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Editorial jarní

Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jaﬁe se toho dûje a tiskne velmi mnoho:
po dlouhé zimû se probudily aktivity mnoha lidí, skupin, spoleãností, rozjely se tradiãní i nové festivaly,
malá i masová setkání od mil˘ch pﬁátelsk˘ch aÏ po ty hlasité masové, bezprogramové na Václaváku,
dominuje lidská tvoﬁivost, moÏná probuzena tradiãními Velikonocemi, které letos byly velmi lidské
a milé. Vytisklo se opût mnoho stránek, které ukázaly, co umí lidé i dûti, postiÏení obãané a pamûtníci
krásn˘ch ﬁemesel a receptÛ. Bylo pﬁímo radostí ãíst barevné ãasopisy, katalogy, obdivovat u‰lechtilé barvy
na krásném papíru. Srdce tiskaﬁe, fotografa i malíﬁky pﬁijímalo s vdûãností kvalitní reprodukce, o jak˘ch
se nám je‰tû pﬁed pár lety nesnilo. Tiskaﬁské a papírenské médium udûlalo velk˘ skok do budoucnosti.
Proto ani nejvût‰í odborná událost leto‰ního roku, svûtov˘ veletrh tiskaﬁství drupa, nevyzaﬁovala skepsi
blíÏícího se zániku. Naopak stala se povzbuzením a naãerpáním nov˘ch impulzÛ, nové energie a nové
potence v‰em, kdo se Ïiví a nadále chtûjí Ïivit tiskem, potiskováním nejen papíru a kartonu, kreativní
grafickou ãinností lidské spoleãnosti. MoÏná kdosi podlehl váhavému a spí‰e pesimistickému pocitu
zpochybnûn˘ch lidí, kteﬁí souãasn˘ v˘voj pro sebe vyhodnotili jako oslabení a dokonce zánik tisku na papír
a zaãali hlásat fázi zániku. Ale to se nestalo a drupa pﬁedvedla nesl˘chanou a nevídanou kreativitu, kterou
bychom smûle mohli pﬁirovnat k vynálezu odlévan˘ch knihtiskov˘ch liter na prahu nové civilizace.
Digitalizace pﬁinesla tiskaﬁÛm a typografÛm neãekanou vzpruhu: tisknout se bude dál! Papír Ïije,
protoÏe budou a musí b˘t lesy, protoÏe lidská tvoﬁivost a lidské smysly chtûjí papír a tisk, protoÏe je
lidsk˘m smyslÛm blízk˘ a pﬁíjemn˘. Samozﬁejmû: musíme poãítat s posuny mezi technikami
a zpracovatelsk˘mi technologiemi, mezi tradiãními a nov˘mi materiály a nosiãi informací, ale to
nejcennûj‰í, ãtení, psaní, vizuální vnímání jazyka, typografie, obrazu, barev i ãernobílého projevu,
grafiky a fotografie ve dvou ãi tﬁech dimenzích, to v‰e bude lidskému pokolení milé, pﬁíjemné a Ïádoucí.
Myslím, Ïe drupa vy‰le od bﬁehÛ R˘na dobré a pozitivní signály pro budoucnost na‰í branÏe, protoÏe
média se vejdou vedle sebe a spolu budou rozvíjet nové nápady, objevy a poznatky. Velk˘, nikoli zcela
nov˘ je razantní postup digitálních technologií, jejichÏ kvalita i v˘konnost vzrÛstá.
Oãekávan˘ postup technologie inkjetu se plnû potvrzuje a pﬁinesl jiÏ vyzrálé systémy, jejichÏ kvalita
i produktivita se jiÏ témûﬁ rovnají produkãnímu ofsetu. Ov‰em ofset ani digitální tonerov˘ tisk nespal
a pﬁiná‰í stále nové efektové technologie na zu‰lechÈování povrchÛ a v prÛniku do oblasti 3D, jak jsme
s Kodakem dokumentovali v minulém ãtvrtém ãísle Typografie. Podstatné je zji‰tûní, Ïe v‰e, co jsme
se v oboru nauãili, uplatníme i v pﬁí‰tích letech v˘voje tisku.
Opût se rozmnoÏila pestrobarevnost veletrÏního publika. Pﬁibylo tváﬁí, které neomylnû zaﬁadíme mezi
národy asijské, ãínské, jihoamerické, indické a tichomoﬁské. Tûch bylo skuteãnû mnoho a dokumentovaly
nová tûÏi‰tû v˘voje, kde se nûco dûje. Byli jsme na drupû v prvních dnech a tento dojem dominoval jak pﬁi
pohledu do proudu náv‰tûvníkÛ, tak na plochy a prostory vystavovatelÛ. Pﬁed odjezdem jsme potkávali
doslova prÛvody IndÛ a jim pﬁíbuzn˘ch národností. JiÏ z dojmu prvních dnÛ bylo patrné, Ïe branÏe
se mocnû rozvíjí a dá mnoha lidem novou práci a perspektivu. Zﬁejmû ani v˘robci technologie a tiskov˘ch
materiálÛ nepﬁijdou zkrátka. To není nad‰eneck˘ a emocionálnû motivovan˘ pohled. Je to vûcné
konstatování pﬁíznivého svûtového v˘voje oboru. Investiãní ãinnost jde ruku v ruce s krizemi skuteãn˘mi
i virtuálními, ale zﬁejmû podstatné je pozitivní nasmûrování hlavního proudu v˘voje. Samozﬁejmû je nutné
správnû vyhodnocovat pohyby na‰eho i svûtového trhu, ostatních médií a tendencí spoleãnosti,
pﬁizpÛsobovat zamûﬁení svého podnikání a osobního v˘voje, abychom obstáli v místní i mezinárodní
konkurenci, na kterou jsme je‰tû nedávno nebyli zvyklí. Jako nás pﬁed desítkami let nezlikvidovala televize
ani internet, tiskaﬁe a vydavatele nelikvidují ãteãky ani nové tablety, online techniky ani mobily a nejspí‰
ani dosud nezveﬁejnûné technologické hity, které pﬁinese blízká budoucnost.I my je vítáme.
Z informací a novinek drupy budeme v Typografii otiskovat mnohé materiály a nûkterá vyjádﬁení
pﬁedních odborníkÛ a prognostikÛ, pﬁedních v˘robcÛ techniky a v˘znamn˘ch designérÛ, kteﬁí budou
mít rostoucí vliv na ti‰tûn˘ i neti‰tûn˘ sortiment informaãních, kulturních a obchodních produktÛ. Bude
ãemu se uãit, mnoho nového pﬁinese nutnost systematického vyuãování a poznávání, ale i to je vlastnû
dobré pro vydavatele, tiskárny, ‰koly a i typografy. Budou mít stále co dûlat a to je dobrá zpráva jak pro
podnikatele, tak pro zamûstnance. Pﬁejeme dobr˘ vítr do plachet.
Vladislav Najbrt
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drupa 2012: tisk je silnûj‰í
neÏ kdy jindy

Mnoho vûcí se událo v tiskovém prÛmyslu
od drupy 2008. Ekonomická krize zpÛsobila,
Ïe se ﬁada firem musela pﬁizpÛsobit zcela
nov˘m podmínkám a proto se spoleãnosti
se zastaral˘m zaﬁízením a zastaral˘mi
obchodními modely tûÏko vyrovnávaly se stále
rychlej‰ím tempem zmûn a s poÏadavky
zákazníkÛ.
Zatímco mnoho spoleãností bylo v posledních
letech z podnikání vytlaãeno, jiné byly velmi
úspû‰né a rostly mnohem rychleji neÏ jejich
vrstevníci. Nepochybnû to bylo do znaãné míry
v dÛsledku vytvoﬁení nov˘ch obchodních
modelÛ, ale také to byl v˘sledek dÛsledného
vyuÏívání nov˘ch technologií
a optimalizovan˘ch v˘robních strojÛ.
Na veletrhu drupa 2012 ãetní dodavatelé
tiskov˘ch zaﬁízení ukazují ﬁe‰ení, o kter˘ch
se pﬁed 10 lety málokomu zdálo, Ïe by se stala
realitou.
Mnoho let se diskutuje o tom, jestli digitální tisk
nahradí ofset. Ve skuteãnosti digitální tisk
nahrazuje ofset v malém formátu, jak
je to zﬁejmé v mnoha polygrafick˘ch
spoleãnostech. Zatímco v roce 2008 tiskoví
v˘robci pﬁedstavili nûkolik nov˘ch strojÛ pro
mal˘ formát, v roce 2012 je zﬁejmé, Ïe vût‰ina
novû vyvinut˘ch strojÛ, které jsou k vidûní
na veletrhu drupa, jsou urãeny pro stﬁední
a velk˘ formát. Pﬁesto je ofsetov˘ tisk silnûj‰í
neÏ kdy jindy. Nyní vás krátce seznámíme s tím,

(1)

(2)

co nabídly stánky v˘znamn˘ch v˘robcÛ
ofsetov˘ch tiskov˘ch strojÛ.
Goss International (1) Centrum „obalové“ zóny
obsadily stroje Sunday Vpak 3000 a Sunday
Vpak 500 pro produkci skládacích krabiãek,
flexibilních obalÛ, pﬁedti‰tûn˘ch produktÛ
a etiket. V zónû „komerãního tisku“ byl kladen
dÛraz na 96stránkovou kotouãovou tiskovou
jednotku Sunday 5000 s ‰íﬁkou pásu 2860 mm.
Byla zde k vidûní také 16stránková kotouãová
tisková jednotka M-600. V zónû „novinového
tisku“ Colorliner CPS web (Compact Printing
System) doplÀuje stroj Goss FPS. K dispozici
bylo také první pﬁedstavení Goss Magnum HPS
s jedním válcem po obvodu desky
(v˘kon aÏ 70 000 kopií/hod.).
Heidelberg (2) pﬁedstavil své nové tiskové stroje
ﬁady Speedmaster SX. Tyto modely jsou
kombinací ﬁady Speedmaster XL s platformou
Speedmaster SM. Mohou b˘t konfigurovány
s ‰irok˘m spektrem tiskov˘ch jednotek.
Speedmaster SX 52 se pohybuje v rozpûtí od dvou
do deseti tiskov˘ch jednotek s obracením nebo
bez. Rozmanité systémy povrchového zu‰lechtûní
zahrnující UV lakování, technologii bezzónového
barevníku Anicolor nebo inline vysekávání jsou
dostupné. Speedmaster SX 74 je také dostupn˘
v provedení se dvûma aÏ deseti tiskov˘mi
jednotkami s nebo bez obracení a nebo
zu‰lechtûním. Speedmaster SX 102 je nová
generace tiskov˘ch strojÛ pro formát B1
od Heidelbergu. Optimalizovaná dráha archu,
stejnû jako válec s chytaãi a systém ze stroje
Speedmaster XL 105 jsou základem pro v˘robní
rychlost aÏ 14 000 archÛ za hodinu. LED-UV
su‰icí jednotka Drystar, kterou ukázal Heidelberg,
je energeticky úsporná UV su‰ící jednotka pro
stroje Speedmaster XL 75 a Speedmaster XL 105.
KBA (3) pﬁedvedla stroj Rotajet 76b, coÏ
je vysoko objemov˘ kotouãov˘ tiskov˘ inkjetov˘
systém pro tisk on-demand nebo

(3)
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personalizovanou produkci. Jeho maximální
tisková rychlost dosahuje 150 m/min.,
maximální ‰íﬁka kotouãe je 780 mm a pouÏívá
barvy na vodní bázi. V segmentu
velkoformátového tisku KBA oficiálnû odhalila
vy‰‰í verzi ‰estibarvového stroje Rapida 145
s novou lakovací jednotkou, trojitou podávací
délkou a automatickou logistikou stohu.
Rapida 105 byla pﬁedvedena spoleãností KBA
jako hybridní stroj pro ofsetov˘ a inkjetov˘ tisk.
Tento stroj s pûti tiskov˘mi jednotkami
a lakovací jednotkou je doplnûn inkjetovou
tiskovou jednotkou se dvûma Atlantic Zeiser
Delta 105i UV systémy pro personalizovan˘
pﬁítisk a kódování. Letos pﬁedvedená nejvy‰‰í
rychlost Rapidy 106, poprvé uvedené na drupû
2008, je zv˘‰ena jako opce na 20 000 archÛ/hod.
pﬁi jednostranném tisku a na 18 000 archÛ/hod.
pﬁi tisku oboustranném. Pro stﬁední formát
urãená Rapida 75 E (formát 530 x 750 mm,
max. rychlost 15 000 archÛ/hod.), poprvé
pﬁedstavená na Ipexu 2010, je nyní dostupná
s nov˘m kontrolním stolem, inline zaﬁízením
pro mûﬁení barevnosti Qualitronic Color
Control, moÏností tisku UVbarvami
a s obracecím zaﬁízením.
Pro novinov˘ tisk uvedla KBA kompaktní
tiskovou vûÏ novinového kotouãového stroje
Commander CL pﬁedstavující modulární
moÏnosti poloautomatické a plnû automatické
v˘mûny tiskov˘ch desek. Byla zde také tisková
vûÏ 16stránkového stroje KBA C16 pro komerãní
kotouãov˘ ofset.
Komori na svém stánku pﬁedstavila osmibarvov˘
stroj Lithrone G 40P s H-UV vytvrzováním,
kter˘ mÛÏe b˘t pﬁepnut na oboustrann˘ tisk,
pûtibarvov˘ Lithrone S 29 s H-UV vytvrzováním,
Nov˘ ‰estibarvov˘ Lithrone GX 40 s H-UV
vytvrzováním pro potisk lepenky a s lakovací
jednotkou pro potisk lepenky, nov˘ pûtibarvov˘
Lithrone G 40 s infraãerven˘m su‰ením a lakovací
jednotkou, ãtyﬁbarvov˘ Lithrone A 37
a pûtibarvov˘ Enthrone 29 P, kter˘ mÛÏe b˘t
pﬁepnut˘ na oboustrann˘ tisk (E 529 P).
Spoleãnost Komori bude také nabízet technologii
demonstrující nov˘ 20palcov˘ kotouãov˘
inkjetov˘ tiskov˘ stroj s rozli‰ením 1200 dpi
a maximální rychlostí 150 m/min. a dále
29palcov˘ ãtyﬁbarevn˘ archov˘ inkjetov˘ digitální
tiskov˘ stroj s rozli‰ením 1200 dpi a maximální
rychlostí 3 300 archÛ/hod. Na veletrhu Drupa byl
také pﬁedstaven zcela nov˘ barevn˘ digitální
tiskov˘ stroj pro segment A3+.

Spoleãnost Logotec (4) pﬁedvedla po úspû‰né
testaci aktuální novinku pro v˘robce barevn˘ch
ãasopisÛ a katalogÛ, nov˘ v˘konn˘ filtraãní
systém WEB LOGOTEC, urãen˘ pro akcidenãní
heatsetové kotouãové ofsetové rotaãky. Dále
vystavil osvûdãené filtraãní systémy Logotec
CMS typ L pro archové ofsetové stroje a rotaãky
pro nekoneãn˘ tisk obchodních tiskovin,
formuláﬁÛ a etiket CMS Print L a pro CtP linky a
procesory CMS Plate typ 3. Systémy jsou
doplnûny nov˘mi pﬁístroji pro úpravu vody
pﬁed procesem pﬁípravy desek a tisku.
Manroland (5) Web Systems GmbH
prezentovala provozní koncept „jednoho
stisknutí“ stejnû jako aktualizace a vylep‰ení
tiskov˘ch strojÛ. Rodina novinov˘ch
kotouãov˘ch strojÛ Colorman E-Line a stroj
Lithoman S pro heatsetové 96stránkové produkty
byly také atrakce stojící za pozornost. Archov˘
Manroland se na svém stánku zamûﬁil
na obalov˘ prÛmysl a vystavil Roland 708 LV
pﬁedstavující nov˘ inline foiler, lakovací
jednotku a inline kontrolní technologie.
Planatol pﬁedvedl nov˘ vysoce v˘konn˘
skládací lepicí systém pro kotouãov˘ tisk.
Podélné lepicí systémy Combijet 9 NET a 9 DT
poskytují pﬁesné lepicí linky a velmi nízkou
spotﬁebu lepidla. Planatol také ukázal nov˘
systém krytování pro Combijet 9 NET. V oblasti
lepicích systémÛ pro lepení v tiskovém stroji,
spoleãnost pﬁedstavila Crossjet, nov˘ koncept
produktu pro lepicí systémy vyuÏívajícího
speciální ventilovou technologii, která poprvé

umoÏÀuje bezdotykovou aplikaci lepidla pro
lepení v tiskovém stroji.
Ryobi (6) pﬁedvedlo stroj Ryobi 1050-1 s inline
jednotkou pro aplikaci fólie a Ryobi 928 s LED
UV su‰ením. Nové vysoce v˘konné LED UV
su‰ení je speciálnû vyvinuto pro lakování a bylo
pﬁedvedeno na stroji Ryobi 755G s inline
lakováním. Tato su‰iãka je schopna zpracovávat
fólie i lepenky. Pro formát A3 Ryobi také
prezentovalo pûtibarvov˘ model s inline
lakováním.
To byla struãná ochutnávka toho, co bylo
k vidûní na drupû 2012 v oblasti tisku. V dal‰ích
ãíslech budeme postupnû zveﬁejÀovat ãlánky
o drupû t˘kající se dal‰ích oblastí
polygrafického prÛmyslu napﬁ. pﬁedtisková
pﬁíprava, knihaﬁská v˘roba, ti‰tûná elektronika...

(4)

Anketa: Náv‰tûvníci na drupû 2012
Jako vÏdy jsme rozeslali polygrafick˘m
podnikÛm anketu t˘kající se náv‰tûvy drupy.
Za krátké ãasové období od zaãátku drupy
do uzávûrky tohoto ãísla nám dorazila jen jedna
kladná odpovûì, ale vûﬁíme, Ïe dal‰í budou
následovat v pﬁí‰tím ãísle.
Ing. Vladimír Chytil, tiskárny Omikron
Kolik zamûstnancÛ vyslal vá‰ podnik na
leto‰ní veletrh drupa?
âtyﬁi osoby.
Kter˘ch akcí jste se Vy nebo va‰i kolegové
zúãastnili?
Pﬁedvedení digitálních a ofsetov˘ch strojÛ.
Zamûﬁili jste se na veletrhu drupa 2012
na nûjakou konkrétní oblast? Napﬁ. hardware,
software, pﬁedtisková pﬁíprava, tisk,
dokonãující zpracování, ofset, digitální tisk,
flexotisk, hlubotisk, sítotisk, tampónov˘ tisk,
apod.?
Pro‰li jsme kromû flexotisku, hlubotisku,
sítotisku a tampónového tisku v‰echny obory,
mûli jsme na to dva dny.
Co vás na veletrhu drupa nejvíce zaujalo?
Velmi názorn˘ smûr, kam se bude ubírat
polygrafie v dal‰ích letech.
Jak˘ pﬁínos pro Vás mûla náv‰tûva
drupy 2012?
Velmi v˘razn˘, proti minulé drupû vzniklo
v na‰em oboru mnoho zajímav˘ch a podnûtn˘ch
novinek. Byla to pro nás velká inspirace pro
na‰e investice, které plánujeme v leto‰ním
a pﬁí‰tím roce jak v ofsetovém, tak digitálním
tisku. ×

