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Editorial

Pﬁipomûli jsme si v˘znamné dvojité v˘roãí 17. listopadu 1939 a 1989, které vyvolává v zemi, která dnes
jiÏ nestrádá, tû‰í se plné svobodû a je pr˘ dokonce na vzestupné cestû k lep‰ím zítﬁkÛm, pozitivní nálady
a statisticky doloÏenou spokojenost vût‰iny obyvatel. NeblíÏí se Ïádné volby a tak v‰echna média
rozpoutala v souladu s politiky i kritiky stran a v‰ech hnutí debaty a veﬁejná shromáÏdûní, která dost dobﬁe
nevûdí, mají-li polemizovat o minulosti nebo spí‰e nahlíÏet do neznámé budoucnosti. Právû ãtu novou
zprávu, Ïe car Putin sdûluje svûtu uji‰tûní, Ïe západ s v˘chodem se v klidu domluví a krize, vyvolaná
anexemi suverénních zemí, sestﬁely letadel a nejrÛznûj‰ími provokacemi aÏ po lÏi a fal‰ování dûjin, spolu
se sankcemi skonãí. Proã souãasnû nezastavil vojenské útoky jednotek (na dovolené) a nadále ma‰írující
posily pﬁes legální hranice, zpráva nic nezmiÀuje. Kdyby se lidstvu, nejen evropskému, vytratila pamûÈ,
mohli bychom to povaÏovat za zvlá‰tní odrÛdu ‰kádlení nebo za hloupé vtipy, ale pﬁicházejí také mnohá
varování pﬁed nedomy‰len˘m a neodpustiteln˘m podceÀováním nebezpeãn˘ch signálÛ, které se v nedávné
minulosti ﬁadû státÛ nevyplatily a stály ztráty území a mnoha lidsk˘ch ÏivotÛ. Pﬁi poslechu dne‰ních
disputací na‰ich politikÛ, hraniãících s kabaretními ta‰kaﬁicemi (tﬁeba dne‰ní veselé ‰kádlení na‰ich
posledních dvou pánÛ prezidentÛ Zemana a Klause v TV) nebo rádoby nevinné shazování role a práce
skuteãn˘ch disidentÛ, pﬁedev‰ím Václava Havla a v˘znamu celé sametové revoluce, se ãlovûku vybaví
plíÏivé pÛsobení zla, s nímÏ jsme si v minulém století uÏili aÏ dost. Svoboda má bohuÏel dvû stránky,
z nichÏ ta druhá uvolÀuje ruce zlu a zloãinu. Bezstarostnost mnoha studentÛ a vût‰iny mlad˘ch lidí, kteﬁí
nic z událostí a atmosféry pﬁed ãtvrt stoletím nezaÏili, vyvolává pamûtníkÛm nepﬁíjemné pocity a obtíÏnû
se hledají argumenty, které by je pﬁesvûdãily, Ïe ná‰ „listopad“ nebyl jen mûsícem, kdy padalo stejné listí
jako dnes a to celé nebylo jen velk˘m happeningem se ‰Èastn˘m koncem. Nejhor‰í na dne‰ní postsametové
rozpravû je poznání, Ïe nûkteﬁí na‰i pﬁedstavitelé se podezﬁele zajímají o nasmûrování kormidla
v˘chodním smûrem. Dûje se to vÏdy, kdyÏ vût‰ina spoleãnosti vyjadﬁuje – podobnû jako my dnes –
relativní spokojenost s pomûry a tﬁeba nûco s uspokojením slaví, tﬁeba svatomartinské hody ãi svobodu.
V posledních dnech jsme v‰ak zaÏili neãekané vzepûtí protestÛ studentÛ a mládeÏe proti fal‰i, zrádnému
jednání a ne‰Èastné orientaci ãásti politikÛ na odklon od západní kultury, jejíÏ na‰e zemû byla po staletí
v˘znamnou souãástí. Nepﬁejeme si zaÏít opût hrÛzy, které dobﬁe známe. Dûdictví demokratick˘ch tradic,
díla a my‰lenek Václava Havla nám budou drahé i v pﬁí‰tím roce Jana Husa.
Nastala doba adventu, kﬁesÈanského oãekávání Spasitele, kter˘ se musel stát dítûtem, ãlovûkem. Vánoce
budou na mnoha místech v rodinách a zemích obdobím radosti, obûtavosti a lásky k Bohu a bliÏním, jak
sv˘m Ïivotem a uãením hlásalo boÏské dítû, jehoÏ poselství stále neumíme následovat a naplnit.
Je smutné, Ïe ãlovûk i po jedenadvaceti stoletích umí válãit, vraÏdit a nechat hladovût dûti, pﬁestoÏe
dostal plodnou a krásnou zemi. Pﬁejeme si, aby ustalo válãení, chamtivé a rozpínavé usilování o cizí
území a neoprávnûnou moc nad druh˘mi národy.

Obálku vytvoﬁil grafik Pavel Dufek s pouÏitím
fotokaligrafie Debata fotografa Petra ·álka
a kaligrafa Petra Geislera.
O fotokaligrafiích jste si mohli pﬁeãíst v minulé
Typografii 9–10/2014 na str. 13. Pozvánku na
novou v˘stavu pop-artov˘ch tiskÛ Petra ·álka
a Pavla Dufka najdete v tomto ãísle na str. 16 – 17.

VáÏení ãtenáﬁi ãasopisu Typografia,
Z dÛvodÛ ekonomick˘ch pﬁeru‰ujeme vydávání odborného ãasopisu Typografia, které právû drÏíte v ruce. Proto jiÏ pﬁí‰tí ãíslo po 126 letech od zaloÏení
tohoto v Evropû nejstar‰ího odborného periodika pro tisk a typografick˘ design nepﬁipravujeme. Není to v historii Typografie poprvé: nejdﬁíve se tak stalo
v letech první a pozdûji druhé svûtové války, potﬁetí po na‰í sametové revoluci, kdy vydavatel VHJ polygrafick˘ prÛmysl zanikl. Pﬁísloveãná „kováﬁova kobyla
a ‰evcova Ïena chodily bosy“, tiskaﬁi a typografové opût svÛj list nesázeli a netiskli.
Tehdy se po necel˘ch tﬁech letech rozhodla malá skupina typografÛ-novináﬁÛ, (Vránková, Drbohlav, Najbrt), Ïe to tak nelze nechat, zahájili hledání
dobrovolníkÛ, kter˘m taková situace nedala spát a nûco pro svou vûc udûlají. âasopis byl opût na ministerstvu kultury pod pÛvodním názvem Typografia
zaregistrován, vznikla nová redakãní rada i redakce u GrégrÛ a uprostﬁed roku 1996 bylo vysázeno a v tiskárnû Svoboda Praha vyti‰tûno a svázáno první ãíslo
v nov˘ch demokratick˘ch podmínkách. Na‰ly se dal‰í podniky v âechách a na Moravû, které se rozhodly svépomocnû a zdarma vyrábût jednotlivá ãísla, na‰li
se úpravci, autoﬁi obálek i ãlánkÛ, jejichÏ jména najdete v tiráÏích, a tradice byla obnovena. První kompletní ãíslo jsme jako první ãasopis vytiskli digitálním
tiskem na stroji Xeikon v Belgii jako sponzorsk˘ dar firem Artaker Praha a Printa Praha v roce 1997. Po necel˘ch dvou letech jiÏ nebylo v dobû soukromého
podnikání moÏné takto pokraãovat. Opût jsme hledali a dumali.
Na‰li se dal‰í pokraãovatelé, bratﬁi Stanislav a Milan Mar‰ovi, kteﬁí zaloÏili Tercii, rodinnou tiskárnu v Nebu‰icích na okraji Prahy a Typografii vyrábûli dál.
Vydavatelem se stalo nakladatelství Digirama a vznikla zájmová skupina Kolegium Typografie, jejíÏ dne‰ní vûrné ãleny najdete na závûreãné dvoustranû.
Tisk na papírové a pﬁíbuzné materiály se rozvíjí dál, po silné dobû ofsetové pﬁi‰ly sílící techniky digitálního a inkjetového tisku, obor opût potﬁebuje nové
informace jako pﬁi zaloÏení v roce 1888, ale není ochoten za nû platit 130 korun za ãíslo. Pﬁed nûkolika dny proto oznámila tiskárna Tercie, Ïe v˘roba nemÛÏe
pokraãovat. Chystali jsme je‰tû koneãné lednové ãíslo, v nûmÏ v‰e více rozvedeme, ale ani to vám jiÏ nepo‰leme. Pﬁesto vûﬁíme, Ïe slavné a ve svûtû váÏené
jméno TYPOGRAFIA nezanikne. Znovu se najdou tﬁi...
Dûkujeme proto v‰em ãtenáﬁÛm, nûkolika desítkám zb˘vajících abonentÛ, vût‰inou ãlenÛ Kolegia, vûrn˘m autorÛm odborn˘ch ãlánkÛ, grafick˘ch obálek,
posluchaãÛm a pedagogÛm ‰kol, dodavatelÛm papíru, kartonu a tiskov˘ch barev, rodinû Mar‰ov˘ch, inzerentÛm, ãlenÛm redakãních rad a redaktorce
Jitce Böhmové za práci a vûrnost. Pﬁejeme vám krásné a pokojné Vánoce a zdrav˘, úspû‰n˘ nov˘ rok 2015!
Vladislav Najbrt a redakce.
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Budoucnost tiskáren
jak ji vidí lidé z praxe

KaÏd˘ obor lidské ãinnosti na pﬁelomu starého
a nového roku bilancuje a hodnotí svou práci
a v˘sledek sv˘ch aktivit a poãínání. Souãasnû
se pokou‰í nahlédnout za oponu nového období
a odhaduje oãekávání.
Periodick˘ ãasopis se musí ptát sv˘ch ãtenáﬁÛ
a své redakãní rady alespoÀ nûkolika otázkami
na jejich hodnocení a vÛli k dal‰í spolupráci
a na hodnocení postavení a dal‰ího v˘voje
branÏe, v níÏ a pro niÏ pÛsobí.
Od kulatého v˘roãí 100 let vycházení mûsíãníku
Typografia, tedy od roku 1888 pﬁipomínáme,
kolik nám je rokÛ. Ano, Typografii bude 126 let,
pro nûkoho je dobﬁe vypadající star‰í paní, pro
jiného, zejména v zahraniãí je rekordmankou
coby nejstar‰í evropsk˘ odborn˘ list a pro
nûkoho uÏ je na odepsání, protoÏe v módû
je dnes zmûna a to nejen v politickém Ïivotû.
Je otázkou, k ãemu, v ãem a jaká.
1 Jak to zatím vypadá s budoucností tiskáren
vzhledem k situaci na polygrafickém trhu
v tomto roce?
2 Jak˘ v˘voj oãekáváte v polygrafickém
prÛmyslu v roce 2015?
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Typografia digitální
Pﬁíloha o digitálním tisku ti‰tûná digitálním tiskem vloÏená
uvnitﬁ ãísla

Ing. Marek Pavli‰ta, REP Tisk spol. s r.o.
1 Budoucnost vypadá podobnû jako ve vût‰inû
oborÛ. âást poskytovatelÛ posílí, ãást ztratí.
Objeví se noví poskytovatelé a technologie.
Neãekám v následujících letech nûjakou velkou
revoluci. Spí‰e postupné nastolování jiÏ
dne‰ních trendÛ.
2 Myslím, Ïe rok 2015 bude pokraãovat
v trendech zapoãat˘ch v tomto roce. Nemyslím,
Ïe by nás ãekala nûjaká velká revoluce.
Jiﬁí Gult, smûnov˘ mistr v˘roby,
H.R.G. spol. s r.o.
1 Jsem zaloÏením nezlomn˘ optimista, proto
na mediální masáÏe typu, Ïe vlastnû bude
uÏ jenom hÛﬁ, nevûﬁím. Ano, ceny materiálÛ
i energií jdou nahoru. Ano, ceny ti‰tûné
produkce jdou dolÛ, ale pokud se jednotlivé
tiskárny zamûﬁí na to kde u‰etﬁit, kde zvednout
produktivitu práce a pﬁedev‰ím budou-li
odvádût perfektní práci, není nic ztraceno.
Dobré a zdravé tiskárny tisknou a budou
tisknout i nadále.
2 ¤ekl bych, Ïe k Ïádn˘m pﬁevratn˘m skokÛm
nedojde. Stále se bude bojovat o zákazníka.
Stále se budou hledat nová ﬁe‰ení, jak co nejvíce
u‰etﬁit a co nejvíce vydûlat a tím pádem pﬁeÏít.
Ale to slovo „pﬁeÏít“ mi úplnû nejde pﬁes jazyk.
Zní trochu pejorativnû, jako by tiskárny byly
nûjací chudáãci, coÏ podle mû nejsou.
Polygrafick˘ prÛmysl stejnû jako jiná odvûtví
prÛmyslu má na v˘bûr. Dûlat to dobﬁe nebo
to dûlat ‰patnû. ×

Stávka nûmeck˘ch ÏelezniãáﬁÛ zasáhla
veletrh Viscom

Frankfurt. Pﬁedstavte si, Ïe tam je veletrh,
a náv‰tûvník cestující vlakem se tam stûÏí
dostane: takov˘ scénáﬁ se odehrál bûhem
veletrhu Viscom. Obvykle cestuje
na Mezinárodní veletrh pro vizuální
komunikace vlakem kaÏd˘ ãtvrt˘ náv‰tûvník.
Obvykle. Ale nejvût‰í stávka v historii
nûmecké Ïeleznice zpÛsobila masivní naru‰ení.
I kdyÏ poﬁadatel veletrhu Viscom spoleãnost
Reed Exhibitions Deutschland provozuje Ïiv˘
vyhledávaã s nejnovûj‰ími dopravními
aktualizacemi a moÏn˘mi zpÛsoby dopravy,
masivní naru‰ení provozu na Ïeleznici pﬁece
jen veletrÏní událost nepﬁíznivû zasáhlo.

Foto: www.viscom-messe.com

Foto: www.viscom-messe.com
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Tﬁídenní veletrh, kter˘ se koná stﬁídavû buì
ve Frankfurtu nebo v Düsseldorfu, se poprvé
za deset let musel smíﬁit s poklesem náv‰tûvníkÛ.
Poﬁadatel zaznamenal celkem 10 064 náv‰tûvníkÛ
(pﬁed stávkou: 12 075), coÏ pﬁedstavuje pokles
o 17 % ve srovnání s Viscomem ve Frankfurtu
v roce 2012. „Mnoho na‰ich zákazníkÛ nemohlo
pﬁijet, nebo muselo zmûnit své cestovní trasy,
aby se dopravilo na veletrh Viscom“, ﬁíká
Hans-Joachim Erbel, generální ﬁeditel spoleãnosti
Reed Exhibitions Deutschland a shrnuje dÛsledky
napjaté dopravní situace v dobû konání veletrhu.
V pﬁedchozích letech zaznamenal Viscom jasné
dvouciferné roãní tempo rÛstu.
Na leto‰ním veletrhu Viscom ve Frankfurtu
ãekal náv‰tûvníky cel˘ svût vizuální
komunikace – od nejnovûj‰ích digitálních
tiskov˘ch ﬁe‰ení, inovaãních digital signage
aplikací pﬁes interaktivní displeje a tisková
ﬁe‰ení po finální zpracování obalÛ pouÏívan˘ch
pro komunikaci znaãky v místû prodeje. Poprvé
v historii obsadilo celkem 325 vystavovatelÛ
z 29 zemí (2012: 327) obû podlaÏí v˘stavní haly
3. Viscomu se podaﬁilo zv˘‰it svÛj profil díky
novému, jasnû strukturovanému uspoﬁádání
haly do ‰esti hlavních segmentÛ: velkoplo‰n˘
tisk, signmaking, objektov˘ design, digital
signage, POS display a POS packaging. Nov˘
vzhled byl definován „hlavními osami“
skládajícími se z „digitálního tisku, reklamních
technologií a materiálÛ“ v pﬁízemí
a „Komunikace znaãky, digital signage
a svûtelná reklamy“ v patﬁe.
„My‰lenka poskytnout lep‰í orientaci
poskytovatelÛm tiskov˘ch sluÏeb a reklamní
techniky, jakoÏ i zástupcÛm hlavních znaãek
z maloobchodu, prÛmyslu a agentur byla velmi
dobﬁe pﬁijata,“ ﬁíká ﬁeditelka Viscom Petra
Lassahn. Nová struktura vychází vstﬁíc zájmÛm
hostÛ a umoÏÀuje pﬁistoupit ke kaÏdému
tématu cílenû. Pﬁedûlaná POS display oblast,
která pﬁedstavila pﬁední spoleãnosti v daném
odvûtví pod jednou stﬁechou, rezonovala
se ‰irok˘m publikem obzvlá‰tû dobﬁe. Dal‰í
velmi dobﬁe pﬁijatou byla oblast POS packaging,

která ukázala tisková a dokonãovací zaﬁízení
a ﬁe‰ení pro navrhování a v˘robu vysoce
kvalitních skládaãkov˘ch obalÛ.
„Srdcem“ Viscomu byl opût svût inspirace.
Tato speciální v˘stava rozkládající se na 800 m 2
vyzdvihla osvûdãené postupy ze v‰ech ‰esti
tematick˘ch oblastí veletrhuViscom, vãetnû
trendÛ v místû prodeje, ocenûn˘ch obalov˘ch
ﬁe‰ení, tiskov˘ch a dokonãovacích inovací
a nejnovûj‰í digital signage projekty. Hlavním
tématem zde byla inspirace; konaly se diskuse
o trendech a workshopy, vãetnû jednoho, jehoÏ
hostitelem byla ‰kola obalového designu,
ukázaly náv‰tûvníkÛm, jak navrhnout a vyrobit
obal na cokoli od sériovû vyrábûn˘ch pﬁedmûtÛ
jako jsou prací prostﬁedky po luxusní zboÏí napﬁ.
prémiové lihoviny. „Veletrh Viscom jsme v rámci
‰koly obalového designu nav‰tívili poprvé a byli
jsme velmi pﬁíjemnû pﬁekvapeni. Mûli jsme
vynikající odezvu a mnoho náv‰tûvníkÛ, z ﬁad
jednotliv˘ch reklamních návrháﬁÛ aÏ po vût‰í
kanceláﬁe, ‰koly a univerzity. Bylo zastoupeno
celé spektrum rÛzn˘ch náv‰tûvníkÛ,“ ﬁíká Guido
Möller z Wacom / ‰koly obalového designu.
Dal‰ím z vrcholÛ svûta inspirace byly 3D ti‰tûné
exponáty, mikrovlnné krabice na pizzu, luxusní
obaly, multi-touch ﬁe‰ení pro stûny a stoly,
POS stojany ovládané gesty a inovativní ﬁe‰ení
mediálních kampaní.
Veletrh Viscom opût poslouÏil jako jevi‰tû pro
ﬁadu inovací, o ãemÏ svûdãí i zde vydaná
ocenûní v rÛzn˘ch odvûtvích sektoru vizuální
komunikace. Letos byly znovu prezentované
Viscom Best of Award v oblasti signmaking,
velkoplo‰n˘ tisk, koneãná úprava textilií,
software a svûtelná reklama; Digital Signage
Best Practice Award; SUPERSTAR nov˘ch
zobrazovacích ﬁe‰ení; European Wrap Star;
a designmaker Award pro kreativní návrhy,
které pracují na rÛzn˘ch reklamních médiích.
Nadcházející Viscom Düsseldorf se bude konat
od 4 do 6. 11. 2015. ×
(Podle tiskové zprávy z 10. listopadu 2014)
Foto: www.viscom-messe.com

