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125 let od založení

Editorial

Podzim pﬁinesl opût mnoho nov˘ch událostí jak v oboru, tak i ve spoleãnosti: ﬁadu kongresÛ,
veletrhÛ, v˘stav a odborn˘ch konferencí (WAN-IFRA Expo, Trend, LabelExpo v Bruselu, KniÏní
veletrh ve Frankfurtu/n.M., Viscom, Druck und Form Sinsheim, Norimberk, Mnichov, Milano a ﬁadu
dal‰ích), ãásteãnû ovlivnûn˘ch vrcholící globální debatou o budoucnosti tisku a médií a také
obavami z hrozícího rÛstu nezamûstnanosti v branÏi. Tiskaﬁská branÏe zvlá‰tû v Evropû se brání,
kreativnû myslící lidé se znovu odvaÏují brát na sebe rizika a tvoﬁit nové produkty, spojovat
se v úãinné koprodukce a brát osudy sv˘ch podnikÛ do sv˘ch rukou bez spoléhání na stát a jeho
instituce. Nové a jiÏ zãásti úspû‰né iniciativy na obou stranách, tedy podnikatelÛ i zamûstnancÛ,
jsou nejlep‰í cestou pro podnikání i pro zachování zamûstnanosti, jsou nejvhodnûj‰ími kroky
do blízké i vzdálenûj‰í budoucnosti pro nû i pro jejich rodiny. Na situaci se lze dívat i jako na jeden
z dopadÛ pﬁekotného v˘voje a pokroku technologií, jehoÏ tempu sám ãlovûk jiÏ nestaãí.
Nûco podobného se v tiskaﬁském oboru dûlo koncem 19. století, kdy s pﬁíchodem sázecích strojÛ
a nov˘ch vynálezÛ nastala po stovkách let technická revoluce v ruãní sazbû a knihtisku. V leto‰ním
jubilejním 125. roce od zaloÏení ãasopisu Typografia si spolu se ãtenáﬁi pﬁipomínáme, Ïe ná‰ list,
kter˘ jako jeden z prvních odborn˘ch ãasopisÛ si sami zaloÏili kolegové v tiskárnách, vznikl vlastnû
jako prostﬁedník nové orientace a informovanosti. Samozﬁejmû, Ïe vznikal sice v podobné situaci
pﬁelomu techniky, ale na nesrovnatelnû niÏ‰í dobové úrovni technologie, vûdy a v˘voje spoleãnosti.
Z dne‰ního pohledu mÛÏeme souhlasit s jejich postupem a pﬁístupem jejich spolkÛ k obávan˘m, ale
nutn˘m novotám, jak je tehdy v roce 1888 vnímali a pﬁijímali. SvÛj pozitivní vliv mûlo i racionální
chování jejich tehdej‰ích odborÛ. Místo stávek a planého politikaﬁení pﬁi‰ly s úãinnou solidaritou
s nezamûstnan˘mi rodinami, s novou v˘ukou uãÀÛ a vzdûláváním kolegÛ v praxi. Tím vycházely
nov˘m trendÛm vstﬁíc, jen tak mohlo dojít k masivnímu rozvoji tiskaﬁství, jak ho známe z nové
historie a dne‰ka, kdy obor opût ãelí v˘zvám nov˘m a hledá nové postoje a má se ãemu z této
historie pﬁiuãit. Pﬁi takov˘ch pﬁelomov˘ch dobách má v tom vlastnû vÏdycky prsty technick˘ rozvoj
a automatizace – bere nám tedy práci nebo nám ji naopak v nov˘ch formách pﬁiná‰í? ToÈ otázka...
V desátém ãísle je hlavním tématem dokonãovací a knihaﬁské zpracování po tisku. Je pomûrnû málo
ti‰tûn˘ch produktÛ, které nevyÏadují dal‰í zpracování, aÈ automatické nebo ruãní. Nebo vyÏadující
povrchové, tvarové ãi úãelovû upravené úpravy, ãím dál ãastûji zhotovené integrovan˘mi postupy
s men‰ím podílem ruãní práce. JiÏ v ãláncích a prvních zprávách o digitálním tisku v Typografii
jsme pﬁed dvûma desítkami let souãasnû pﬁipomínali nutnost zab˘vat se soubûÏnû otázkami dal‰ího
zpracování tiskovin bez ohledu na to, zda se tiskly na papír, karton, plastové ãi metalické nebo
textilní povrchy. Zapálení konstruktéﬁi a projektanti IT technologií ãasto zapomínali na dal‰í
konsekvence po prepressu a tisku a v˘voj se v ﬁadû pﬁípadÛ pﬁibrzdil nebo pozastavil a tiskárny
se do nov˘ch technik tisku pﬁíli‰ nehrnuli. Nejen tehdy aktuální digitální tisk, ale v‰echny dal‰í
nové i revoluãní techniky pﬁenosu obrazu na ploché i tvarované podklady vyÏadovaly dotaÏení
technologie aÏ do úplné finalizace produktu a zcela nové nejen stroje a materiály, ale i novou
orientaci a kvalifikaci. Mnoh˘m pokrokov˘m tiskárnám zpÛsobila nedostateãná pﬁipravenost nemilá
pﬁekvapení, ekonomické ztráty a nutnost urychleného investování do tradiãního vybavení
„kniháren“ a do ‰kolení lidí. Zvût‰ovaly se proporce a plo‰né pomûry provozÛ tisku a provozÛ
dokonãování, mûnily se poÏadavky na kvalifikaci vedoucích pracovníkÛ a dûlníkÛ v dílnách. Vznikla
nová vlna automatizace a robotizace plynul˘ch procesÛ s men‰ím poãtem zamûstnancÛ. Vznikly
i novû koncipované v˘stavní a veletrÏní akce, jako Dny knihaﬁské firmy Hunkeler ve ·v˘carsku,
openhousy Océ v Poingu u Mnichova a mnohé dal‰í, které prakticky pﬁedvádûly nové stroje, celé
v˘robní procesy a nové linky nebo integrované systémy vãetnû ﬁídicího softwaru.
Jin˘mi, ale v jádru obdobnou procesní filosofií veden˘mi cestami se ubírá i v˘voj obohaceného
rotaãního tisku, kter˘ uÏ dávno nejen tiskne, ale podobnû jako archov˘ tisk dále zhodnocuje ve v‰ech
tiskov˘ch technikách vyti‰tûné produkty. V dokonãovacích procesech a v logistice (dﬁíve knihárnách
a expedicích) se uplatÀuje nejen integrace procesÛ, ale stále ãastûji personalizace a individualizace
tiskov˘ch produktÛ. Typick˘m pﬁíkladem je jiÏ velmi roz‰íﬁená a poÏadovaná v˘roba mailingov˘ch
produktÛ a sluÏeb, vyuÏívající vysok˘ stupeÀ automatizace a ﬁízení. Nové projekty a v˘stavby sahají
od gigantick˘ch firem aÏ po malé operativní jednotky.
Vladislav Najbrt

Obálku ﬁíjnové Typografie vytvoﬁil Richard Rys
k 125. v˘roãí zaloÏení tohoto ãasopisu. Hlavním
motivem jsou stylizované hodiny. Názvy
jednotliv˘ch ﬁezÛ písma jsou pouÏity pro
zv˘‰ení dynamiky a zároveÀ podporují vyznûní
typografického ﬁe‰ení obálky.
Richard Rys (*1992) je studentem tﬁetího
roãníku Soukromé vy‰‰í odborné ‰koly umûní
a reklamy – Orange Factory, v Praze. Zakládá
si na jednoduchosti a grafické ãistotû svého
designu. Bûhem svého studia navázal v˘tvarnou
spolupráci s nûkolika firmami, napﬁ. s ESV –
V˘zkumn˘m ústavem strojírensk˘m, s VAV PRO,
s mûstskou knihovnou v Dobﬁí‰i... Dále
zrealizoval celou ﬁadu vizuálÛ pro souãasné
hudební skupiny. Je moÏno jej zastihnout
na emailu: richard_rys@centrum.cz. Kromû
ti‰tûné grafiky ho baví i práce na webovém
designu.

T Y P O GR A FIA

18 8 8–2 013

OBSAH
CONTENTS
1 Vladislav Najbrt
Ze suterénu do vy‰‰ích pater
From the basement to the upper floors
2 Jitka Böhmová
Anketa Trendy v dokonãujícím zpracování
Questionnaire Trends in the postpress
3 Moderní technika a technologie
Modern equipment and technology
4 Milan Lelek
Dal‰í v˘voj testu pevnosti lepené vazby
Further development of a test of strength adhesive binding
5 PR Z STUDIO slaví 18 let existence
PR Z STUDIO celebrates 18 years of existence
6 Ondﬁej Sedláãek
NepodceÀujte finální podobu aneb Jako housky na krámû...
Do not underestimate the final form or as bread roll at the store...
8 Milo‰ Le‰ikar
30 let VO· obalové techniky a S· ve ·tûtí
30 years of Higher School of Packaging Technology
and High School in ·tûtí
10 Designblok 2013
Designblok 2013
11 CS Packaging Conference 2013
CS Packaging Conference 2013
12 Jednou vûtou, tﬁemi vûtami
One sentence, three sentences
13 âasov˘ Optimista Robert V. Novák
Time Optimist Robert V. Novák
14 Jitka Böhmová
O kontrole kvality a standardizaci tisku
About quality control and standardization of print
16 Milan Lelek
Krátce ze zahraniãí
Shortly from abroad
18 Vladislav Najbrt
Stránky MistrÛ #28 – Oldﬁich Hlavsa
Pages of Misters #28 – Oldﬁich Hlavsa
20 Milo‰ Le‰ikar
Sbûrov˘ papír a jeho vyuÏití
Waste paper and its usage
22 Aktuality z domova a ze zahraniãí
Actualities from printing industry
24 Kolegium Typografie pﬁedstavuje své ãleny
Kolegium Typografie introduces its members
Typografia digitální
Pﬁíloha o digitálním tisku ti‰tûná digitálním tiskem vloÏená
uvnitﬁ ãísla

Ze suterénu do vy‰‰ích pater

Dokonãovací a knihaﬁské zpracování prodûlaly
a podnes proÏívají dlouhodob˘ pﬁelom
a to ve v‰ech smûrech: v nové technice,
v automatizaci pracovních operací s cel˘ch
technologick˘ch souborÛ, v robotizaci, logistice
a manipulaci s materiálem, v nadále
se sniÏujícím podílu manuální práce a ruãních
operací, zvût‰ení potﬁeby technického servisu
a inÏen˘rské práce, ve stále vût‰ích rozlohách
a prostorov˘ch potﬁebách provozÛ, v radikálních
promûnách ﬁídících a kontrolních procesÛ
za pomoci poãítaãÛ a moderního programového
vybavení, stále dokonalej‰ích materiálÛ a zcela
nov˘ch druhÛ vazeb a produktov˘ch souborÛ
a v kvalifikaãní pﬁípravû ﬁídících i v˘konn˘ch
pracovníkÛ.
Co v tiskárnû minulosti stálo technicky
a profesnû na okraji zájmu a investiãní podpory,
kam byli pﬁijímáni nejslab‰í pracovníci
s nejniÏ‰ím vzdûláním, je dnes stﬁedem zájmu
a modernizace. Z Popelky se stala princezna,
ne-li královna. Nejlépe je to vidût v souvislosti
se stále extrémnûj‰ími dodacími lhÛtami,
poãítan˘mi v jednotkách hodin.
Vytisknout a potiskovat umíme skoro v‰echno,
ménû snadno uÏ zvládáme návazné poÏadavky,
které v‰ak mohou b˘t ﬁe‰ením v mediální
konkurenci, ne-li záchranou mnoh˘ch podnikÛ.
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Pro úsek v˘robního fini‰e jsou dnes typické
a pro budoucnost zavazující zásady a centrální
aspekty celého média, jimiÏ je nesen cel˘ leto‰ní
rok, jak ho formulují hlavní osobnosti
a v˘znamní odborníci:
■ vysok˘ stupeÀ automatizace
■ „‰tíhlé“ workflow procesy
■ zv˘‰ená kompetence v otázkách kvality
■ schopnost kreativity a stanovení cílÛ
■ zlep‰en˘ dialog se zadavateli
■ tûsnûj‰í zapojení zamûstnancÛ
■ rostoucí v˘znam sociálních otázek
■ intenzivní pﬁíprava pracovníkÛ.
V˘ãet by byl del‰í s ohledem na specifika
jednotliv˘ch v˘robkov˘ch skupin a specializací
podnikÛ. Nesporné je oãekávání dal‰ího zv˘‰ení
nárokÛ zákaznické strany a potﬁeb spoleãnosti,
její politiky a kultury. Zamûﬁení na v˘konné
dokonãovací procesy a sluÏby má v tomto století
nespornû budoucnost. ×
Vladislav Najbrt

ANKETA

Trendy v dokonãujícím zpracování

1 Jaké trendy jsou v souãasnosti
v dokonãujícím zpracování tiskovin? (stroje, lepidla, materiály...)
2 Které zaﬁízení z va‰eho portfolia
byste zmínil jako nejzajímavûj‰í?
3 Jak˘ je v˘voj v dokonãování/následném zpracování digitálního
tisku? Nabízíte pro tuto oblast
speciální zaﬁízení?
4 V poslední dobû se objevuje hodnû nabídek pouÏit˘ch knihaﬁsk˘ch
strojÛ, obchodujete s nimi také?
Za jak˘ch podmínek je pro tiskárnu v˘hodné upﬁednostnit nákup
pouÏitého stroje pﬁed nákupem
nového?
Dipl.-Ing. Vítûzslav Bytomski,
G+P Technik
1 Falcovací automat Lovaghy, ‰ití
novin.
2 Lovaghy HQF21 Falcovací automat (více na www.lovaghy.com),
Gämmerler kﬁíÏov˘ vykladaã s technologií „lift pack“ více na
(www.gammerler.de).
3 Nevím. Ne.
4 Ano obchodujeme, cena
je prioritním kritériem, kvalita
je aÏ na 2. místû.
Robert ·tûpánek, obchodní ﬁeditel
Formica CZ
1 Trendy v oblasti dokonãování tiskovin bych rozdûlil na dvû oblasti.
Jednak pro segment ofsetového tisku
a digitálního. Vzhledem k tomu,
Ïe zakázky jsou v men‰ích nákladech ale více rozmanité, hledají na‰i
zákazníci co nejvíce automatizované
stroje, bez velk˘ch nárokÛ na znalosti obsluhy a zároveÀ co nejvíce
variabilní. U ofsetov˘ch provozÛ
je pro na‰e zákazníky také dÛleÏitá
rychlost a z toho vycházející celková
efektivita zpracování.

Variabilní skládací stroj MBO M80, dodává
Formica CZ

Vût‰ina renomovan˘ch v˘robcÛ
se tomuto trendu pﬁizpÛsobila
a na trhu se objevuje spousta zajímav˘ch strojÛ, které právû tyto poÏadavky splÀuje. U ofsetov˘ch provozÛ bych zmínil velmi zajímavé skládací stroje od nûmeckého v˘robce
MBO, které rostou a mûní se z poÏadavkÛ zákazníka, dále od japonského Dupla se stávají Ïádan˘m artiklem lakovací stroje a také ‰v˘carsk˘
v˘robce Multigraf roz‰íﬁil nabídku
o velmi zajímavé stroje, které kombinují bigování, perforaci podélnou
a pﬁíãnou a skládání v jednou kroku
zpracování. To znamená, Ïe nahrazují minimálnû tﬁi operace. V‰echny
tyto stroje nachází uplatnûní i v oblasti digitálního zpracování. Zde
bych je‰tû zmínil, Ïe velmi populární je PUR lepení pro vazby V2 pro
malonákladov˘ tisk. V leto‰ním roce
jsme pﬁedstavili novinku od japonského Dupla, která za velmi pﬁíznivou cenu dokáÏe plnit ‰piãkovou
kvalitu na kusové produkty za minimálních reÏijních nákladÛ. V neposlední ﬁadû také od tohoto v˘robce
nabízíme multifunkãní stroje, které
dokáÏí velmi efektivnû plnit nároky
na zpracování rÛzn˘ch typÛ tisku
z digitálÛ, aÈ uÏ se jedná o ﬁezání,
perforaci, skládání, prÛtlak apod.
a navíc jsou vybaveny ãteãkami ãárov˘ch kódÛ. Ty zaruãují pﬁesnosti
zpracování jednotliv˘ch zakázek
a také jednoduchou plnû automatickou pﬁestavbu stroje.
Ve spotﬁebních materiálech, které
dodáváme na ãesk˘ trh jsme v leto‰ním roce pﬁi‰li s nov˘mi materiály
pro laminaci. Jedná se o speciální
fólie, které dodávají tiskovinám
nové moÏnosti. Velmi populární
mezi na‰imi zákazníky jsou
softtouch fólie, coÏ je imitace sametového povrchu, nebo rÛzné metalické fólie anebo také nepo‰krábatelné
fólie. V‰echny tyto materiály se mohou vyuÏít jak pro ofsetov˘, tak digitální tisk.
2 Zajímav˘ch ﬁe‰ení z na‰eho portfolia máme pomûrnû hodnû. Z tûch
nejvíce Ïádan˘ch bych asi vyzdvihl
variabilní stroj MBO M80. Díky novému systému pohonu, se ze stroje

M80 stává nejvariabilnûj‰í stroj
na souãasném trhu s nej‰ir‰í nabídkou moÏného roz‰íﬁení konfigurace
stroje pﬁímo u zákazníka, dle postupnû vznikajících potﬁeb. Základ
stroje vychází z osvûdãeného top
modelu MBO K8, a pﬁi v˘voji byl
kladen maximální dÛraz na variabilitu zaﬁízení pﬁi zachování vysoké
provozní rychlosti a cenové dostupnosti i pro men‰í provozy.
3 Dlouhodobû spolupracujeme
s rÛzn˘mi v˘robci digitálních strojÛ,
kde jsme se snaÏili nabídnout profesionální knihaﬁské zpracování mal˘ch nákladÛ. V souãasnosti je tato
oblast asi nejdynamiãtûj‰í a jak uÏ
jsem zmínil v˘‰e, je i tato oblast v˘robci hodnû podporovaná, protoÏe
zde vidí vût‰ina své nové pﬁíleÏitosti. Proto i my jsme v této oblasti velmi aktivní a snaÏíme se na‰im zákazníkÛm nabídnout komplexní ﬁe‰ení. V na‰em portfoliu máme stroje
pro ve‰keré zpracování aÈ uÏ od jednoduch˘ch vazeb V1 vybavené pﬁímo digitálními nakladaãi, stroje
na vazby V2, V4, V8, popﬁ. pro v˘robu fotoknih nebo pro kompletní
on-line systémy s velk˘mi nároky
a také v˘kony. Tuto oblast podporují
i v˘robci, kteﬁí se je‰tû donedávna
zamûﬁovali vût‰inou jen na ofset.
VzpomeÀme napﬁíklad nûmecké
MBO, které vytvoﬁilo pro tuto oblast
zcela novou divizi MBO Digital
a uÏ dnes nabízí také velmi zajímavé
technologie pro skládání a následné
ﬁezání archÛ z rolí, které jsou ti‰tûny
na digitálních strojích. V tomto smûru máme opravdu na‰im zákazníkÛm co nabídnout, aÈ uÏ se jedná
o jednoduchá zaﬁízení nebo plnû automatizované linky s tûmi nejvût‰ími nároky.
4 Díky velmi nestabilní situaci
v polygrafii jsme uÏ pﬁed nûkolika
lety sledovali nárÛst nabídek pouÏit˘ch strojÛ nejen u nás ale také
v Evropû a logické bylo, Ïe jsme proto vytvoﬁili pﬁímo divizi pouÏit˘ch
strojÛ. Orientujeme se pouze na stroje, u kter˘ch jsme zákazníkovi
schopni doloÏit ve‰keré náleÏitosti
spojené s koupí takového stroje. CoÏ
v praxi znamená zdokladování jeho

kompletní historie a stavu. Vzhledem k tomu, Ïe uÏ se v oblasti prodeje pouÏit˘ch strojÛ pohybujeme
mnoho let a zrealizovali jsme mnoho obchodÛ, mají zákazníci u nás
garanci, Ïe to co nabízíme, má parametry, které od takového zaﬁízení
oãekávají. Stroje, které nabízíme,
jsou ve vût‰inû pﬁímo z tiskáren,
od prvních majitelÛ a také spolupracujeme s na‰imi zahraniãními partnery po celém svûtû, prostﬁednictvím kter˘ch zase nabízíme pouÏité
stroje z ãesk˘ch a slovensk˘ch tiskáren. Díky této distribuãní síti jsme
schopni zákazníkÛm nejenom rychle
prodat jejich vybavení, ale také zajistit nejlep‰í moÏnou cenu pﬁi poﬁízení pouÏitého stroje.
Jiﬁí BlahÛt, Sentis s.r.o.
Jaké trendy jsou v souãasnosti
v dokonãujícím zpracování tiskovin
z hlediska materiálÛ pouÏívan˘ch
pro knihaﬁskou v˘robu?
Odklon od draÏ‰ích materiálÛ (plátna, bukramy) ve prospûch levnûj‰ích
– papíry probarvené ve hmotû, papíry s nánosem PVC.
Kter˘ materiál z va‰eho portfolia
byste zmínil jako nejzajímavûj‰í?
Potahové papíry Miradur (7 rÛzn˘ch
kvalit) s nánosem PVC, Mirage
(PU termick˘ zátûr), a Duha 2
a Duha 3.
Jak˘ je v˘voj v dokonãování/následném zpracování digitálního tisku? Nabízíte pro tuto oblast speciální materiály?
Ve spolupráci s Platexem âeská
Skalice nabízíme knihaﬁská plátna
Savanna offset a Alaska Offset, dále
pak PU materiály Scala Turandot
vhodné pro inkjet print.
Roste poptávka po neobvykl˘ch
napﬁ. potahov˘ch papírech a dal‰ích materiálech pro knihaﬁskou
v˘robu nebo naopak vzhledem
k nepﬁíznivé ekonomické situaci
klesá?
Navzdory v‰em avizovan˘m krizím
a poklesÛm v˘roby jsme zaznamenali mal˘ rÛst poptávky po vût‰inû
druhÛ potahov˘ch materiálÛ, které
nabízíme. ×
Pﬁipravila Jitka Böhmová.

