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Editorial

Jarní veletrhy a v˘stavy opût rozvlnily hladiny tiskaﬁského svûta a kultury. Po dvou letech
oãekávané brnûnské veletrhy Embax a PrintExpo 2014 spí‰e neÏ polygrafii uspokojily obalov˘
prÛmysl. Znaãnû redukovaná úãast nejvût‰ích strojírensk˘ch a tiskaﬁsk˘ch firem, od nichÏ bychom
oãekávali, Ïe budou prezentovat své nekonvenãní technologie, zpÛsobila odliv tradiãních
náv‰tûvníkÛ z tiskáren.
Pﬁedstavitelé tiskaﬁsk˘ch podnikÛ sice do Brna dorazili, ale vût‰inu ãasu vûnovali úãasti
na vydaﬁeném doprovodném programu, kter˘ ve spolupráci s BVV pﬁipravila a úspû‰nû realizovala
spoleãnost Grafie CZ. Její odborná konference o UV ofsetu byla dobﬁe nav‰tívena a na rozdíl
od jin˘ch konferencí v pﬁedchozích letech udrÏela zájem úãastníkÛ po dobu celého programu.
Na v˘stavní plo‰e, vûnované obûma veletrhÛm, dominovaly spí‰e men‰í stroje a prezentace sluÏeb
neÏ novinky pro obaláﬁské technologie. Na v˘bûru exponátÛ bylo znát sousedství ãtyﬁ paralelních
veletrhÛ, slouÏících potravináﬁství a prÛmyslu nápojÛ. V˘razn˘m podílem se na Salimû pﬁedstavil
polsk˘ potravináﬁsk˘ prÛmysl a obchod, které si daly záleÏet na dobré prezentaci svého jména
a kvality.
Veletrh Ipex, druh˘ po nedostiÏné Drupû, se letos pﬁenesl z Birminghamu zpût do Lond˘na, ale
podle zpráv nûkter˘ch úãastníkÛ a vystavovatelÛ pﬁíli‰ nenadchl a v pﬁí‰tích letech ho moÏná ãeká
stejn˘ osud jako polygrafické Brno.
Nelze v‰ak ﬁíci, Ïe obory tisku a vizuálních médií nemají co ﬁíci odborné a spotﬁebitelské
spoleãnosti. Klesají pouze nûkteré sortimenty produktÛ a technicky pﬁekonané technologie, ale
celková poptávka i odbyt jak papírov˘ch, tak i elektronick˘ch rozmnoÏovacích technik dále rostou
v oblibû i v odbytov˘ch objemech. Oãekávají se novû koncipované expozice Inprint v Hanoveru,
Usetek v Kolínû nad R˘nem a dal‰í, které se opro‰Èují od star˘ch pﬁístupÛ a jdou v˘robcÛm
i uÏivatelÛm víc naproti.
MoÏná nás v tomto smûru pﬁekvapí kvûten, kdy se otevﬁou brány v˘stavi‰tû v LetÀanech, kam zvou
odborníky veletrhy Reklama Polygraf a na starém V˘stavi‰ti v Praze Hole‰ovicích Svût knihy.
Praktické spojení propagace a tisku jiÏ nûkolik let soustﬁeìuje pozornost tiskáren na nové
nekonvenãní, zejména velkoformátové techniky tisku, projekce a rozmnoÏování. Kniha pak znovu
láká na dal‰í a dal‰í tituly. Vybavení areálu v LetÀanech se sice zlep‰uje pomal˘m tempem a je‰tû
dlouho nedostihne v˘stavnické a architektonické úrovnû brnûnského areálu, ale poãty náv‰tûvníkÛ
rostou.
KniÏní kultura spolu s grafick˘m designem pﬁinesla nûkterá uji‰tûní o vysoké úrovni ãeské knihy
a kniÏní grafiky. Jedním signálem svûtu byla pﬁipomínka a v˘stava 400 let Bible kralické
a duchovního i v˘robního centra v moravsk˘ch Ivanãicích a posléze Kralicích. Morava zde
pﬁekvapila na svou dobu svûtovou úrovní pﬁekladatelské, typografické, tiskaﬁské i knihvazaãské
práce, vzdûlávání a vedení mlad˘ch lidí pod vlivem takov˘ch géniÛ, jak˘mi byli Jan Blahoslav,
Jan Amos Komensk˘ a uãenci Jednoty bratrské.
Jin˘m v˘znamn˘m poãinem byla v tûchto dnech prezentace knihy „Bible Reynek“
(8. 4. v Jilském klá‰teﬁe) a navazující velká v˘stava díla ãeského umûlce Bohuslava Reynka
ve Vald‰tejnské jízdárnû v Praze.
O nûkter˘ch událostech pí‰eme i v tomto ãísle a máme spolu s autory radost z toho, Ïe malá zemû
v centru Evropy má stále co nabídnout, nejen montovny a dûdictví podivné socialistické pakultury
nedávn˘ch let.
Vladislav Najbrt
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Standardizace v ãeské
polygrafické praxi

V ãesk˘ch médiích a na odborn˘ch konferencích
se jiÏ del‰í dobu setkáváme s pojmem
standardizace v polygrafii. Se standardizací
se mÛÏeme setkat napﬁ. i u nov˘ch zákazníkÛ,
kteﬁí poÏadují po tiskárnû v˘robu v souladu
s mezinárodními polygrafick˘mi standardy. Mám
pocit podpoﬁen˘ praktickou zku‰eností, Ïe mnoho
takov˘ch aktivit dot˘kajících se standardizace
se ﬁe‰í typicky ãeskou cestou, resp. se neﬁe‰í
vÛbec. Co je tedy cíl tohoto ãlánku? Cílem
je podívat se na standardizaci z praktického
pohledu a moÏná trochu netradiãní optikou.
âtenáﬁ by mûl po pﬁeãtení b˘t schopen
zodpovûdût otázku, zda a v jakém rozsahu
je standardizace dÛleÏitá právû pro jeho práci.

Nechci se dotknout ctûného ãtenáﬁe, ale ãeské
prostﬁedí je pﬁece jen specifické a vykazuje napﬁ.
vÛãi nûmeckému „Ordnung muss sein“ urãité
odchylky. Místo prevence ﬁe‰íme ãasto dÛsledky,
resp. pﬁíãiny podceÀujeme. Jak to funguje v praxi?
Pﬁedstavte si problémy v tiskárnû jako poÏár.
Ve firmû jsou vyãlenûní pracovníci, kteﬁí jsou
vedle své práce urãeni i na ha‰ení poÏárÛ.
PokaÏdé kdyÏ vznikne poÏár je potﬁeba ho uhasit.
Odpovûdní pracovníci musí zanechat svojí práce,
pﬁevléci se do hasiãského obleku a poÏár uhasit.
Samozﬁejmû dojde pﬁi takovém poÏáru ke ‰kodám.
Místo toho, aby firma ﬁe‰ila pﬁíãinu poÏárÛ,
soustﬁeìuje se na to, jak posílit „hasiãsk˘ sbor“
a vypilovat techniku „ha‰ení“. Otázka je, co stojí
firmu více penûz – prevence poÏáru nebo jeho
ha‰ení? Nemusíme zÛstat jen u standardizace, ale
vezmûme si napﬁ. velmi populární téma ISO 9001.
Ruku na srdce – jaké firma skuteãnû ﬁe‰í
organizaci systematicky a v souladu s normou
a komu jde pouze o certifikát ve vstupní hale?
Pokud se oblast standardizace (a nejen té odborné,
polygrafické, ale i obecné napﬁ. dle ISO 9001)
podíváme v˘‰e popsanou optikou, je jasné,
Ïe neexistuje dlouhodobá cesta, dlouhodobá
strategie bez standardizace.
Proã standardizace v tiskárnû? Polygrafie,
ostatnû jako kaÏdé jiné prÛmyslové odvûtví,
standardizaci nutnû potﬁebuje. Proã? Zde jsou
nejdÛleÏitûj‰í dÛvody:
■ Na v˘sledku v polygrafickém procesu se podílí
rÛzní lidé na rÛzn˘ch místech (zadavatel, grafik,
tiskárna, kooperant) s rÛzn˘mi pracovními
zvyklostmi a s rÛznou úrovní a rÛzn˘m
povûdomím o standardizaci svojí vlastní práce.

Pﬁedstavte si problémy v tiskárnû jako poÏár. âasto místo toho, aby firma ﬁe‰ila pﬁíãinu poÏárÛ,
soustﬁeìuje se na to, jak posílit „hasiãsk˘ sbor“ a vypilovat techniku „ha‰ení“.
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Pokud ãlovûk na ‰piãce organizaãní struktury firmy
neidentifikuje problém a potﬁebu jej ﬁe‰it, dost tûÏko
se samozﬁejmû argumentuje potﬁebou standardizace.

Do procesu vstupuje celá ﬁada libovolnû
kombinovatelného hardwaru (rozumûjme
i v˘robních zaﬁízení) a softwaru.
■ Tiskové zakázky prochází na své cestû
k finálnímu produktu ﬁadou zpracování, z nichÏ
kaÏdé mÛÏe zakázku fatálnû ovlivnit a má tak
vliv na v˘slednou podobu tiskoviny.
■ Nejen v˘robní zaﬁízení, ale i materiály – barvy,
papíry, tonery, mûﬁící zaﬁízení jsou rÛznorodé.
Znalosti o jejich vlastnostech a pÛsobení
navzájem jsou u zainteresovan˘ch osob také
rÛzné.
V polygrafii jsou zakázky zpracovávány zpravidla
pod velk˘m ãasov˘m tlakem a není prostor
na optimalizaci konkrétní zakázky za bûhu.
Cílov˘ stav – jak to mÛÏe vypadat Pokud
se máme bavit o standardizaci, ﬁeknûme
si nejprve, jak mÛÏe vypadat standardizovaná
produkce v ideálním pﬁípadû a jaké jsou
z ní v˘stupy. To znamená, aÈ odbûhneme
co nejvíce od teorie, co mi konkrétnû u‰etﬁí a jak
konkrétnû mi usnadní Ïivot?
■ Oãekávan˘ a opakovateln˘ tiskov˘ v˘stup
(a to v celém v˘robním procesu, tzn. vãetnû
digitálních strojÛ, nátiskÛ, tiskov˘ch strojÛ)
■ Úspora makulatury v ﬁádu desítek procent
■ SníÏení reklamací o desítky procent, rozumûjme
i úspora ãasu pracovníkÛ tiskárny
■ Získání konkurenãní v˘hody a upevnûní vztahu
se zákazníkem
Jak se standardizuje? Abychom nemluvili jen
o v˘hodách, ﬁeknûme si zcela na rovinu i to,
co musím investovat, abych zajistil
standardizovanou produkci? Není tﬁeba objevovat
Ameriku. JiÏ ﬁadu let existují polygrafické normy
– aÈ uÏ to jsou normy oborové nebo normy
národní ãi mezinárodní. Tyto normy nevznikly
na akademické pÛdû odtrÏené od reality, ale
pﬁímo v praxi za pﬁímého pﬁispûní lidí z tiskáren.
Zb˘vá tedy normy zavést a pracovat podle nich,
■

coÏ je proces trvající nûkolik mûsícÛ
a to za pﬁispûní odborníkÛ. Konkrétnû to znamená
sérii testÛ, nastavení v‰ech v˘sledn˘ v˘robek
ovlivÀujících procesÛ, vytvoﬁení dokumentace –
tedy jasn˘ch pravidel a zpÛsobÛ jejich kontroly.
Pokud je v‰ak jednou zavedeno, neznamená práce
v souladu se standardy pro pracovníky Ïádnou
v˘raznou ãasovou zátûÏ. Naopak – zamûstnanci
dûlají dále svoji práci, ale nyní s jasn˘mi pravidly
a podle jednoho schématu. Nejvût‰í oﬁí‰ek je tedy
standardy zavést. Ale i zde samozﬁejmû platí –
s chutí do toho, pÛl je hotovo. Vyplatí se to!
Praxe Víme, jak by to mûlo vypadat a nyní,
jak to vypadá v praxi a jací jsou nejvût‰í viníci
toho, „proã to nejde“.
Problém ã. 1: Neosvícen˘ manaÏer
Pokud ãlovûk na ‰piãce organizaãní struktury
firmy neidentifikuje problém a potﬁebu jej ﬁe‰it,
dost tûÏko se samozﬁejmû argumentuje potﬁebou
standardizace. Dost ãasto je toto spojeno s tím,
Ïe si lidé lÏou sami sobû, popﬁ. fale‰nû uklidÀují
svoje svûdomí v duchu „mûﬁíme pﬁece denzity,
tak to musí staãit“. Kdo a kdy denzity stanovil,
resp. jsou stanoveny správnû? âím denzity
mûﬁíme? Tiskneme vÛbec barvami, které jsou
CMYKové (my‰leno CMYK dle normy)? Co ostatní
celá ﬁada parametrÛ, které mají vedle hodnot
v˘sledného tisku vliv na v˘sledek?
Problém 2: Neschopn˘ manaÏer
V pﬁípadû, Ïe se vedení rozhodne ﬁe‰it
standardizaci, je nutné si za sv˘m rozhodnutím
stát. Tlaky ze strany zamûstnancÛ, kteﬁí vidí
v implementaci pouze zmûnu pracovních návykÛ,
je potﬁeba ustát a pracovníky motivovat.
V pﬁípadû, kdyÏ celá firma netáhne za jeden
provaz a ze shora není dÛsledn˘ tlak, zavedení
se samozﬁejmû komplikuje a prodluÏuje.
Z praktické zku‰enosti mohu ﬁíci, Ïe napﬁ.
nejvût‰í problém je se zákazníky (resp.

Zavedení norem znamená sérii testÛ, nastavení v‰ech
v˘sledn˘ v˘robek ovlivÀujících procesÛ, vytvoﬁení
dokumentace – tedy jasn˘ch pravidel a zpÛsobÛ jejich
kontroly.

Zavedení standardÛ vyÏaduje práci s barvami
pigmentovan˘mi podle normy i s kalibrovan˘m mûﬁícím
zaﬁízením.

obchodníky, kteﬁí se zákazníky mluví), neboÈ i oni
vstupují do procesu standardizace – ano, základ
pro správnû vyti‰tûn˘ produkt zaãíná uÏ
u zákazníka. Jemu je potﬁeba vhodnou formou
sdûlit, co je standardizace, jaké to bude mít pro
nûj pﬁínosy. Obchodní oddûlení se ãasto vnímá
pouze jako pﬁíjemce objednávek a ne jako pojítko
mezi v˘robou a zákazníkem, kter˘ komunikaci
moderuje.
Problém 3: Nevhodné zaﬁízení, materiály
a pﬁístroje
Samozﬁejmû se stává, Ïe ãlovûk pﬁi procesu
zavedení standardÛ narazí na nevhodn˘ materiál,
stroj ãi zaﬁízení. U stroje je dost tûÏko moÏná jeho
v˘mûna v ﬁádu jednotek a desítek miliónÛ. Zde
se v‰ak dají najít ﬁe‰ení, která umoÏní i takové
stroje velmi dobﬁe vyuÏít a ohlídat. U zaﬁízení
a materiálÛ je vhodná jejich v˘mûna – pokud
tiskárna pouÏívá 10 let star˘ a 10 let
nekalibrovan˘ denzitometr, kter˘ navíc
2x za tu dobu spadl na zem, jeho v˘mûnu snad
nikdo nemÛÏe zpochybÀovat. Stejné je to napﬁ.
s barvami – obãas se v tiskárnách vyskytnou barvy
s v˘raznû odch˘lenou pigmentací od normy –
musím se pak ptát: stojí nám kontrastnûj‰í tisk
za to, Ïe nám nesouhlasí tisk s nátiskem resp.
zámûrem grafika?
Problém ã. 4: NedÛslednost a nekomplexnost
Last but not least – dÛslednost. Pokud jednou
normy zavedu a v˘sledek se mi osvûdãil, nemohu
polevit a vyrábût si jak chci. Ono je hroznû
pohodlné nerespektovat pravidla, ale rozhodnû
se to nevyplatí. Pokud se bavíme o nedÛslednosti
ãasové, pak je tﬁeba zmínit i dÛslednost
systémovou – nestaãí, kdyÏ jednou za rok udûlám
testy na jednom stroji a pak budu dal‰í rok spát
na vavﬁínech. Standardizace je krásná a velmi
uÏiteãné vûc, ale je nutné ji dûlat – jako v‰echno –
poﬁádnû. ×
Dipl.-ing. Jiﬁí Zápotock˘

