Editorial

Web to Print / Print to Web
Nové technologie rozmnoÏování tiskem a digitální techniky tisku mûní vztahy v obchodním styku
a v komunikaci zadavatelÛ zakázek s v˘robci, nûkde aÏ zásadním zpÛsobem. Souãasnû probíhá
pokraãující hospodáﬁská krize, která se v na‰í branÏi projevuje citeln˘mi dopady na cel˘ tiskov˘
a dodavatelsk˘ prÛmysl. V praxi jsou to redukce poãtu tiskáren v‰ech velikostí, sniÏování poãtu
pracovníkÛ, zmûny v pomûrech exportu a importu mezi zemûmi, rozkolísání cen a zhor‰ení
v dodrÏování etick˘ch zásad. Nejsilnûj‰í evropsk˘, zejména nûmeck˘ tiskov˘ prÛmysl oznámil,
Ïe kaÏd˘ den zaniká jeden podnik tiskaﬁsk˘ch, reprodukãních, knihaﬁsk˘ch a pﬁíbuzn˘ch sluÏeb.
Psali jsme o probuzen˘ch aktivitách samotn˘ch aktérÛ tûchto a dal‰ích zmûn na v˘robní,
technologické a personální scénû, kteﬁí se staví proti plíÏivé pasivitû a trpné neãinnosti a vyz˘vají
osvûdãené pracovní t˘my v‰ech profesí nikoli k odporu, to by nemûlo logiku a smysl, ale k nov˘m
marketingov˘m aktivitám, k nejvy‰‰ím kvalitativním v˘konÛm, jak˘ch obor dosáhl a k profesnímu
sebevûdomí, které mohou pﬁesvûdãit o dne‰ní úrovni, smyslu a uÏiteãnosti média tisku a papíru
‰irokou veﬁejnost. Obrací tak pohled dovnitﬁ oboru, na vysokou kvalifikaci, fungující v˘konné
tiskové a reprodukãní techniky, jaké v minulosti nemûly obdoby, na tvÛrãí nápady, které uvítá kaÏd˘
dne‰ní i budoucí moderní ãlovûk, protoÏe mohou obohatit jeho Ïivot a efektivnost jeho poãínání.
„Usilujte o to, aby v‰ichni, vy i zákazníci a ãtenáﬁi, pociÈovali nad tiskem radost“, ﬁíká slogan jedné
úspû‰né poradenské agentury.
V˘znamnou skupinou tiskového média jsou novináﬁi, tiskaﬁi a distributoﬁi novin. V jejich kruzích
jiÏ nûkolik let probíhá intenzivní diskuze o v˘hledech „papírov˘ch“ a elektronick˘ch produktÛ.
Jejich ﬁady celosvûtovû ãítají dva miliony pﬁím˘ch zamûstnancÛ ve vydavatelstvích, redakcích,
tiskárnách a distribuãní logistice. Jejich svûtová organizace WAN IFRA mûla na jaﬁe konferenci
také v Praze.
Dal‰í roãní vrcholová svûtová konference se konala v prvních dnech záﬁí v ukrajinském mûstû
Kyjevû a zaãala prohlá‰ením o bezpodmíneãné svobodû novináﬁÛ a v‰ech obãanÛ v zemích, které
se povaÏují za demokratické. Pﬁítomno bylo nespoãet vedoucích ãinitelÛ novináﬁského svûta, kteﬁí
jednomyslnû potvrdili potﬁebu svobody a otevﬁené komunikace mezi lidmi v‰ech barev, zemí
a kontinentÛ, která vede k pokroku a Ïivotu bez násilí. Tﬁetího záﬁí zveﬁejnilo prezidium WAN IFRA
nejãerstvûj‰í fakta a statistiky o tisku a nov˘ch médiích v horké souãasnosti. Není v nich nic o „boji
technik“, jen fakta o stavu, kter˘ mÛÏe uklidnit existenãní obavy a zmírnit strach pracovníkÛ
z budoucnosti. Konãí jiÏ zbyteãné debaty o konkurenci technik, protoÏe témûﬁ v‰ichni vydavatelé
produkují noviny, pﬁílohy a související produkty po dvou liniích, tiskem na papír a soubûÏnû
elektronickou cestou.
Bûhem konání mítinku „World Press Trends“ v Kyjevû, 3. záﬁí ve 14 hodin ukrajinského ãasu vydalo
centrum svûtového svazu nejãerstvûj‰í jednoznaãná data a prohlá‰ení k celosvûtovému zveﬁejnûní,
v nûmÏ se ﬁíká: „Poãet ãtenáﬁÛ novin stoupá, více neÏ polovina dospûl˘ch v celém svûtû ãte noviny.
Více neÏ 2,5 miliardy lidí ãte ti‰tûná a 600 milionÛ lidí ãte digitální vydání. To je víc ãtenáﬁÛ
a uÏivatelÛ, neÏ je celosvûtovû na internetu. Díky rÛzn˘m moÏnostem ke ãtení novin je poãet ãtenáﬁÛ
vy‰‰í neÏ kdykoliv v minulosti. Zatím se v‰ak nedaﬁí získat údaje o pﬁíjmech z digitálních obchodÛ.“
„Fakta jsou jednoznaãná: noviny jsou pevnou souãástí na‰í spoleãnosti. Na‰e branÏe je dnes
mocnûj‰í neÏ se mnozí domnívají“, ﬁekl zástupce WAN IFRA Larry Kilman svûtovému kongresu poté,
co obdrÏel na vrcholném svûtovém fóru v Kyjevû nejnovûj‰í fakta o v˘voji na paralelní konferenci
World Edition Forum.
Vladislav Najbrt
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Gabriela Ksandr
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stránce projekt zvan˘ „Sudek+111“.
Jde o soubor portrétÛ souãasn˘ch ãesk˘ch
fotografÛ, kter˘ fotografuje sinarem na ãernobíl˘
negativ o formátu 8 x 10 palcÛ. Soubor, kter˘
se stále rozrÛstá, pﬁipravuje Gabriela
ke kniÏnímu vydání. Uvnitﬁ ãísla nalezneme
ukázky kalendáﬁÛ a indoor designu, které spolu
s Georgem Ksandrem vytváﬁí pro zákazníky jiÏ
ﬁadu let. Indoor design je soubor asi patnácti set
fotografií, které slouÏí k dekoraci interiéru.
www.gabrielaksandr.com
www.ksandr.de
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Dokonãující zpracování tiskovin se dále
kontinuálnû vyvíjí – konãí ﬁemeslné zpracování
a nastupuje prÛmyslová v˘roba. Zatímco bylo
dokonãující zpracování pﬁed nûkolika lety
povaÏováno za „páté kolo u vozu“, tak
se to ãasem znaãnû zmûnilo. Je to tím, Ïe jsou
konvenãní kotouãové a archové ofsetové stroje
stále rychlej‰í a formáty tisku stále vût‰í. Digitální
tiskové systémy jsou stále dÛmyslnûj‰í, aby byly
schopny obsluhovat rychlé trhy, jako je print
on demand (tisk na vyÏádání) a web to print
(objednávky a realizace pﬁes internet). To v‰e
nesmí ústit do dokonãujícího zpracování, které
by nebylo schopno udrÏet docílenou kvalitu tisku,
nebo aby zlikvidovalo dosaÏen˘ ãasov˘ zisk.
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Toto ãíslo je ti‰tûno barvami dodan˘mi firmou
Michael Huber CZ

Dokonãující zpracování pﬁedstavuje v ﬁetûzci
produkce tiskoviny ne nepodstatn˘ podíl. Takﬁka
kaÏd˘ tisk je v jedné, nebo jiné formû
zu‰lechÈován pﬁes dokonãující zpracování a získá
tím poÏadované v˘sledné vlastnosti. Ale stále
krat‰í produkãní termíny, klesající ceny a marÏe
vyÏadují potenciály úspor, které jsou dosaÏitelné
jen pomocí moderních technologií. JiÏ postup
tisku, kter˘ byl u zakázky nasazen, mÛÏe
rozhodnout o konkrétních krocích dokonãujícího
zpracování. Inline dokonãující zpracování
v archovém ofsetu se takﬁka nevyskytuje.
V kotouãovém ofsetu je proti tomu o to ãastûj‰í.
Stroje dokonãujícího zpracování je pﬁitom
nezbytné pﬁizpÛsobit rychlosti a ãasovému taktu
tiskového stroje.
Vzhledem ke stále stoupajícím nárokÛm z oblasti
tisku je proto velmi dÛleÏité, aby dokonãující
zpracování na základû vy‰‰ího stupnû
automatizace, dále i pﬁes stabilitu produkce,
udrÏelo docílenou rychlost zpracování v tisku
a také pokraãovalo v nastavené tendenci.
Je potﬁeba také pﬁihlédnout k tomu, Ïe stále men‰í
náklady vyvolávají stoupající poãet zmûn
v zakázkách za den. Vedle aspektÛ vysoké
automatizace, krátké doby pﬁípravy a moÏností
kombinací, modularity, je poptávka také
po vysoké flexibilitû nasazen˘ch systémÛ pro
dokonãující zpracování.
Ale také strukturální zmûny v celé mediální
branÏi vrhají nové svûtlo na dokonãující
zpracování. Odliv ãtenáﬁÛ speciálnû do oblasti
nov˘ch médií, jako je internet, „ipad“ a mobil,
stagnuje objem tisku, pﬁípadnû klesá. Z tohoto
trendu vypl˘vá sniÏování nákladÛ tiskovin, které
jsou stále individuálnûj‰í a ãasto
i personalizované, aÏ po náklad v jediném
exempláﬁi. To znamená, Ïe pokraãuje trend
k produktÛm digitálního tisku, kter˘ z hlediska
dokonãujícího zpracování vyÏaduje inline nebo

alespoÀ nearline (dal‰í zpracování jen s mal˘m
prostojem) ﬁe‰ení. Z tûchto dÛvodÛ je nezbytné,
aby se jak specializované závody dokonãujícího
zpracování, tak i dodavatelé systémÛ pﬁizpÛsobili
zmûnûné situaci na trhu tiskovin. Automatizace
a optimalizace procesÛ dokonãujícího zpracování
disponuje obrovsk˘m potenciálem rÛstu.
Automatické stﬁásání a ﬁezání Spolehlivost,
pﬁesnost a programovatelné pﬁednastavení –
to jsou podstatné poÏadavky na moderní systémy
ﬁezání. PouÏívají se takﬁka v˘hradnû noÏe, pouze
pro ﬁezání komplikovan˘ch kontur se pouÏijí
v˘seková „Ïeleza“ nebo lasery. ¤ezací válce
pracují na rotaãním principu. Jejich pln˘
v˘konov˘ potenciál se mÛÏe rozvinout pﬁeváÏnû
pﬁi produkci ãasopisÛ a novin.
Automatizací ﬁezacího, pﬁípadnû stﬁásacího
procesu pﬁed ﬁezáním, lze produktivitu znaãnû
zv˘‰it a dosáhnout úspory personálních nákladÛ.
V hledáãku automatizace ﬁezání je optimalizace
pﬁípravy ﬁezání, napﬁíklad pﬁes programové
vybavení pro ovládání ﬁezacího stroje. Dále jsou
to zaﬁízení periférie stroje, jako jsou zvedaãe
stohu, stﬁásací automaty, odkládací zaﬁízení
jednotliv˘ch rozﬁezan˘ch uÏitkÛ a automatické
odstraÀování odﬁezkÛ. V‰echna tato zaﬁízení jsou
pﬁínosem pro zkrácení ãasu pro dokonãující
zpracování a pﬁi souãasném tlaku na dosaÏiteln˘
zisk, kter˘ je dále sniÏován stoupajícími
personálními náklady.
Sven Schubert, vedoucí obchodního oddûlení
firmy Baumann Maschinenbau Solms GmbH:
„Zvlá‰tû proces ﬁezání je tak, jako doposud,
mace‰sky podceÀován. Pro optimalizaci procesu
ﬁezání je nejdÛleÏitûj‰ím krokem minimalizace
tûlesné zátûÏe.“ Proto jsou napﬁíklad u firmy
Baumann optimalizovány vzduchové stoly
ﬁezacích automatÛ, kde je vzduchov˘ pol‰táﬁ
vytváﬁen pomocí mikrotrysek. Doposud bûÏná
tryska uzavﬁená kuliãkou doslouÏila. U tûchto
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stolÛ se nachází na metru ãtvereãním podstatnû
více trysek, neÏ tomu bylo dﬁíve. Tím lze
pohybovat sloÏkami, které nejsou zcela rovné,
s podstatnû men‰í námahou.
Ale pro kaÏd˘ podnik nemusí b˘t plnû
automatické ﬁezání tou správnou cestou
k úspûchu. V mnoha pﬁípadech mÛÏe b˘t
v˘hodné spojit konvenãní stﬁásání
s automatick˘m ﬁezáním, protoÏe obsluha ﬁezaãky
mÛÏe pﬁi automatickém ﬁezání stﬁásat dal‰í
sloÏku. MÛÏe b˘t také vhodné automatizovat
stﬁásání, aby mohla b˘t obsluha odlehãena
od fyzicky nároãné práce. Smysluplná
automatizace je závislá na v˘‰i nákladÛ a poãtu
ﬁezÛ na zakázce. Nejpozdûji od formátu 7
(110 x 160 cm) je zde urãitá nutnost automatizace.
Kompletní automatizace je vhodná jen tam, kde
si to vyÏaduje struktura zakázek, produktivita
a velikost podniku.
Optimalizace procesÛ skládání Skládání sloÏek
je vedle ﬁezání nejãastûj‰í pracovní operací
v dokonãujícím zpracování. Rozhodující je vûdût,
jak bude pozdûji tiskov˘ arch skládán. Schéma
a smûr skládání je nezbytné znát pﬁedem, aby bylo
schéma vyﬁazování stránek do archu funkãní.
Roland Nafzger, vedoucí channel managementu
Heidelberg Pospress GmbH uvádí, jak pﬁes
ucelen˘ pozorovací proces a v˘bûr správného
schéma vyﬁazení, dosáhnout zv˘‰ení produktivity
a optimalizace procesu, speciálnû pﬁi skládání, ale
také v celém procesu dokonãujícího zpracování.
Odpovídající pﬁíklad pﬁedstavuje Heidelberg
Stahlfolder TH 85 s paletov˘m nakladaãem PFX
a pneumatickou v˘hybkou za první skládací
jednotkou. Dále jsou sloÏky skládány soubûÏnû.
Zkrácením délky archu pﬁi skládání je pﬁi shodné
rychlosti skládání zv˘‰en v˘kon aÏ o 50 procent.
Dal‰í zv˘‰ení v˘konu mÛÏe b˘t dosaÏeno pﬁes
nová schémata vyﬁazení, a to aÏ o 12 procent –
od pﬁípravy tisku, aÏ po hotov˘ produkt.
Archy se skládají na kapsov˘ch nebo noÏov˘ch
skládacích strojích. Moderní skládací stroje
se nastavují automaticky na základû zadání
formátu archu a zpÛsobu skládání, nebo aktivací
uloÏeného nastavení zakázky. Proto lze –
v závislosti na zakázce – zkrátit ãas pro nastavení
stroje proti konvenãnímu stroji aÏ o 90 procent.
Ale automatizace také znamená nasazení
elektroniky a techniky a tím zv˘‰ení ceny stroje.
Ale na druhé stranû jsou redukovány provozní
náklady. Nejde o zv˘‰ení rychlosti stroje, n˘brÏ
o sníÏení neproduktivních pﬁípravn˘ch
a ztrátov˘ch ãasÛ. Dal‰ím aspektem automatizace
je ovladatelnost stroje. MÛÏe také ulehãit práci
specialistÛm, kteﬁí jsou potom k dispozici pro
dal‰í úkoly.
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Av‰ak nejen automatizace, ale i inline produkce
mÛÏe zajistit optimalizaci v˘robního procesu
a tím i zv˘‰ení produktivity. Inline v˘roba
pﬁi skládání mÛÏe zajistit pﬁídavné zaﬁízení,
jako je naná‰ení lepidla, agregáty pro
adresování, taktovací hlavy pro perforování
a ﬁezání, kapsy pro okénkov˘ sklad a agregáty
pro vlepování.
Sná‰ecí dráto‰iãky s vysokou automatizací
anebo modulárními systémy Pomocí sná‰ecích
dráto‰iãek jsou jednotlivé sloÏky archÛ sná‰eny
na nûkolika stanicích, eventuálnû opatﬁeny
obálkou, se‰ity jednou nebo nûkolika svorkami
pﬁes hﬁbet (‰ití drátem na stﬁí‰ku) a návaznû
oﬁíznuty ze tﬁí stran v trojﬁezu. Zavádûní sloÏek
mÛÏe b˘t realizováno pﬁes sná‰ecí vûÏe nebo
pﬁes stohov˘ nakladaã. Nakladaãe konvenãních
sná‰ecích dráto‰iãek jsou uspoﬁádány v ﬁadû.
V oblasti ãasopisÛ, kde jsou vyÏadovány vy‰‰í
v˘kony, jsou z ãásti realizovány na rotaãních
sná‰ecích dráto‰iãkách, kde jsou sloÏky uloÏeny
napﬁíklad na zásobníkov˘ch bubnech. Aby bylo
moÏno minimalizovat pﬁípravné ãasy,
je nezbytné, aby v˘robce uãinil opatﬁení pro
jejich sníÏení. Pﬁitom je také potﬁeba zjistit, jak˘
stroj je vhodn˘ pro potﬁeby konkrétního
zákazníka. ProtoÏe i tady platí: Kolik
automatizace je pro dan˘ závod smysluplné?
Aktuálnû nejv˘konnûj‰í, v˘konovû nejsilnûj‰í
sná‰ecí dráto‰iãky vyrábí firma Ferag. Sná‰ecí
dráto‰iãka Ferag Uni-Drum 350 nabízí
maximální v˘kon 40 000 exempláﬁÛ za hodinu.
Systém mÛÏe pracovat se 2, 6 nebo 9 nakladaãi.
Sná‰ecí dráto‰iãky jsou z hlediska zvy‰ování
stupnû automatizace soustavnû dále vyvíjeny
a tak lze oãekávat, Ïe i po v˘stavû drupa budou
prezentovány dal‰í modely. Jedná se o modely,
kde jsou ve‰keré formátovû relevantní ãásti, jako
jsou nakladaãe, nastavení formátu síly produktu
na trojﬁezu a kﬁíÏovém vykladaãi, automaticky

synchronizovány a nastavovány. Pokud jsou
stroje modulární, tedy pokud jsou konstruovány
na stavebnicovém principu, jsou pouÏitelné
v mnoha variantách pro konfekcionování
nejrÛznûj‰ích tiskov˘ch produktÛ. Jsou zde
moÏná ﬁe‰ení pro vkládání, adresování,
vykládání na palety a selektivní vazbu.
Trendem je lepená vazba Pro dokonãující
zpracování tiskovin je nejãastûji pouÏívána lepená
vazba, napﬁíklad pro kapesní vydání knih
v mûkk˘ch deskách, telefonní seznamy nebo
katalogy. Produkty zhotovené lepenou vazbou
vykazují sice men‰í pevnost neÏ tiskové produkty
se ‰itím kniÏního bloku nití, ale jejich v˘roba
je v˘hodnûj‰í a jednodu‰‰í. Z toho vypl˘vá
nasazení této v˘robní metody, a to právû pro
v˘robu knih.
Jako lepidla se pouÏívají disperzní lepidla
(lepení za studena), „hotmelty“ (tavná lepidla),
nebo lepidla na bázi polyuretanu (PUR).
Disperzní lepidla schnou pomalu, dosahují ale
dobr˘ch vlastností pﬁi otevírání knihy a také
vykazují dlouhou Ïivotnost. Pro lepení, pro
které je poÏadována zvlá‰tní v˘drÏnost, je PUR
lepidlo tou nejlep‰í volbou. PUR hotmelty
disponují vysokou lepící silou, jsou odolná jak
proti chladu, tak i horku a vykazují odolnost
proti olejÛm v tiskov˘ch barvách, nebo tonerech
pﬁi digitálním tisku. Aktuálnû jsou k dispozici
PUR hotmelty, která se sv˘mi vysoce
reaktivními systémy dosahují relativnû krátkého
ãasu nûkolika hodin, aÏ do vlastního pouÏívání
svázan˘ch produktÛ. Zpracování reaktivních
polyuretanov˘ch tavn˘ch lepidel patﬁí
ke standardu mnoha kniháren, neboÈ s touto
technologií je moÏno dosáhnout vysok˘ch
rychlostí. Mimoto je moÏné realizovat vazbu
problematick˘ch potiskovan˘ch materiálÛ.
Dal‰ím aktuálním druhem lepidla jsou takzvaná
dual cure polyuretanová tavná lepidla. Tato
tavná lepidla reagují s UV svûtlem a následnû
jsou vytvrzena pﬁes vlhãící zesíÈovací
mechanizmus. Tyto postupy jsou zvlá‰tû vhodné
pro inline zpracování a jsou také pouÏitelné pro
inline zpracování hﬁbetu knihy do zaobleného
tvaru.
Ideální stroj na lepenou vazbu se vyznaãuje
velk˘m formátov˘m rozsahem, krátk˘m ãasem
pﬁípravy, workflow propojením pro pﬁevzetí
hodnot pﬁednastavení, sbûrem v˘robních dat,
jakoÏ i vysok˘m v˘konem stroje. Systém by mûl
b˘t vhodn˘ pro ‰iroké produkãní spektrum a b˘t
schopen zpracovávat ‰irokou paletu papírÛ.
Dále by mûlo b˘t moÏno pouÏívat, jak tavná
lepidla (hotmelty), stejnû tak jako studen˘ klih
nebo PUR lepidla.

