příjemné jest:
na přítomném činiti
na budoucím doufati
a na minulé vzpomínati
A R I S T O T E L E S

T Y P O G R A F I A

3 / 2 0 1 2 / 1 2 3 3 / 1 1 5

Editorial

Je jaro. Pﬁíroda se po zimû pomalu probouzí a v‰ude ra‰í pupeny a rozkvétají první jarní rostlinky.
Stejnû tak vzkvétají na‰e tiskárny, o ãemÏ nás pﬁesvûdãují tiskové zprávy informující o instalaci
nov˘ch zaﬁízení v té nebo téhle tiskárnû, které nám chodí e-mailem do redakce. V tomto ãísle
Typografie si napﬁíklad mÛÏete pﬁeãíst o nové knihaﬁské lince v Tiskárnách HavlíãkÛv Brod,
které jsou jedním z nejvût‰ích podnikÛ vyrábûjících knihy v âeské republice.
O kvalitû tiskovin z ãesk˘ch tiskáren nás kaÏdoroãnû pﬁesvûdãují i oborové soutûÏe napﬁ. na‰e
soutûÏ Kalendáﬁ roku, kterou kaÏdoroãnû poﬁádáme se spoleãností M.I.P. Group a.s. Letos
se pﬁihlásilo 85 kalendáﬁÛ, coÏ je o 29 více neÏ v loÀském roce! Tento zájem nás velmi potû‰il
a s radostí Vám mÛÏeme potvrdit, Ïe kvalita celkového zpracování pﬁihlá‰en˘ch kalendáﬁÛ je kaÏd˘
rok na vysoké úrovni. Fotografie, postprodukce, tisk i zu‰lechÈování a dokonãovací zpracování
kalendáﬁÛ je vÏdy profesionálnû provedeno. V˘sledky soutûÏe zveﬁejÀujeme v Typografii digitální.
MnoÏí se i kalendáﬁe vyti‰tûné digitálním tiskem – tento rok se jich pﬁihlásilo osm oproti loÀsk˘m
tﬁem a svou kvalitou tisku se vyrovnají tûm ofsetov˘m. Digitální tisk se dnes jiÏ kvalitativnû
vyrovná ofsetu, o ãemÏ Vás pﬁesvûdãujeme v Typografii digitální a toto prohlá‰ení jistû potvrdí
i veletrh drupa 2012, kterého je Typografia mediálním partnerem.
Digitální tisk se pomalu dostává i do oblasti obalÛ a etiket aÈ jiÏ pro svou ekonomiku tisku mal˘ch
sérií nebo díky sv˘m efektÛm typu mikrotext, ãir˘ toner nebo metalická barva, které mohou
nûkdy poslouÏit i jako ochranné prvky. Ke slovu digitální tisk patﬁí slovo personalizace.
Ta se osvûdãila pﬁi tvorbû a tisku adresn˘ch zásilek a v obalovém prÛmyslu má také své uplatnûní,
i kdyÏ se to na první pohled moÏná nezdá. Nûkteﬁí zahraniãní v˘robci nápojÛ napﬁíklad nabízejí
tisk vlastní personalizované etikety – na internetov˘ch stránkách jednodu‰e vloÏíte
do pﬁipraveného layoutu fotografii a brzy mÛÏete oãekávat zásilku va‰eho oblíbeného nápoje
s jedineãnou etiketou. Mám pocit, Ïe podobné vyuÏití personalizace pro své obaly pouÏila
v minulosti i ãeská firma, která vytiskla na etikety sv˘ch nápojÛ fotografie z dovolené zaslané
spotﬁebiteli v rámci soutûÏe.
Vzorky obalÛ a etiket vyti‰tûn˘ch na digitálních tiskov˘ch strojích nás nenechají na pochybách,
Ïe kvalita je opravdu ‰piãková. V rámci rubriky Ptáme se dodavatelÛ v Typografii digitální jsme
se od v˘robcÛ snaÏili dozvûdût, které „digitály“ jsou pro tisk obalÛ a etiket nejvhodnûj‰í. PﬁestoÏe
se nám podaﬁilo získat jenom dvû odpovûdi i tak obsahují zajímavé informace. O malonákladov˘ch
obalech se doãtete v úvodním ãlánku Milana Lelka, Ondﬁej Sedláãek pﬁedkládá opût ãlánek
o marketingu tentokrát zamûﬁen˘ na reklamní agentury. Pod jak˘m heslem se koná drupa 2012?
Na tuto otázku Vám ãásteãnû odpoví stejnojmenn˘ text Barneyho Coxe. Pokraãujeme v ﬁadû
pﬁíspûvkÛ o efektivních a úsporn˘ch systémech Logotec Print L pro ofset. Milovníky kaligrafie potû‰í
Stránky MistrÛ od Vladislava Najbrta v jubilejním 20. pokraãování a o novinkách pro knihaﬁské
zpracování se dozvíte v Typografii digitální.
Jitka Böhmová
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Malonákladové obaly:
Tisk, zpracování a funkãnost

Vzhledem k problémÛm v oblasti akcidenãního
tisku a sniÏujícímu se objemu v˘roby v oblasti
publikací, roste pro prÛmysl tisku v˘znam trhu
obalÛ. Vzhledem k obrovskému rozsahu nabídky
potravin, prÛmyslov˘ch v˘robkÛ spotﬁebního
charakteru, které je nezbytné nejen zabalit, ale
hlavnû na nû v regálech obchodÛ upozornit a tím
zv˘‰it jejich atraktivnost pro spotﬁebitele, roste
i v˘znam designu obalÛ, které by mûly umoÏnit
i jejich rychlé, nekomplikované otevﬁení bez
pomocn˘ch nástrojÛ. Jen tím mÛÏe pﬁidaná
hodnota obalu zajistit jejich nasazení, zvlá‰tû pro
znaãkové a prémiové zboÏí a potraviny.
Úvodem Obaly mají zajistit také dÛvûru
spotﬁebitelÛ ke znaãkovému zboÏí tím, Ïe budou
stále inovativní. To si vyÏaduje soustavn˘ v˘voj
a porozumûní v‰ech partnerÛ v procesu tvorby
hodnot. Dal‰ím aspektem je vztah obalÛ
k Ïivotnímu prostﬁedí, pﬁedev‰ím v oblasti
recyklace. V na‰ich podmínkách se sice chválí
sbûr PET lahví, ale o jejich zálohování je ticho
po pû‰inû. Pﬁitom jen finanãní interes dokáÏe
donutit spotﬁebitele ke skuteãnû zodpovûdnému
chování. U na‰ich západních sousedÛ nejde
jen o PET lahve ale i o hliníkové plechovky, které
také jiÏ nejsou Ïádn˘m jednorázov˘m, nevratn˘m
obalem. To si ov‰em vyÏaduje odpovídající
vybavení obchodÛ, kde jsou tyto obaly lisovány
do tvaru vhodného pro v˘slednou recyklaci.
MoÏnosti nejrÛznûj‰í postupÛ tisku pro tisk obalÛ
se v zásadû mûní pﬁi tisku obalÛ na potraviny, kde
je ﬁada nov˘ch poÏadavkÛ, zvlá‰tû z hlediska
realizace bariérov˘ch vlastností u folií. Jak lze
ãasto pozorovat pﬁi nákupu su‰enek, je vlastní
poÏivatina umístûna do nepropustné folie, která
dokonale chrání pﬁed pachem pouÏit˘ch barev.
V praxi ofsetového tisku se prosazují speciální,
senzoricky neutrální barvy s nízkou migrací pro
vnûj‰í potisk obalÛ potravin a jiného senzoricky
citlivého zboÏí. V kaÏdém pﬁípadû je vhodné
provést v pﬁípadû nov˘ch poÏadavkÛ pﬁedem
Tisk krabiãek pﬁes internet – vzorky – pﬁevzato z PMA

testy. To se t˘ká také digitálního tisku. Obdobné
je to i u disperzních lakÛ v archovém tisku.
Z hlediska dokonãujícího zpracování obalov˘ch
tiskovin do obalÛ, je nezbytné se zab˘vat
problematikou lepidel. Pﬁedev‰ím se jedná
o disperzní lepidla bez rozpou‰tûdel
s odpovídajícími fyzikálními vlastnostmi.
Je vhodné se zmínit i o problematice ti‰tûné
elektroniky. Jsou to, jak ti‰tûné RFIDy (Radio
Frequency Identification Tags), tak i nejrÛznûj‰í
interaktivní a inteligentní obaly. To v‰e lze
oãekávat v dosahu nûkolika málo let a u nûkter˘ch
„promo“ akcí i v ﬁádu nûkolika mûsícÛ, nejpozdûji
v pﬁí‰tí vánoãní nabídce. Urãité ochranné prvky
se nastûhovaly jiÏ nyní napﬁíklad do podráÏek bot,
aby si je nebylo moÏno, jak se o tom prodavaãi
ãasto v zastrãen˘ch místech mohli pﬁesvûdãit,
bezplatnû odnést. Deaktivace ochrann˘ch prvkÛ
se provádí po úhradû na zaﬁízení vedle pokladny.
V˘roba obalÛ v „neobalov˘ch“ tiskárnách Pﬁíli‰
úzk˘ sortiment a zamûﬁení na nûkolik málo
zákazníkÛ mÛÏe b˘t pro tiskárnu osudn˘m.
Vzhledem k tomu, Ïe pracuji v branÏi tisku pﬁes
padesát let, zaÏil jsem jiÏ ledacos. V poslední
dobû sleduji, kolik tiskáren v mém okolí zcela
ukonãilo, nebo znaãnû omezilo svou ãinnost.
V Ïádném období nemÛÏe dlouhodobû pﬁeÏít
tiskárna, která je zamûﬁená napﬁíklad pouze
na akcidenci, prospekty a jiné propagaãní
tiskoviny. V této oblasti pﬁevzal iniciativu Internet
a provozovatelé internetov˘ch sluÏeb. Objednat
z otevﬁené stránky nabízené zboÏí, nebo sluÏby,
lze pﬁímo, bez toho, Ïe by bylo nutné telefonovat,
odesílat individuální e-mail, nebo dokonce psát
dopis. Nemám nic proti tisku prospektÛ, ale
v souãasné dobû tvoﬁí jen doplnûk v nabídce,
napﬁ. automobilové prospekty je nutno vyÏádat
pﬁes e-mail, jinak takov˘ prospekt, jako bûÏn˘
zájemce, bez náv‰tûvy autosalonu, nedostanete.
Proti tomu obaly, od etiket aÏ po krabiãky,
bonboniéry a jakékoliv dal‰í papírové obaly jsou
a budou i nadále nezbytné. První, co je nezbytné
si uvûdomit, je to, Ïe pro uvaÏovan˘ sortiment
potﬁebujeme potiskovat takov˘ formát kartonu
a papíru, kter˘ bude odpovídat finálnímu obalu.
Dal‰ím pﬁedpokladem je síla potiskovaného
materiálu. Koneãnû tﬁetím poÏadavkem je vysoká
pﬁesnost úhlu naloÏení archu, zvlá‰tû
u digitálních tiskáren. V˘konné digitální tiskové
stroje mají jiÏ nakládání archu na náloÏky. Pokud
o takovém postupu uvaÏujeme, je vhodné provést
zkou‰ku tisku malého nákladu etiket, které
následnû necháme rozﬁezat. Ostatnû pﬁesnost
ﬁezání je pﬁedpokladem jakéhokoliv dal‰ího
zpracování obalu. Napﬁíklad vysekávan˘ch, nebo
protlaãovan˘ch etiket. Je pﬁitom lhostejné, zda

Náhled obalu na dálku

Interaktivní otáãení a skládání obalu na monitoru

Nasazení softproof systému podle standardu ISO 14861

byly ti‰tûny na digitálním stroji, nebo klasick˘m
ofsetem. Pﬁesnost úhlu nakládání je dÛleÏitá i pﬁi
v˘seku krabiãek.
Problematika vysekávací obrysové kresby
v˘sekové formy a tisku skládaãek V˘sekové
formy se vyrábûjí, jak pro ploch˘ v˘sek, tak
i rotaãní. Rotaãní planÏety ov‰em nejsou v tomto
ãlánku pﬁedmûtem na‰eho zájmu. Jedná
se maximálnû o ploch˘ v˘sek standardních
skládaãek, které jsou následnû zpracovány ve stroji
pro skládání a lepení skládaãek. Takové skládaãky
ve standardních formátech je moÏno tisknout
na digitálním tiskovém stroji a následnû zpracovat.
Zákazník pﬁipraví krabici do standardní v˘sekové
kontury v nûkterém formátu CAD. Ostatnû
u v‰ech druhÛ tiskovin se poãítá s pﬁídavkem
na oﬁez 3 mm z kaÏdé vnûj‰í (okrajové) strany.
To platí i pro skládaãky.
Dal‰ím pﬁedpokladem jsou standardní data
dokumentu v PDF formátu pro tisk. Vzhledem
k rozsahu pﬁená‰en˘ch dat je vût‰inou vyuÏíván
FTP server tiskárny, nebo jiné interní systémy
se správou dat na serverech.
V urãit˘ch pﬁípadech je moÏno dosáhnout
vysokého efektu pomocí digitálního v˘seku
do papíru. Je to moderní metoda umoÏÀující
vyﬁezat tiskovinu do nejmen‰ích detailÛ bez
pouÏití v˘sekové raznice. Vhledem k investiãní
nároãnosti je vhodné zadat digitální v˘sek
do kooperace. VÏdy se bude ale jednat
o v˘jimeãné zu‰lechtûní tiskoviny.
Pﬁedpokladem úspû‰nosti je automatizace procesÛ
pﬁípravy tisku, kterou je nezbytné pﬁesunout
na zákazníka. Pokud to není moÏné, je takováto
pﬁíprava zadávána externistÛm, nebo
do kooperujících agentur. Jako pﬁíklad uvádím
náhled (softproof) krabiãek na dálku (remote
proof).
Profesionální dálkov˘ softproof pﬁes displej
poãítaãe Co nám mÛÏe zajistit softproof (náhled)
v procesu schválení zakázky k tisku
■ nejprve je nutno zajistit pﬁesn˘ ICC color
matching pro monitor daného pozorovatele,
napﬁíklad vedle schvalovacího pultu tiskového
stroje. Není podstatné, zda se jedná o ofsetov˘,
nebo digitální tiskov˘ stroj
■ cel˘ systém náhledu je pﬁipraven pro
profesionální funkãnost schvalování
■ nezbytné jsou proto i profesionální nástroje pro
manipulaci se stránkami, s interaktivním
otáãením ti‰tûného obalu na monitoru, skládání
prospektu, nebo otáãení stránek pﬁi tisku
akcidence a pod.
■ souãasnû nám dálkov˘ proof zprostﬁedkovává
i komplexní procesní informace.

Pﬁíklad komplexního zpracování zakázky pﬁes
dálkov˘ pﬁístup:
■ zákazník nám posílá k tisku pravidelnû stejnou
zakázku, napﬁíklad informativní mûsíãník
daného obvodu, nebo mûsta
■ zákazník sám ode‰le zpracovanou zakázku
v dohodnutém formátu PDF/X na ná‰ server
pﬁes datov˘ upload (nahrání dat odesláním
zakázky na server)
❏ zadá náklad tiskoviny a její rozsah
❏ poÏadovan˘ termín
■ po pﬁípravû zakázky k osvitu ode‰leme
automaticky pﬁes ná‰ server vyﬁazen˘ mûsíãník
ke schválení v PDF formátu
■ zákazník pﬁes monitor prolistuje vyﬁazení
a schválí ho k tisku
■ zakázka je automaticky zpracována
v pﬁípravû pro tisk, a to aÏ do startu osvitu
tiskov˘ch desek na CtP zaﬁízení. Pokud
je zakázka realizována digitálním tiskem,
je zpﬁístupnûna pro tiskov˘ stroj, kde je zaﬁazena
„do fronty“
Takovéto ﬁe‰ení automatizace pﬁedtiskov˘ch
procesÛ mezi zadavatelem zakázek a tiskárnou
je v˘hodné zvlá‰tû z dále uveden˘ch dÛvodÛ:

Profesionální online marketing v oblasti obalÛ
BûÏnû se pouÏívá umístûní reklamy v Google:
Google AdWords: Inzerujte svou firmu
na stránkách Google
Reklamy mÛÏete zobrazovat na stránkách
Google a v jeho reklamní síti (jak na sv˘ch
stránkách uvádí) bez ohledu na rozpoãet. Platíte
pouze tehdy, kdyÏ uÏivatel na va‰i reklamu
klikne.
Jak na sv˘ch stránkách Google uvádí:
„Vytvoﬁíte reklamy a zvolíte klíãová slova.
To jsou v˘razy a fráze související s va‰í
obchodní ãinností.
KdyÏ budou uÏivatelé vyhledávat na stránkách
Google nûkteré z va‰ich klíãov˘ch slov, mÛÏe
se vedle v˘sledkÛ vyhledávání zobrazit va‰e
reklama. To znamená, Ïe budete zobrazovat
reklamy cílové skupinû, která jiÏ o va‰i obchodní
ãinnost projevila zájem.
Po kliknutí na reklamu mohou uÏivatelé získat
o va‰í firmû více informací.“
Znát chování potencionálního zákazníka
Je nezbytné vést uÏivatele tak, aby na Ïádném
místû internetového kontaktu zadávání zakázky
nepﬁeru‰il.

¤etûzec zadávání zakázky pﬁes internet
Webová stránka

První dojem rozhodne, zda bude zákazník pokraãovat pﬁes návrh designu obalu,
pﬁípadnû si obal vybere z hotov˘ch návrhÛ, nebo, Ïe bude postup zadávání pﬁeru‰en

Nabídka produktu, obalu

Je nezbytná rozmanitost nabídky tak, aby si potenciální zákazník vÏdy mohl vybrat,
nebo provést jeho návrh, pﬁípadnû návrh zadat

Nezbytná bezprostﬁednost zpracování

Zákazník má zájem o online porovnávání. proto chce znát ihned cenu pro svÛj

objednávky

právû nakonfigurovan˘ obal

Design hotov˘ch obalÛ

Je nezbytné, pro zákazníka bez dostateãn˘ch znalostí designu, nebo problematiky
tisku, pﬁipravit moÏnost vlastního návrhu produktu tak, aby byl navrÏen˘ obal
realizovateln˘ v rámci nabídky tiskárny

Preflight / proofing (formální kontrola

Náhled a úprava dat v závislosti na poÏadavku zákazníka; nebo pouze kontrola dat,

dat a digitální nátisk, nebo náhled obalu

pﬁípadnû profesionální schvalování pﬁes digitální nátisk

Spolehlivé metody úhrady

Zákazník má zájem o bezpeãnou metodu online platby

nahrazuje FTP (File Transfer Protocol) ﬁe‰ení
pﬁes server
■ zkracuje dodávání dokumentÛ od zákazníka
do tiskárny
■ redukuje korekturní a schvalovací cykly,
pﬁípadnû je zcela vyluãuje
■ automatizuje v˘robní postupy od naãtení
dokumentÛ aÏ po osvit tiskov˘ch desek, nebo
aÏ po digitální tisk zakázky
■ zaji‰Èuje, aby byly procesy mezi zákazníkem
a tiskárnou transparentní a hlavnû
opakovatelné
■ roz‰iﬁuje celkovou ‰íﬁi tiskov˘ch sluÏeb
poskytovatele tûchto sluÏeb
■

Tabulka: Zadávání, kontrola dat zakázky,
schvalování a bezpeãná platba pﬁed realizací
zakázky
Nezb˘vá, neÏ se je‰tû vrátit k problematice
ofsetového tisku obecnû, jak se ﬁe‰í interakce
od návrhu obalu, aby byla zaji‰tûna kvalita tisku.
A to ve velmi zjednodu‰ené formû, bez odkazu
na potiskovan˘ substrát, v˘stupní zaﬁízení
a podobnû. Mezi návrhem a zpracováním
u zákazníka s v˘stupem v PDF/X , je jen pﬁenos
dat do tiskárny, v pﬁípadû ofsetu pﬁes pﬁenosové
kﬁivky RIPu na tiskovou desku. Pﬁi vlastním tisku
následuje spektrofotometrická kontrola tisku, jak
zobrazuje následující schéma.

