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Ing. Radko Kﬁivánek, Tiskárna Bíl˘ Slon s.r.o.
1 U nás zaãal malonákladov˘ tisk jiÏ pﬁed
více neÏ 20 lety v dobû analogové – staãila
k tomu papírová pﬁedloha z laserové tiskárny
na skle kopírky. Tiskárna tiskla draze,
produkãní kopírky levnû a pﬁi dobrém seﬁízení
i kvalitnû. Ostatnû, papírové pﬁedlohy se tehdy
bûÏnû pﬁefocovaly i na filmy pro ofset. Tiskárny
od „copycenter“ byly obvykle pﬁísnû oddûleny
– ale u nás mûl zákazník obojí. Poãátek
devadesát˘ch let byl dobou letákÛ A5 – bez
nich armáda nov˘ch ÏivnostníkÛ nemohla
existovat. Vût‰inou se tiskly po pár stovkách
kusÛ a nanejv˘‰ dvoubarevnû – ale muselo
to b˘t rychle. To byla pﬁesnû na‰e parketa,
takov˘ch zakázek jsme dûlali desítky dennû.
Na grafiku staãil Corel3 a AmiPro, drahé
barevné kopírky jsme ãásteãnû nahradili
jednobarevn˘m tiskem barevn˘mi tonery.
Nástup digitální produkce byl u nás vícefázov˘,
první tﬁi „revoluãní“ stroje Minolta Di 30 jsme
poﬁídili asi roku 1996.
2 V˘hodu vidím hlavnû v plovoucím
hraniãním tiskovém nákladu mezi obûma
technologiemi. Pﬁi nedostateãném vytíÏení
ofsetov˘ch strojÛ na nich realizujeme i men‰í
náklady, pﬁi pﬁetlaku naopak vypomáhá
„digitál“ stíhat termíny i u vût‰ích zakázek.
Kdo vyuÏívá jednu z technologií pouze externû,
ten tak velkou flexibilitu nemá.

Radko Kﬁivánek

Advance do svûta desktopÛ

Pokraãování ankety ze strany 7.
1 Jak dlouho jiÏ máte digitální tiskov˘ stroj
a proã jste si jej do tiskárny poﬁídili?
2 Jaké jsou podle Vás hlavní v˘hody
provozování ofsetového a digitálního tisku
pod jednou stﬁechou?
3 Jednou z v˘hod digitálního tisku je
i moÏnost personalizace tisku. Kolik procent
va‰ich zakázek tvoﬁí takové tiskoviny?
4 Co by podle Vás mûli v˘robci na digitálních
tiskov˘ch strojích je‰tû vylep‰it?
5 Je dnes vÛbec moÏné, aby byla tiskárna
konkurenceschopná, kdyÏ nemá digitální
tisk? Jak˘ je Vá‰ názor?

Libor Chovanec

Offset and digital printing in commercial printing houses #2
6 Canon pﬁiná‰í chytré funkce ﬁady imageRunner

Vyti‰tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

3 Vyskytují se spí‰e ojedinûle, není to pro nás
bûÏn˘ typ zakázek.
4 Provozní náklady a cenu, protoÏe kvalita
je dnes vnímána jako samozﬁejmost. Ale
aÈ s tím vylep‰ováním zas tolik nechvátají :-).
Vûﬁím, Ïe ofset, zejména formát B1, si své
postavení je‰tû dlouho udrÏí, i kdyÏ digitálním
technologiím bude patﬁit stále vût‰í prostor.
5 MoÏné to urãitû je, záleÏí na zakázkové
skladbû. Ale zcela jistû je vlastní digitální tisk
v˘hodou.
Ale‰ Odehnal, H.R.G. spol. s r.o.
1 âernobílou produkãní tiskárnu jsme
zakoupili v roce 2010. DÛvodÛ bylo nûkolik.
Mezi základní jsme v‰ak zaﬁadili, získání
zku‰eností s novou technologií, moÏnosti
personalizace tiskovin a porovnání efektivity
v˘roby malonákladov˘ch zakázek na digitálu,
s v˘robou na ofsetovém stroji.
2 KaÏdá technologie má svoje pﬁednosti
i nedostatky, v na‰í konfiguraci lze najít prÛseãík
v˘hod spoleãného provozování velmi tûÏko.
3 MnoÏství zakázek s personalizací se stále
zvy‰uje, i pﬁesto dnes tvoﬁí ménû neÏ 1 %
z celkového objemu tisku.
4 V tuto chvíli máme zku‰enosti pouze
s jedním typem stroje pro ãernobíl˘ tisk. I proto
se k uvedené otázce nemÛÏeme hodnovûrnû
vyjádﬁit.
6 Podle na‰eho názoru se bez digitálu dá Ïít,
musíte se ov‰em smíﬁit s tím, Ïe nûkteré druhy
zakázek nebudete vyrábût.
Libor Chovanec, Z Studio, spol. s r. o.
1 První ãernobíl˘ digitální stroj Ricoh jsme
si poﬁídili v roce 2000, protoÏe jsme roz‰íﬁili
na‰i podnikatelskou ãinnost z pﬁekladÛ návodÛ
a jejich grafického zpracování i na
nízkonákladov˘ tisk.
2 Tato kombinace je v˘hodná zejména pro
zákazníka, protoÏe jsme schopni rychle
zpracovat jeho poÏadavky. Digitální tisk
je vyslovenû expresní sluÏba, kdy zákazník
potﬁebuje ãást nákladu urgentnû, a zbytek
do celkového nákladu vytiskneme ofsetem.
3 Personifikovan˘ tisk nabízíme a realizujeme
jako doplÀkovou sluÏbu pro na‰e zákazníky.
4 Îivotnost stûÏejních náhradních dílÛ.
5 KaÏdá tiskárna má své portfolio zákazníkÛ
a podle toho volí své technické vybavení.
Napﬁíklad tiskárna obalov˘ch materiálÛ
digitální tisk pro svou konkurenceschopnost
nepotﬁebuje. Pro nás je kombinace digitálního
a ofsetového tisku zásadní. ×
Jitka Böhmová

Dvouletka digitálního
velkoformátu v USA

2 3

Digital Output a I.T. Strategies: v˘hledy z let 2011 – 12

V˘voj na americkém trhu velkoformátového
digitálního tisku byl v posledních dvou letech,
letech konsolidace po finanãní krizi, velmi
dynamick˘. Svûdãí o tom i studie amerického
odborného ãasopisu Digital Output
a konzultaãní spoleãnosti I.T. Strategies
(ta se ov‰em vyjadﬁuje pﬁedev‰ím
k pﬁedloÀsku). ProtoÏe jde o obdobné trendy,
jaké jiÏ mÛÏeme ãi brzy budeme pozorovat
i na ãeském trhu, dovolujeme si vám
nabídnout komentovan˘ pﬁehled hlavních
bodÛ, kter˘ch si obû studie v‰ímají.
Americká konzultaãní firma I.T. Strategies
od roku 1994 zpracovává kaÏdoroãní prognózy
trhu velkoplo‰ného digitálního tisku v USA.
Prognóza se opírá o prodejní data od více neÏ
90 % dodavatelÛ tiskov˘ch strojÛ, inkoustÛ
i substrátÛ, reprezentujících více neÏ 90 %
objemu prodeje pﬁedchozího roku, pﬁiãemÏ
anal˘za zpracovaná na konci roku se vÏdy
opírá o data z roku pﬁedchozího: v na‰em
pﬁípadû tedy anal˘za z konce roku 2012 odráÏí
stav z roku 2011. Co tedy nová prognóza ﬁíká?
Poklesl prodej ‰piãkov˘ch (high-end) UV
rolov˘ch tiskáren a rovnûÏ hard-solventních
tiskáren. Pﬁesto by do roku 2016 mûl poãet
prodan˘ch tiskov˘ch strojÛ rÛst kaÏdoroãnû
o 3 % a jejich finanãní objem podobnû jako
hodnota prodan˘ch inkoustÛ o 7 %. Prodávat
se tedy mají více draÏ‰í stroje. Podíl tradiãních
inkoustÛ na vodní bázi má pﬁitom nepatrnû
poklesnout. SníÏil se rÛst prodeje men‰ích
strojÛ (do 36palcové ‰íﬁky tisku) na této bázi,
které mají obecnû nejmen‰í podíl ze segmentÛ
velkoplo‰ného tisku (pﬁestoÏe jde o stále
úctyhodn˘ch 170 mil. USD).
Naopak vût‰í tiskárny na této bázi se na objemu
prodeje strojÛ i inkoustÛ podílejí témûﬁ o ﬁád
více (1,5 miliardy USD), zejména díky vysok˘m
cenám inkoustÛ v tomto segmentu, objem
jejichÏ prodeje v˘raznû pﬁevy‰uje finanãní
objem prodeje strojÛ samotn˘ch, v ãemÏ jde

Epson SureColor S30670

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA.

Agfa Jeti 3020 Titan

tedy o obdobnou situaci jako u stolních
domácích a kanceláﬁsk˘ch tiskáren.
U tûch se ov‰em situace zaãíná mûnit: nadále
sice stoupá jejich poãet, net˘ká se to ale
finanãního objemu prodan˘ch inkoustÛ.
DÛvodem je zﬁejmû pﬁechod na alternativní
inkousty a efekty úsporn˘ch opatﬁení,
zabezpeãovacích síÈov˘ch softwarov˘ch
systémÛ, znemoÏÀujících pracovníkÛm
vyuÏívání pracovních tiskáren pro domácí
úãely, apod. Jednodu‰e ﬁeãeno: tiskne
se na nich ménû a tato tendence bude
pokraãovat (celkov˘ finanãní objem prodan˘ch
strojÛ a inkoustÛ v tomto segmentu
se má do roku 2016 sniÏovat o 6 % roãnû).
Latexov˘ tisk se v˘raznû rozvíjí a ekosolventní
vykazuje rovnûÏ stoupající trend prodeje –
zpráva I.T. Strategies ﬁadí tyto dva segmenty
do spoleãné skupiny se souãasn˘m roãním
objemem 1,7 miliardy USD a tempem rÛstu
11 % roãnû.
Naopak hardsolventy ztrácejí podíl na trhu
je‰tû rychleji, neÏ I.T. Strategies pﬁedvídala
pﬁed rokem, a to zejména z ekologick˘ch
a ekologicko-legislativních dÛvodÛ.
Hadsolventy jsou ov‰em stále vyuÏívány pﬁi
potisku nízkonákladov˘ch venkovních
vinylov˘ch (PVC) fólií.
V segmentu low-end UV flatbedÛ (tedy
levnûj‰ích deskov˘ch UV tiskáren) zaãínají
ceny stále vût‰ího poãtu strojÛ klesat
i v˘raznû pod 100 000 USD. Finanãní objem
tohoto trhu stále roste a vzhledem k cenû
strojÛ není ohroÏen ani vzestupem latexového
tisku. U draÏ‰ích UV flatbedÛ je rÛstov˘ trend
ménû v˘razn˘, pﬁestoÏe roste jejich vyuÏívání
napﬁíklad v potisku dekoraãních materiálÛ
do interiérÛ. Pokud jde o rolov˘ UV tisk, jeho

low-end ãást je alternativní volbou vÛãi
ekosolventÛm a latexovému tisku pro provozy
se stﬁedním objemem produkce. VyuÏívání
LED diod místo rtuÈov˘ch lamp pﬁi
vytvrzování tisku znamenalo pokles spotﬁeby
tûchto energeticky nejnároãnûj‰ích ãástí na
ãtvrtinu a energeticky tak zv˘hodnilo tyto
stroje i proti latexov˘m, pﬁiãemÏ proces
vytvrzování je v˘raznû krat‰í a jednodu‰‰í
a mÛÏe b˘t pouÏit pro tisk na ‰ir‰í ‰kálu
substrátÛ bez v˘razného omezení jejich
citlivostí na teplo. Latexov˘ tisk má totiÏ
pﬁes svou vysokou kvalitu stále urãitou
potíÏ s vysokou spotﬁebou energie pﬁi
vytvrzování (vãetnû „pre-“ a „post-“
vytvrzování s ohﬁíváním tiskového substrátu),
coÏ limituje ‰kálu pouÏívan˘ch substrátÛ.
Na druhé stranû jsou UV-LED stroje stále
pomûrnû drahé a rychlostí tisku (do jisté
míry i kvalitou tisku) za konkurenãními
technologiemi zatím zaostávají, coÏ se ale
postupnû mûní.
Naopak velk˘m pﬁekvapením oproti pﬁedchozí
prognóze I.T. Strategies je v˘razné pﬁibrzdûní
prodeje high-end UV rolov˘ch strojÛ. PﬁestoÏe
v˘raznû klesly ceny UV inkoustÛ pro tyto stroje
a v˘raznû se zdokonalily jejich moÏnosti
potisku plastov˘ch fólií z polypropylénu (PP)
a polyetylénu (PE), v˘raznû ekologiãtûj‰ích neÏ
vinylové (PVC) fólie potiskované hardsolventy,
nedokázaly zatím tyto stroje smazat zejména
cenovou v˘hodu hardsolventÛ – coÏ mÛÏe ale
v˘raznû urychlit zpﬁísÀující se ekologické
zákonodárství. Konkurencí jsou jim ov‰em
i jejich flatbedoví high-endoví bratﬁíãci, kteﬁí
zvy‰ující se rychlostí produkce jiÏ zaãínají
nûkteré rolové stroje dohánût a nabízejí ãasto
je‰tû vy‰‰í kvalitu tisku.
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Zamûﬁeno na inkousty Klasické inkousty
na vodní bázi (pí‰eme „klasické“, protoÏe
za druh tûchto inkoustÛ jsou nûkdy povaÏovány
i inkousty latexové) pro svou vysokou kvalitu
tisku stále vedou v nátisku (proofingu),
reprodukci umûleck˘ch dûl a fotografií.
Do ekosolventního segmentu mÛÏeme ﬁadit
napﬁíklad loni uveden˘ inkoust UltraChrome
GS2 pro tiskov˘ stroj Epson SureColor S30670,
kter˘ je prakticky bezápachov˘, neobsahuje
nikl a splÀuje ekologická kritéria provozu i bez
dodateãné ventilace. Navíc oproti svému
pﬁedchÛdci pracuje se zdokonalenou Ïlutou
s tﬁíletou barevnou stabilitou na exteriérovém
v˘tisku bez laminace. Podobnû spoleãnost
Inc-Infotech, patﬁící pod americkou poboãku
japonské skupiny Seiko, uvedla loni
nízkozápachov˘ ekosolventní inkoust IX bez
látek nebezpeãn˘ch pro ovzdu‰í (HAP)
a inkoust GX 3M s extrémní venkovní
odolností, pokud je pouÏit na tiskov˘ch
substrátech v˘robce 3M.
Spoleãnost Nuvous Ink loni nabídla inkoust
AquaEpoxy, nabízející v˘hody UV tisku pﬁi
je‰tû vy‰‰í pﬁilnavost na tiskové substráty – jde
zﬁejmû o „kﬁíÏence mezi klasick˘mi a nov˘mi
(tj. latexov˘mi) inkousty na vodní bázi. Stﬁední
délka Ïivota digitálního velkoformátového
stroje v USA u prvního majitele ãiní dnes
zhruba pût let, pﬁiãemÏ se v naprosté vût‰inû
pﬁípadÛ pohybuje mezi tﬁemi a sedmi lety.
Zajímav˘m trÏním segmentem se v USA stávají
úpravy velkoformátov˘ch strojÛ, provedené
specializovan˘mi firmami bez úãasti v˘robcÛ
strojÛ – jde tedy o jak˘si „nezávisl˘ upgrade“.
Jednou z tûchto firem je napﬁíklad Printer
Evolution LLC, instalující nové tiskové hlavy
Fujifilm Uvistar

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA.

a dal‰í souãásti pro práci s nov˘mi typy
inkoustÛ napﬁíklad na stroje Efi Vutek (UltraVu
3360 a FabriVu).
Trendy a pﬁíklady podle Digital Output
Podle ãasopisu Digital Output roste zájem
o potisk fólií pro okenní grafiku, zejména
vinylov˘ch (tedy z PVC), a textilu. Spoleãnost
MACtac loni uvedla novou okenní fólii
IMAGin B-Free, kterou na rozdíl od obvykl˘ch
okenních fólií není potﬁeba aplikovat zamokra,
pﬁiãemÏ pouÏitá speciální samoodvûtrávací
(air-egress) lepidla umoÏÀují krat‰í instalaci.
Brzy se má na americkém trhu objevit nov˘
inkoust se zlep‰enou optickou hustotou,
nevyÏadující k pﬁímému potisku textilu jeho
povrchou úpravu (coating). Rozvíjí se rovnûÏ
high-speed inkjet s rozli‰ením 1200 dpi
a prÛmyslov˘ inkjet, zejména pﬁi potisku
keramick˘ch dlaÏdic, ale i dal‰ích materiálÛ.
Digitální velkoformáty ov‰em stále ãastûji
naráÏejí na své omezení poãtem barev: klasick˘
CMYK, pﬁípadnû jeho light alternativy + bílá jiÏ
pﬁestávají poÏadavkÛm tisku pﬁím˘ch barev
napﬁ. firemních log staãit. âasto jde zejména
o rÛzné odstíny oranÏové, proto spoleãnost
Agfa Graphics obohatila touto barvou svÛj
tiskov˘ stroj Jeti 3020 Titan.
NiÏ‰í tepelné namáhání substrátu v LED
tiskárnách s UV-LED vytvrzováním umoÏnilo
pouÏít je mj. k tisku interiérov˘ch dekorací
a potiskovat jimi i fólie z ekologiãtûj‰ích plastÛ,
neÏ je vinyl (PVC). Zmûny probíhají rovnûÏ
v softwarové v˘bavû, tedy RIPech: spoleãnost
Fujifilm napﬁíklad uvedla ve své tiskárnû
Uvistar 2 technologii tzv. paralelní velikosti
kapky, umoÏÀující tisk na více rolích souãasnû,
sníÏení makulatury a dal‰í v˘hody. Pﬁejdeme-li
Efi Vutek 3360

k rozsáhlej‰ím workflow, uveìme napﬁíklad
ValueJet Status Monitor od Mutohu,
umoÏÀující mj. ﬁídit tisk tzv. chytr˘m mobilním
telefonem (smartphonem). Pro komplexní
tiskové úkoly pak nemÛÏeme pominout PDF
Print Engine od spoleãnosti Adobe, které
je jak˘msi jádrem ãi kritériem kompatibility
pro nûkolik dal‰ích systémÛ.
Pokrok loni zaznamenal rovnûÏ jednoprÛchodov˘
tisk (single-pass printing), odstraÀující letitou
potﬁebu velkoplo‰ného digitálního tisku
potiskovat substrát kvalitnû aÏ pﬁi více
prÛchodech tiskovou hlavou. DÛsledkem je vût‰í
rychlost tisku, jeho rychlej‰í su‰ení i moÏnost
dosáhnout rÛzn˘ch stupÀÛ lesku na v˘tisku. Jde
o do znaãné míry softwarovou záleÏitost:
spoleãnost Caldera, v˘robce známého RIPu,
v tomto ohledu spolupracuje se spoleãnostmi
Fuji, Xerox a Memjet vzhledem k nutnosti
zpracování velkého mnoÏství dat pﬁi tisku
v rozli‰ení 1600 dpi rychlostí 9 m/min.
Velk˘ rÛst zájmu na americkém trhu
zaznamenávají backlity (tisky pro podsvûtlené
aplikace, jako jsou napﬁíklad svûtelné boxy CLV
na ulicích). Roste rovnûÏ zájem o tisk fólií pro
polep dopravních prostﬁedkÛ, a to nejen
automobilÛ, ale kupodivu i Ïelezniãních
lokomotiv a vagónÛ, zejména soukrom˘ch
dopravcÛ (ostatnû v USA jiní v tomto segmentu
ani prakticky neexistují). V USA
se v posledních dvou letech prosadily nové
polymerové fólie evropsk˘ch v˘robcÛ, svou
kvalitou vhodné právû pro tyto aplikace.
Pﬁed ekologiãtûj‰ími alternativami kombinace
vinyl+solvent ale stále stojí úkol urychlit
su‰ení a prodlouÏit venkovní odolnost. ×
Miroslav Doãkal

