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Moderní, elegantní a reprezentativní papír
v jemném pﬁírodním odstínu –
to je BIO TOP 3®. Tento papír slaví letos své
pûtadvacáté narozeniny a spoleãnost
PaperlinX pﬁichází spoleãnû se sv˘mi
zákazníky s gratulací a v˘zvou pro v‰echny
grafické designéry a agentury, kteﬁí
v kreativním prÛmyslu rozhodují o v˘bûru
papíru. Ta v˘zva spoãívá v jedineãnosti
tohoto papíru, kter˘ je díky sv˘m vlastnostem
a pﬁírodnû bílému odstínu ideální pro
unikátní a sofistikované ti‰tûné materiály,
které mluví samy za sebe.
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Papír BIO TOP 3® je celosvûtovû prvním
papírem vyroben˘m jako 100% TCF /zcela
bez chloru/, kter˘ neobsahuje opticky
zjasÀující prostﬁedky. BIO TOP 3® je hybridní
papír, to znamená, Ïe je vhodn˘ pro ofsetov˘,
laserov˘ i inkjetov˘ tisk. Má pÛsobiv˘
environmentální profil, je certifikován FSC,
Austrian environmental label, EU Ecolabel
a odpovídá normû ISO9706 a NEN2728.
Papír s pﬁírodnû bíl˘m odstínem se ideálnû
hodí pro dokonal˘ firemní styl,
od hlaviãkového papíru po obálky. Díky
svému pﬁírodnímu odstínu vyvolávají v˘tisky
velmi pﬁíjemn˘ dojem, s jemnou a hladkou
reprodukcí barev a neobyãejnû homogenní
ãernou, oproti ostr˘m kontrastÛm, které
typicky nabízí vysoce bílé papíry. Skvûlé
v˘sledky taky dosahuje ve speciálních
dokonãovacích a povrchov˘ch úpravách
papíru, od pﬁedsádky s dekorem ze zlaté fólie,
UV lakování, raÏby aÏ po kaligrafii.
Paperlinx nabízí BIO TOP 3® next v ‰iroké
‰kále formátÛ, od SRA3 pﬁes velké a ﬁezané
formáty aÏ po role. Rozsáhl˘ sortiment
formátÛ je vyrábûn v plo‰n˘ch hmotnostech
od 80 – 300 g/m2. Pro kanceláﬁské pouÏití
je vhodn˘ BIO TOP 3® extra.
Paperlinx se znaãkou papíru BIO TOP 3®
pﬁedstavuje vysokou kvalitu kombinovanou
s nejvy‰‰í ekologickou odpovûdností
a je skvûlou volbou pro v‰echny ekologicky
uvûdomûlé zákazníky. ×
Pro více informací a vzorky si napi‰te na:
jiri.bilik@paperlinx.com
Jiﬁí Bilík, PaperlinX
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V˘uka digitálního tisku na Stﬁední ‰kole
mediální grafiky a tisku

balení a expedice, vãetnû vyhotovení
pﬁíslu‰né dokumentace.
Praktické zvládnutí celého procesu pﬁípravy
a v˘roby tiskové publikace dále zlep‰í pozici
absolventÛ ‰koly na pracovním trhu i pﬁi
pﬁípadném samostatném podnikání.

Digitální tisk je technologie, bez které
se dne‰ní polygrafie jiÏ neobejde, a i Ïáci
odborn˘ch ‰kol by se s ní mûli seznámit,
aby se dobﬁe uplatnili v praxi. Stﬁední ‰kola
mediální grafiky a tisku z praÏské ãtvrti
LetÀany nám dovolila nahlédnout, jak uãí
digitální tisk právû ona.
Vyvinutím a zavedením nového v˘ukového
programu s názvem V˘roba publikací
za pomoci digitálního tisku, reaguje ‰kola
na poptávku mal˘ch studií a tiskáren, které
potﬁebují jednoho ãlovûka, kter˘ by umûl nejen
digitální tiskov˘ stroj obsluhovat ale i pﬁijímat
a kontrolovat data a provádût dokonãovací
práce. V˘uka digitálního tisku poskytuje ÏákÛm
‰koly relevantní souvislosti z oblasti v˘robního
programu v grafickém prÛmyslu. Tyto
souvislosti jsou ÏákÛm pﬁedávány jednak
formou teoretick˘ch pﬁedná‰ek, praktickou
formou a formou e-learningu, která je
v souãasné dobû nepostradatelná. V˘uka tak
probíhá interaktivním zpÛsobem a vyuÏívá
nejmodernûj‰í metody, které pﬁispívají k vy‰‰í
efektivitû, neboÈ Ïáci nabité teoretické znalosti
aplikují v praktické ãásti v˘uky. Îáci
se na v˘uce aktivnû podílí a lépe si tak nové
vûdomosti zapamatují a osvojují. Dal‰í
nespornou v˘hodou je, Ïe v˘stupy z tohoto
v˘ukového programu jsou uplatnitelné v praxi,
v profesním Ïivotû. Îáci tak vûdí, Ïe se uãí vûci
pro praktické vyuÏití a Ïe tyto znalosti jim
otevﬁou dveﬁe pﬁi hledání práce v oboru, kter˘
vystudovali.
V˘uka navíc probíhá pomocí moderních
technologií, které byly v souvislosti s projektem
poﬁízeny spoleãnû s dal‰ím vybavením nutn˘m
pro zavedení a v˘uku nového programu.
Projekt byl zahájen pracemi na metodice v˘uky
a na pﬁípravû uãebnice a instalací nov˘ch
technologií, které byly ãásteãnû poﬁízeny
z penûz od Evropského sociálního fondu.
Sazba a zlom jsou vyuãovány v moderních uãebnách

■

Uãebna DTP, která sousedí s digitálním tiskov˘m strojem

Produkãní digitální tiskov˘ stroj Konica Minolta bizhub
C6000

V rámci projektu ‰kola získala produkãní
digitální tiskov˘ stroj Konica Minolta Bizhub
C6000, ‰icí linku Horizon pro vazbu V1
(se‰itová vazba – skobiãky) a 11 PC vybaven˘ch
programem Enfocus PitStop 10. Tiskov˘ stroj
byl nainstalován v uãebnû praktické v˘uky CtP.
Zde jsou i nové PC se softwarem pro sazbu
(Adobe CS5 InDesign, Quark 10) a pro kontrolu
tiskov˘ch dat (Enfocus PitStop 10). ·icí linka
V1 byla instalována ve stﬁedisku praktické
v˘uky v knihaﬁské dílnû.
Co v‰echno se Ïáci uãí prakticky dûlat:
■ pﬁíjem a kontrola tiskov˘ch dat, oprava chyb,
■ pﬁíprava technologie tisku a knihaﬁského
zpracování, vãetnû dokumentace,
■ vyﬁazení na tiskov˘ arch se specifikou
digitálního tisku (vãetnû vyﬁazení publikací
s vazbou V1 a V2)
■ nastavení a obsluha produkãního tiskového
stroje (softwarové i hardwarové nastavení,
kalibrace barev, pﬁíprava a naloÏení papíru,
nastavení soutisku rub/líc, vlastní tisk,
odstraÀování závad bûhem tisku),
■ v˘roba publikace s vazbou V1 on line pﬁímo
ve stroji a off line na lince Horizon,
■ v˘roba publikace s lepenou vazbou V2
na lince Minabinda,

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papíﬁe BIO TOP 3® next, 100 gm2, kter˘ sponzorsky dodala spoleãnost PaperlinX CZ.

Pokraãování projektu Projekt byl z prostﬁedkÛ
‰koly doplnûn o dal‰í software i hardware
a úspû‰nû jím pro‰lo uÏ cca 120 osob.
Software: Adobe CS5 Standard byly
upgradovány na Adobe CS6 Master Collection.
Byla poﬁízena ‰kolní verze Cinema 4D, PitStop
Pro11 a vyﬁazovací program PLDA.
Hardware: Digitální centrum bylo nasvíceno
záﬁivkami Philips kalibrovan˘mi na denní
svûtlo. Byla poﬁízena 3D tiskárna, která kromû
jiného slouÏí i na v˘robu raznic pro reliéfní
raÏbu – slepotisk. Pro zlep‰ení v˘uky byla
poﬁízena USB kamera s osvûtlením pro snímání
polygrafick˘ch v˘robkÛ pﬁi v˘uce a USB
mikroskop pro zkoumání rastru a vad v tisku.
V budoucnu by ‰kola ráda roz‰íﬁila v˘uku
o design a v˘robu obalÛ a za tímto úãelem
poﬁídila dal‰í zaﬁízení pro praktické dílny napﬁ.
vyﬁezávací plotr a produkãní inkjetov˘ tiskov˘
stroj. ×

3D tiskárna Profi3Dmaker slouÏí i na v˘robu raznic pro
reliéfní raÏbu

Knihaﬁská dílna, kde se Ïáci uãí dokonãovat tiskoviny
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Antalis prezentoval ‰irokou nabídku materiálÛ pro

21. roãníku veletrhu reklamy, médií, polygrafie
a obalÛ Reklama Polygraf probûhl ve dnech
13.–15. kvûtna 2014 v PVA EXPO Praha
v LetÀanech. Vystavovatelé i náv‰tûvníci
se shodli na tom, Ïe pﬁinesl zajímavûj‰í
expozice neÏ únorové veletrhy Embax
a PrintExpo v Brnû. Pﬁiná‰íme Vám obrazovou
reportáÏ s v˘bûrem toho nejzajímavûj‰ího.
Jitka Böhmová

vizuální komunikaci a signmaking, zaujaly tﬁeba
lentikulární fólie 3D Lentikular film

Digitální lakovací stroj Scodix na stánku Dataline, kde

PaperlinX na stánku Dataline pﬁedvedl ‰irokou nabídku

bylo k dispozici také mnoho vzorkÛ s lakovacími efekty

materiálÛ pro digitální tisk, zejména tûch urãen˘ch pro

na papírech PaperlinX

tiskové stroje HP Indigo

Impromat pﬁedstavil nejen tiskové technologie Ricoh ale

Xerox pﬁedvedl velkoformátovou inkoustovou tiskárnu

Canon se zamûﬁil na materiály pro velkoformátov˘ tisk,

i dal‰í zaﬁízení pro vizuální komunikaci – fotoaparát

Xerox IJP 2000 s rychlosti aÏ 420 m2 za hodinu. Pln˘mi

stánek byl pln˘ ukázek poti‰tûn˘ch papírÛ a deskov˘ch

Theta pro záznam 360° snímkÛ a projektory pro velmi

paletami byla demonstrována hodinová produktivita

materiálÛ urãen˘ch pro vnitﬁní i venkovní aplikace

krátkou vzdálenost

produkãního stroje Xerox iGen

Konica Minolta vytvoﬁila spolu s firmami Cicero, Formica

Formica pﬁedvedla knihaﬁská zaﬁízení pro dokonãování

Europapier pﬁedstavil sortiment papírÛ pro digitální tisk

a Europapier komplexní stánek; od papíru

produktÛ digitálního tisku napﬁ. víceúãelov˘ stroj pro

na spoleãném stánku s firmami Konica Minolta, Cicero

po dokonãování. Hlavním tahákem byl produkãní

ﬁezání, bigování a perforaci Duplo DC-646PRO

Stapro Group a Formica

digitální tiskov˘ stroj bizhub Press C1100

Vyti‰tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

