, jak se vyhnout
problémÛm s redukcí transparence, je zahrnout
transparenci do vytváﬁení stránek a ostatních
elementÛ pro tisk. To se podaﬁilo zavedením
PDF/X-4 v roce 2008. Ov‰em aÏ koncem roku
2011 byla vydána pﬁíruãka „PDFX-ready
Workflow 2.0“ která je podrobnû vysvûtluje
a souãasnû tvoﬁí i návod pro zavádûní postupÛ,
které jsou kompatibilní s PDF/X-4 standardem.
Jaeggi pﬁitom vysvûtlil, a to na základû sv˘ch
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rozsáhl˘ch zku‰eností se zavádûním PDF/X-4
s modifikací u mezinárodních farmaceutického
koncernu Novartis, kter˘ tiskne globálnû obaly
na medikamenty kdekoliv po celém svûtû
(www.novartis.com), jak postupovat
v podmínkách praxe, pﬁi zadávání zakázek
takovéhoto koncernu, kdekoliv na celém svûtû.
Právû pﬁi takov˘chto úlohách se vyplatí
pracovat se standardy, které lze pﬁizpÛsobit
speciálním potﬁebám. V tomto pﬁípadû se jedná
o tisk pomocí speciálních barev, které jsou
ov‰em stejné v‰ude, kde koncern nechává
tisknout své obaly. Pokud by byl pouÏit
libovoln˘ formát dat pro vstup do tisku,
znamenalo by to znaãné investice do licencí
speciálních programÛ. To je moje osobní
poznámka. Proto se vyplatí i vzájemná
spolupráce mezi podniky pﬁi zavádûní nov˘ch
standardÛ, jako je tomu u zmínûné ‰v˘carské
pﬁíruãky „PDFX-ready Workflow 2.0“, samotn˘
ISO standard v rámci praxe nestaãí.
Pro pochopení standardizace pﬁes PDF 1.7
specifikaci (ISO 32000) je si nutno uvûdomit,
Ïe se jedná o specifikaci ve 4 úrovních:
1. PDF specifikace 1.7
2. PDF/X standard ISO
3. PDF/X plus (Ghent PDF Workgroup, GWG,
PDFX-ready)
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4. Firemní, zákaznická, nebo zakázkovû
specifická kritéria (poãet stránek, velikost
stránky, pﬁídavek na oﬁez, pﬁípustné speciální
barvy, atd.)
Z hlediska PDF/X standardu je vhodné doplnit
celou informaci je‰tû tabulkou souãasn˘ch
„Ïiv˘ch“ variant PDF, jak s nimi pracuje Ghent
PDF Workgroup:

2 3

❏

❏

Pro tiskové barvy a dokonãující zpracování
obalÛ jsou pouÏívány standardní
technické názvy (napﬁ. Braille, Cutting,
Perforating, Varnish Free, Legend =
Braillovo písmo, v˘sek, perforace, bez laku,
legenda)
V˘stupní podmínky pﬁi tisku Coated
FOGRA39 (Adobe)

Souãasné „Ïivé“ standardy PDF v rámci ISO normy 32000, podle Ghent PDF Workgroup
PDF/X-1a:2001/03

PDF/X-3:2002/03

PDF/4:2010

PDF/4p:2010

PDF/5n:2010

PDF/5g:2010

PDF/5pg:2010
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CMYK + speciální barvy

●

●

●

●

●

●

●

Mediálnû neutrální barvy

–

●

●

●

●

●

●

Transparence, roviny, JPEG2000, OpenType

–

–

●

●

●

●

●

Reference pro podmínky v˘stupního profilu (ICC)

–

–

–

●

–

–

●

N-color (více barev, napﬁ. hexachrome)

–

–

–

–

●

–

–

Externí grafické objekty (obrazy, inzeráty)

–

●

–

–

–

●

●

Je‰tû „Novartis Arftwork File Specifikation“,
jak ji definoval Jaeggi pﬁi své pﬁedná‰ce:
■ Novartis Arftwork File je zaloÏen na PDF/X-4
a CMYK+SPOT specifikaci spoleãnosti Ghent
PDF Workgroup
■ Jsou zde ov‰em dal‰í poÏadavky
❏ Live Text (Ïiv˘ text, kter˘ je nezbytn˘ pro
program na porovnávání textu; jedná
se o obaly na léky, kde je nezbytné pﬁed
vlastním tiskem kontrolovat, Ïe je v‰e bez
jak˘chkoliv chyb
❏ Pro tisk jsou pﬁípustné jen Pantone Coated
speciální barvy, které jsou na celém
svûtû shodné, tisk probíhá jen na natíran˘
materiál
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❏
❏
❏
❏

Pﬁídavek na oﬁez 2 mm
Bez rovin v dokumentu
Bez komprese pﬁes JPEG2000
Název souboru pro tisk s oznaãením „X-4“

Na závûr konkrétní údaje o zájmu
potenciálních náv‰tûvníkÛ rok pﬁed v˘stavu
drupa 2012:
Nejvût‰í zájem je o digitální inkjet tisk (52 %),
proti tomu jsou v 19 základních technologiích
zastoupeny jen 3 technologie pﬁípravy
pro tisk. Computer to Plate (CtP 25 %),
náhled pﬁes displej vãetnû dálkového (22 %)
a digitální nátisk na substrát (hardproof 12 %).
Velk˘ zájem je proti tomu o propojení tiskárny
do sítû a o standardní postupy (workflow 42 %),
nové obchodní postupy pﬁes Web to Print
(40 %) a energii a ekologii (38 %).
Ostatnû tyto trendy se projevily i na akci
„Malé printforum“, kde byla vûnována
pozornost pﬁedná‰ce Michala Kourka z firmy
„Cicero Stapro Group“, která je leadrem trhu
s polygrafick˘mi MIS v âR a SR (celkem
80 instalací).
V poslední dobû se také hodnû pí‰e
o ,,diskruptivní technologii“, kterou jako
pojem zavedl Clayton M. Christiensen
v pozoruhodné práci, která zkoumala povahu
inovací. Jde o takovou technologii, která naráz
a skokovû mûní pravidla hry – a kdo se nedokáÏe
pﬁizpÛsobit, vyklízí kolbi‰tû. V oblasti pﬁípravy
pro tisk to byly skenery, které byly nahrazeny
digitálními kamerami, s pamûÈmi typu flash,
které jsou malé a mají jen nepatrnou spotﬁebu
energie. Novû je pamûÈ flash integrována pﬁímo
do ãtecích zaﬁízení a pﬁenos dat je realizován
pﬁes Internet, nebo z firemního „úloÏi‰tû dat“.
Tato technika je pro nás zajímavá tím,
Ïe podporuje postupy Web to Print, nebo
i dálkov˘ pﬁístup do systému ﬁízení tiskárny pﬁes
MIS, podle hesla sledovat, ﬁídit a kontrolovat.
Pﬁed ﬁadou let to byla fotosazba, která vyklidila
pole standardním systémÛm zpracování dat
pro tisk, v posledních desíti letech formátu PDF,
kterému byl vûnován tento „pﬁeddrupov˘“
pﬁíspûvek. ×
Milan Lelek

