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Editorial

Mediální téma jarního ãísla se opût obrací k dlouhodobû pokraãujícímu srovnávání tiskov˘ch technik.
Digitální tisk se vyvíjí ve vlnách, dlouho byl ãernobílou ãi jednobarevnou technologií,
ale po stoupajícím tlaku vstoupil je‰tû pﬁed koncem tisíciletí do barevn˘ch vod klasick˘ch technik
a hned ráznû pﬁekvapil kvalitní barvotiskovou kulturou. Ofset po své linii dále zdokonaloval kvalitu
a stabilizaci procesu cestou standardizace PSO a norem ISO a také automatizací. Oba procesní proudy
zdaleka nejsou ukonãeny a stále pﬁib˘vají novinky a z nich vypl˘vající technologické, ekonomické
a podnikatelské úvahy, pﬁedstavující aktuální a stále aktualizovan˘ pokrok. Vedle technik, vyuÏívajících
such˘ch a mokr˘ch tonerÛ probíhal oãekávan˘ rychl˘ v˘voj inkjetu a nejsou ukonãeny slibné dal‰í
elektrografické metody. V loÀském roce to byl nanoprint, nová technika tisku, kter˘ rozvlnil zklidnûné
vody prognóz, jak budeme v dohlédnutelné budoucnosti vyrábût a tiskem rozmnoÏovat informace.
Jeho autor Benny Landa, jehoÏ reklamní akce zaplavila v˘stavi‰tû drupy na bﬁehu R˘na, mnohé
napovûdûl a získal velk˘ zájem a ohlas, ale nûkteﬁí komentátoﬁi ponûkud vrátili diskusi blíÏ k zemi,
mezi ostatní digitální technologie, které rovnûÏ zaujaly znaãn˘mi pokroky a novinkami. Fyzika má je‰tû
mnoho rezerv pod palcem a bude trvale pﬁitahovat zájem editorÛ, tiskáren a v˘robcÛ papíru a nov˘ch
syntetick˘ch nosiãÛ informací. Více toho zﬁejmû bude, neÏ dosud bylo, Ïádná technika rozmnoÏování
tiskem neodpadla a na‰la si své místo na slunci, byÈ se tﬁeba uklidila do oblasti grafického umûní.
Lidstvo neustrne a pﬁijdou nové techniky i produkty. Vydavatelé i tiskaﬁi se ale uÏ zbavují obav
z budoucnosti tisku a ze stra‰ení pﬁed neznámou perspektivou. Jejich profesní znalosti jsou tûÏko
nahraditelné a dokáÏí je dnes i zítra uÏivit. Mnohokrát jsme na tûchto stránkách zdÛrazÀovali,
Ïe o budoucnosti rozhodne podnikatelská a osobní kreativita, neúnavnû nacházející nové ti‰tûné
v˘robky a trhy.
MÛÏeme obãas Ïasnout nad technick˘mi objevy a jiÏ realizovanou trÏní nabídkou aplikací v praxi
a obchodû, ale stále se vÏdy znovu vynoﬁuje otázka zásadní, jaké zájmy a potﬁeby má ãlovûk, hledající
informace a vzdûlání, v jaké poloze se nachází ãtení a jaké jsou reakce ãtenáﬁÛ na rostoucí nabídku
technick˘ch novinek. Stále ãastûji se obracíme na psychology, na terapeuty a moudré pedagogy,
abychom ãelili pﬁebujelé oblibû nov˘ch médií u sv˘ch dûtí a ‰kodliv˘m závislostem na povrchních
médiích, která oh˘bají záda a jsou snadno zneuÏitelná.
Digitální a hned kvalitní tisk se stal realitou pro tiskárny aÏ kolem roku 1995, kdy byly pﬁedstaveny
barevné tiskové systémy Chromapress / Xeikon a Indigo pro kvalitní barevn˘ tisk. První se such˘mi
tonery, druh˘ s tekut˘mi. Byl to v˘znamn˘ mezník, dal‰ím v˘vojem potvrzen˘ natolik, Ïe i nejvût‰ím
v˘robcÛm rozmnoÏovacích technik, do té doby vyuÏívan˘ch pro ãernobíl˘ tisk se vyplatilo vydávat stále
vût‰í ãástky penûz na v˘voj kvalitního barevného tisku a barvotisku. Dne‰ní stav je takov˘, Ïe nabídka
nekonvenãních technologií a tiskov˘ch strojÛ, systémÛ i nov˘ch materiálÛ pﬁedãila vût‰inu prognóz.
Stále men‰í je poãet tiskáren, které dosud na mnoÏství nov˘ch nabídek nereagovaly a digitisk nemají
nebo nezkusily. Jsou uÏivatelé, kteﬁí testovali skrze vlastní praxi a tvrdí, Ïe digitál se uÏ dál nezlep‰í
a ofset je kvalitnûj‰í. ¤ada digitálních strojÛ a systémÛ postrádá odpovídající kontrolu kvality tisku
a technologick˘ standard, jak˘ má ofset. Pﬁesto jsou stejnû drahé.
Novináﬁi nespí a místo plan˘ch debat konají praktické kroky do budoucnosti. Velk˘m tématem
je digitalizace a trend k nov˘m médiím, proto vznikla aktivita „Newsplex- Trainingcenter“ pod
patronátem svûtové novináﬁské spoleãnosti WAN-IFRA pﬁi kalifornské univerzitû v USA, kam se hlásí
zájemci ze v‰ech kontinentÛ a uãí se ovládat nová média v nov˘ch podmínkách svûta tisku.
V Evropû vznikla nová soutûÏ Digital Media Awards, v níÏ 15. dubna jiÏ byli v Lond˘nû vyhlá‰eni první
vítûzové. Cenu získali evrop‰tí vydavatelé digitálních novin a publikací: britsk˘ Telegraph Media Group,
norsk˘ Verdens Gang, ‰védsk˘ Dagens Nyheter a Kleine Zeitung z Rakouska. Cena je vypisována
v oblastech online-media, crossmedia, Online-video, infografika, mobilní media, tablety a sociální
media. To je jedna z cest, jak ãelit nezadrÏitelnému v˘voji médií a pﬁedcházet nezamûstnanosti
a neãinné skepsi.
Vladislav Najbrt

Autorkou obálky dubnové Typografie
je Julie Najbrtová (narozena 1991 v Praze).
Fotografie na obálce je ze série Neviditelnû
viditeln˘. Vystudovala jsem stﬁední prÛmyslovou
‰kolu grafickou v Praze Hellichovû ul., obor
fotografie. Dále jsem pokraãovala na âVUT,
na fakultu architektury, kde nyní studuji
prÛmyslov˘ design. Nechtûla jsem pokraãovat
fotografií, protoÏe jsem se uÏ bûhem stﬁední ‰koly
hodnû zajímala o design a pﬁi‰lo mi smysluplné
jít studovat nûco dal‰ího a hlavnû pﬁejít z plo‰né
fotografie do trojrozmûrného svûta designu.
Nejradûji mám inscenovanou fotografii, ráda
si vym˘‰lím a mûním realitu, u fotky jde úÏasnû
podvádût a to se mi na ní líbí. Zajímám se obecnû
o spoustu vûcí (knihy, filmy, architektura,
móda...), ale jsem hlavnû vá‰niv˘ sbûratel obrázkÛ
a rÛzn˘ch fotek (nejdﬁíve z ãasopisÛ, teì pﬁeváÏnû
z internetu). Koncem srpna jsem díky
Ivû Nesvadbové mûla svoji první samostatnou
v˘stavu fotografií Neviditelnû viditelní v Indigo
concept space.
v˘stavy:
2011 Galerie S. (v rámci Designbloku)
2012 Neviditelnû viditelní, Indigo Concept Space
(samostatná v˘stava fotografií)
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Ofsetov˘ a digitální tisk
v komerãních tiskárnách #1

V ãlánku „Smûﬁování pﬁedtiskové pﬁípravy
v ofsetu 2013“ jsem se pﬁedev‰ím zab˘val
automatizací v˘roby obecnû v systému zakázek
pro tisk pﬁes „Web to Print“ (W2P), a to jak
Business to consumer, tak i Business to business.
Z toho vypl˘vá postavení tiskárny jako podniku
poskytujícího sluÏby.

Typografia digitální
Pﬁíloha o digitálním tisku ti‰tûná digitálním tiskem vloÏená
uvnitﬁ ãísla
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Základní zamûﬁení tiskárny by bylo moÏno
rozdûlit do tﬁí skupin:
■ Internetové tiskárny, vyuÏívající Internet jako
médium pro komunikaci/pro objednávky
■ Tiskárny, jako zprostﬁedkovatele multi chanel
publikaãních sluÏeb (nûkteré sluÏby budou mít
na v˘stupu i tisk)
■ Tiskárny, jako poskytovatele mediálních
a servisních sluÏeb v oblasti kampaní na
webov˘ch portálech, vãetnû správy dat (nûkteré
sluÏby budou mít na v˘stupu i tisk)
I pﬁes v‰echny problémy souãasné doby existují
faktory rÛstu, které spoãívají pﬁedev‰ím v ‰esti
moÏnostech:
■ Zkracování dodacích lhÛt – k tomu slouÏí
pﬁedev‰ím digitální tisk, ve formû tisku
na vyÏádání. Dosahovat rychlej‰í odezvy,
flexibility a kvality
■ „Uspokojivá kvalita“ – Ïádné schvalování
„u stroje“, náhled pﬁes schválen˘ „softproof“
pﬁes dálkov˘ náhled
■ SniÏující se v˘robní náklady a tím zvy‰ování
konkurenãní schopnosti – kombinace
digitálního s ofsetov˘m tiskem. Optimalizování
v˘robních nákladÛ, bez ohledu na druh zakázky.
Nabídka skuteãn˘ch „hodnot“, více neÏ jen
pouh˘ tisk
■ Personalizace tiskovin – to je dáno digitálním
tiskem, ale také nov˘mi moÏnostmi kombinace
ofsetového a inkjet digitálního tisku pﬁi jediném
prÛchodu strojem. Rozvoj kreativních nápadÛ
pro zvy‰ování podílu na trhu.

Trvalé trendy v oblasti prÛmyslu tiskov˘ch médií
Také si je potﬁeba uvûdomit, Ïe ﬁada trendÛ jde
vzájemnû proti sobû, viz tabulka nákladové
a ãasové efektivnosti. Pﬁesto jsou zde trvalé
trendy, které je potﬁeba zvládnout do urãité míry
v kaÏdé tiskárnû (viz tabulka na str. 1).

Nové obchodní modely a aplikace –
Web to Print v modelech B2C a B2B. Správa
„inteligentní automatizace“ v rámci rÛzn˘ch
workflow
■ Îivotní prostﬁedí – sniÏování spotﬁeby energie
a nabídka ekologick˘ch tiskovin
■

Tabulka: Optimalizace v˘robního ãasu a v˘robních nákladÛ v malonákladovém tisku
Technika tisku

V˘konné digitální
tiskové systémy

Digitální tiskové stroje

Ofsetové tiskové stroje

V˘‰e nákladu

Nákladová
efektivnost

âasová
efektivnost

Nákladová
efektivnost

âasová
efektivnost

Nákladová
efektivnost

âasová
efektivnost

1 – 50
500
1 000
2 000
5 000

✓
✓
✗
✗
✗

✓
✓
✓
❏
✗

✓
✗
✗
✗
✗

✓
✓
✓
❏
✗

✗
✓
✓
✓
✓

✗
✗
✗
✗
✓

✓ pﬁimûﬁené náklady, ✗ nepﬁimûﬁené, ❏ podobné
Tabulku sestavila firma Heidelberg, která ale
v˘konné digitální systémy nenabízí. Proti tomu
je nejvût‰ím v˘robcem archov˘ch ofsetov˘ch
strojÛ pro komerãní tisk. Ov‰em v˘sledky
odpovídají „bodu zvratu“ (anglicky break even
point) v dal‰í ãásti ãlánku.
Z tabulky vypl˘vá, Ïe ãasová efektivnost
je u digitálního tisku u bûÏn˘ch digitálních
tiskov˘ch strojÛ a také u v˘konn˘ch digitálních
tiskov˘ch systémÛ v rozsahu do cca 2 000 v˘tiskÛ,
u ofsetov˘ch strojÛ u nákladÛ od cca 5000 v˘tiskÛ.
Nákladová efektivnost je závislá na ﬁadû dal‰ích
faktorÛ, ale je známo, Ïe ofset mÛÏe b˘t efektivní
i v nákladech od cca 500 v˘tiskÛ. Ostatní
je zﬁejmé z tabulky.

Pﬁedev‰ím je to trend ke ãtyﬁbarvov˘m strojÛ,
u digitálních strojÛ vÏdy pro oboustrann˘ tisk.
Klesá poptávka po jednobarevn˘ch
a dvoubarvov˘ch strojích. Tyto stroje kdysi
nahradily knihtiskové stroje, které byly pﬁeváÏnû
pro tisk textu ze sazby, pﬁípadnû po jedné barvû
ze ‰toãkÛ.
Druh˘m základním trendem je standardizace,
na základû správy barev (color managemnetu),
pouÏité barvy, pﬁenosové charakteristiky tónov˘ch
hodnot, to v‰e je standardizováno, podle poslední
verze ISO 12647-2 a návazn˘ch norem.
V podmínkách praxe se postupuje podle
doporuãení, napﬁíklad PSO, které vysvûtluje
a doplÀuje postupy, pochopitelnû i v souladu

Velikost trhu – zvy‰uje se podíl digitálního tisku na celkovém objemu tisku – tabulka
RozloÏení v˘roby
Technologie tisku
RozloÏení v˘roby
2010
RozloÏení v˘roby
2020 konzervativní
RozloÏení v˘roby
2020 optimistické
Zdroj dat: IT strategie 2010

Obchodní obrat

Digitální

Analogová – ofset

Digitální

Analogová – ofset

1%

99 %

10 %

90 %

4%

96 %

27 %

73 %

23 %

77 %

45 %

55 %

s doporuãením dodavatelÛ techniky, technologie
a materiálÛ. Dal‰í souãástí tûchto trendÛ je
workflow software, které jsou v‰echny tyto
postupy sjednocuje, pﬁípadnû automatizuje.
Tﬁetím trendem je konsolidace tiskáren. Je to pro
tiskárny nepﬁíjemn˘ trend, kdy dochází ke
zmen‰ování poãtu tiskáren, ãasto k vût‰ím
tiskárnám, které jsou na základû rozsáhlé
specializace schopny konkurovat, a udrÏet tím své
postavení na trhu tiskovin.
âtvrt˘m trendem je sniÏování v˘‰e nákladÛ.
To znamená ãasto sníÏené vyuÏití kapacit
tiskov˘ch strojÛ. V praxi to vede k vût‰ímu
nasazení digitálního tisku.
Strukturální zmûny v prÛmyslu tisku VytíÏení
kapacit prÛmyslu tisku by mûlo b˘t vÏdy lep‰í neÏ
80 %. Z grafu nahoﬁe vlevo je zﬁejmé, Ïe vytíÏení
kapacit kolísalo i pﬁed rokem 2008, kdy zaãala
poslední krize. VytíÏení tisku pﬁitom odpovídá
zmûnám pﬁíjmu z tiskové reklamy. Na druhé stranû
je to v‰e do urãité míry zpÛsobeno nástupem
tabletÛ, které vedle hraní her a sledování iTV,
slouÏí ke sledování tisku, kter˘ lze sledovat i pﬁes
„chytré“ (smart) telefony. Dokonce jsem na‰el
porovnání s kapslemi do strojÛ na vaﬁení kafe.
Takovéto „drahé“ domácí espresso má 10 % podíl
na celkové spotﬁebû kávy, stejnû tak jako jsou
na tom online média, která také ãerpají 10 %
z celkového objemu reklamního trhu.
Ostatnû celosvûtov˘ objem tabletÛ má
„na svûdomí“ firma Apple, která jako první
pochopila, Ïe se vyplatí jen nabídka takov˘ch
produktÛ, které si vzájemnû nekonkurují. Tablety
urãitû notebookÛm nekonkurují. Proti tomu
je z grafu zﬁejmé, Ïe ãist˘ pﬁíjem z tiskové
reklamy se mezi roky 2001 a 2011 sníÏil o 19 %.
Obdobnû je to ve stejné ãasové ﬁadû i s obratem
prÛmyslu tisku. Také ten se sníÏil o 19 %.
Urãitû se ale nebudu pﬁi tomto srovnání odvolávat
na kapsle pro espresso. Problémy jsou zpÛsobeny
i tím, Ïe se nepﬁíznivû vyvíjí ceny energie
a papíru.
Mezi rokem 2005 a 2011 do‰lo v Nûmecku, odkud
jsou i ostatní grafy, k nárÛstu ceny elektrické
energie na 130 %, ceny papíru na 110 %, pﬁiãemÏ
v˘kony tiskáren v cenách klesly na 95 %. Není
pﬁitom rozhodující, ãím to bylo zpÛsobeno, ale
je to objektivní hodnota, která odráÏí stav trhu
tiskovin.

