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Editorial

O letním cestování za tiskem a knihami
Letní mûsíce jsou ãasem ãerpání dovolen˘ch a cestování. KaÏd˘ tráví dovolenou jinak; nûkdo leÏí
rád na pláÏi a koupe se v moﬁi, jin˘ obchází památky v cizích a exotick˘ch zemích a dal‰í holduje
pû‰ím tÛrám aÈ uÏ na horách nebo v níÏinû. Sportovní nad‰enci vyjedou na kolech, lodích nebo
se dokonce navleãou do horolezeckého úvazku a vyrazí na cesty via ferata nebo zdolají skály
v âesku. Pro ty, kteﬁí rádi cestují za kulturou nabízím zajímavou alternativu nav‰tûvování ãesk˘ch
hradÛ a zámkÛ – objeìte si muzea tisku a knih. Poznáte krásné tiskaﬁské a kniÏní skvosty a moÏná
z nich naãerpáte inspiraci pro va‰i dal‰í práci v tiskovém a mediálním prÛmyslu. Krátce pﬁedstavím
ta nejznámûj‰í a nejzajímavûj‰í.
V minulém roce byla otevﬁena dlouho oãekávaná Expozice tiskaﬁství v Národním technickém muzeu
v Praze. Prostﬁednictvím vystaven˘ch strojÛ a zaﬁízení se náv‰tûvník seznámí s v˘vojem hlavních
tiskaﬁsk˘ch technologií a sleduje jejich technick˘ v˘voj od vynálezu knihtisku aÏ po souãasnost.
Originální dobové tiskaﬁské a sázecí stroje jsou vystaveny v prostoru sv˘m architektonick˘m ﬁe‰ením
pﬁipomínajícím autentickou atmosféru prÛmyslového prostﬁedí tiskárny. NáleÏit˘ prostor mají
Alois Senefelder, Jakub Husník a Karel Klíã, kteﬁí sv˘mi vynálezy v˘znamnû ovlivnili v˘voj
polygrafie. Souãástí sbírek je knihtiskov˘ ruãní lis z praÏské Jezuitské tiskárny z pﬁelomu
17. a 18. století nebo kotouãová rotaãka MAN z roku 1876, vyrobená pro MístodrÏitelskou tiskárnu
v Praze. Jedná se o první stroj svého druhu pouÏívan˘ v âechách a jeden z mála dochovan˘ch
v Evropû.
Asi nejznámûj‰ím ãesk˘m muzeem zamûﬁen˘m na knihu a tiskaﬁské ﬁemeslo je Muzeum knihy
v zámku dr. Radslava Kinského v moravském Îìáru nad Sázavou, které spadá pod správu Národního
muzea. Jsou zde chronologicky pﬁedstaveny dûjiny písma, knihy a knihtisku pﬁedev‰ím v evropsk˘ch
souvislostech. Zdaﬁilé rekonstrukce stﬁedovûkého skriptoria, pracovny mnicha-písaﬁe knih, dobové
knihaﬁské dílny a knihovny knih na ﬁetûzech pﬁikovan˘ch z ochrann˘ch dÛvodÛ (tzv. libri catenati)
dotváﬁejí celkov˘ obraz svûtového v˘voje kniÏní kultury. Vedle ﬁady kniÏních originálÛ zde
náv‰tûvníci naleznou i originální stroje: ruãní lis, rychlolis a sázecí stroj Linotype, které
dokumentují technick˘ rozvoj knihtisku v 19. a 20. století.
Dal‰ím zajímavou expozicí spadající pod Národní muzeum je Památník Jiﬁího Melantricha
z Aventina v jeho rodn˘ch RoÏìalovicích ve Stﬁedních âechách. Památník provádí náv‰tûvníka
Ïivotem slavného tiskaﬁe a renesanãního mû‰Èana Starého Mûsta praÏského a historií jeho tiskaﬁské
ãinnosti od jejích poãátkÛ v roce 1547 do Melantrichovy smrti. Ve vitrínách je mimo jiné vystaveno
celkem 17 originálních renesanãních tiskÛ vydan˘ch Melantrichem a jeho nástupcem
Danielem Adamem z Veleslavína, které pocházejí ze sbírek Polabského muzea v Podûbradech.
Na Moravû v Kralicích nad Oslavou stojí za náv‰tûvu Památník Bible kralické, kter˘ spravuje
Moravské zemské muzeum. Jeho budova sousedí s b˘valou tvrzí, kde v letech 1578 – 1620 nalezla
útoãi‰tû tajná tiskárna Jednoty bratrské. Ta zde tiskla nejenom knihy náboÏenského charakteru
(tj. bibli ãi bratrské kancionály), ale také nejrÛznûj‰í svûtská díla a uãebnice. Jejím nejv˘znamnûj‰ím
produktem v‰ak pﬁesto zÛstává ‰estidílná tzv. Bible kralická, náleÏící nejen k vrcholÛm tiskaﬁského
umûní v âesk˘ch zemích, ale kvalitou svého projevu pﬁedev‰ím k pokladÛm ãeského jazyka, kter˘
pﬁispûl k jeho uchování a rozvíjení v pozdûj‰ích dobách protireformace a exilu. Stálá expozice
v horním sále Památníku ukazuje ãinnost bratrské tiskárny ve svûtle kralick˘ch archeologick˘ch
v˘zkumÛ. Dolní sál Památníku pﬁipomíná Ïivot J. A. Komenského a jeho sepjetí s tiskárnou.
Severní Morava se mÛÏe py‰nit jedinou dosud ãinnou ruãní papírnou v âeské republice. V této
papírnû ve Velk˘ch Losinách funguje Muzeum papíru s expozicí o manufakturní papírenské v˘robû.
Náv‰tûvník se seznámí s nejroz‰íﬁenûj‰ími pﬁedchÛdci papíru (papyrus, pergamen), s poãátky v˘roby
papíru v oblasti jihov˘chodní Asie, s cestou papíru do Evropy, a s v˘vojem jeho v˘roby
na Evropském kontinentu aÏ do dnes. Bûhem prohlídky mÛÏete vidût tﬁeba model papírenské stoupy
nebo model prvního papírenského stroje z roku 1799.
V Západních âechách mÛÏete obdivovat kniÏní vazby v promûnách vûkÛ díky Muzeu kniÏní vazby
v Lokti. V krásn˘ch prostorách ranû barokní loketské radnice nahlédnete pod pokliãku dávn˘m
i souãasn˘m v˘robcÛm kniÏní vazby. Dozvíte se napﬁíklad, jak a na ãem mistﬁi knihaﬁi zlatili
písmena nebo obrázky, jak se‰ívali stránky, proã nûkteﬁí knihaﬁi neradi pracují s pergamenem
a prohlédnete si krásné knihy s umûleckou vazbou.
Tolik mal˘ v˘let po nûkter˘ch muzeích spojen˘ch s tiskaﬁstvím a kniÏní kulturou. Vûﬁím,
Ïe Vás inspiroval k putování po vlastech âesk˘ch a k poznávání tiskaﬁského ﬁemesla.
Jitka Böhmová
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Archov˘ ofset:
Svûty se sbliÏují

Od v˘stavy drupa 2008 se toho v prÛmyslu
tisku mnoho zmûnilo. Hospodáﬁská krize
zpÛsobila, Ïe se podniky nezbytnû pﬁizpÛsobily
nov˘m pomûrÛm. Podniky se zastaralou
technikou a zastaral˘mi obchodními modely
se jen velmi obtíÏnû pﬁizpÛsobují stále rychleji
probíhajícím zmûnám z hlediska poÏadavkÛ
zákazníkÛ.
Zatímco ﬁada závodÛ skonãila, vidíme, Ïe ﬁada
jin˘ch je velmi úspû‰ná a rozrÛstá se. Je zﬁejmé,
Ïe je to pﬁeváÏnû podmínûno nov˘mi
obchodními modely, ale také dÛsledn˘m
vyuÏíváním nové techniky a nov˘ch technologií.
Na v˘stavû drupa 2012 byla vystavena ﬁada
optimalizovan˘ch tiskov˘ch strojÛ, které
nabízejí ﬁe‰ení produkce tiskovin, jejichÏ
realizace by nebyla je‰tû pﬁed desíti lety vÛbec
myslitelná.
JiÏ dlouhou ﬁadu let se stále ãastûji uvádí,
Ïe digitální tisk nahradí ofsetov˘ tisk.
Skuteãnû, zvlá‰tû v maloformátovém tisku
nahradil digitální tisk ofset. Proto vût‰ina
novinek, které byly pﬁedstaveny na v˘stavû
drupa 2012 jsou spojeny s tiskem ve stﬁedním
a velkém formátu, tedy od formátu 50 x 70 cm,
pﬁes formát 70 x 100 cm aÏ po VLF, se ‰íﬁí
tisku od cca 140 do 200 cm. To má svÛj odraz
i v nabídce odpovídajících osvitov˘ch
jednotek CtP, napﬁíklad KODAK MAGNUS VLF
Platesetter se ‰íﬁí osvitu 1030,
1524 a 2070 mm, pﬁípadnû KODAK MAGNUS
XLF 80 QUANTUM s max. formátem desek
1296 mm x 2260 mm.

Rychlej‰í a produktivnûj‰í Na v˘stavû drupa
byla pﬁedstavena ﬁada nov˘ch strojÛ, které jsou
kompaktnûj‰í a pﬁedev‰ím s vy‰‰ím stupnûm
automatizace. Proti generaci drupa 2008 nabízejí
nové stroje znaãnou pﬁednost v produktivitû.
Rychlost tisku dosahuje u archov˘ch strojÛ
aÏ 20 000 archÛ za hodinu, 18 000 archÛ
za hodinu se stává standardem.
Produktivitu stroje ov‰em nemÛÏeme mûﬁit
jen podle nejvy‰‰í dosaÏitelné rychlosti tisku. Velmi
dÛleÏitá je i technika okolo pﬁípravy tisku a vysok˘
stupeÀ automatizace tiskového procesu. Pohon
nakladaãe je ãasto zaji‰tûn samostatn˘m
bezhﬁídelov˘m pohonem. Vzhledem ke zvy‰ujícímu
se stupni automatizace je i boãní náloÏka mnohdy
ﬁízena elektronicky. Poloautomatické, nebo zcela
automatické systémy zakládání desek do formového
válce zaji‰Èují, Ïe v˘mûna desek probíhá v ãase
krat‰ím neÏ je jedna minuta. Vzhledem k paralelní
v˘mûnû desek (soubûÏnû, najednou na v‰ech
formov˘ch válcích), coÏ umoÏÀuje buì
bezhﬁídelov˘ pohon jednotliv˘ch tiskov˘ch
jednotek, nebo odpojení soukolí formového válce
od celkového pohonu v‰ech tiskov˘ch jednotek,
s nastavením formov˘ch válcÛ na paralelní v˘mûnu
desek, bylo dosaÏeno maximálnû moÏného zkrácení
pﬁípravy pro tisk. Vzhledem k dal‰ím moÏnostem
konfigurace a vybavení stroje je dosahováno
zkrácení pﬁípravy aÏ o 60 %. Celkov˘ v˘kon
ofsetového archového stroje se tím zvy‰uje
aÏ o dvoumístné procentuální hodnoty.
Jednoduché a do dÛsledkÛ ergonomické
ovládání stroje Ergonomie ﬁídícího stanovi‰tû
se enormnû zlep‰uje. Tiskaﬁ nepotﬁebuje provádût
zdlouhavé procedury nastavování, mnoho funkcí
bylo mezitím automatizováno a opakovatelné
procesy jsou ukládány do pamûti ﬁídicího systému.
Bûhem tisku je moÏno pﬁipravovat dal‰í zakázku.
Navíc je velk˘ poãet funkcí pro pﬁednastavení
stroje pﬁebírán z pﬁípravy pro tisk. Tiskaﬁ se mÛÏe
proto koncentrovat na svou funkci kontrolora tisku
na optimalizaci kvality tisku, místo soustavné
regulace parametrÛ tisku. To probíhá stále ãastûji
Ilustraãní foto, zdroj drupa 2012
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pomocí spektrofotometrick˘ch mûrn˘ch pﬁístrojÛ,
které jsou integrovány do tiskového stroje.
DÛleÏité je pﬁitom software, které vyhodnocuje
kvalitu tisku a zobrazuje v˘sledky mûﬁení
v pﬁehledn˘ch a srozumiteln˘ch grafech.
„Inteligence“ stroje Mimo vlastního dodavatele
ofsetového stroje je zde i mnoho dal‰ích firem, které
nabízejí ﬁe‰ení pro ﬁízení kvality tisku. Pﬁedev‰ím
jde o to, optimalizovat kvalitu tisku s minimálními
ãasov˘mi a odborn˘mi nároky na tiskaﬁe. JiÏ v roce
2008 byly na v˘stavû drupa nabízeny první
systémy, které byly schopny rozpoznat urãité
parametry tisku a navrhnout správné nastavení,
nebo takové nastavení automaticky provést.
Na v˘stavû drupa 2012 byly tyto systémy
pﬁedstaveny v dal‰í optimalizované podobû.
Zatímco bylo dﬁíve nutno umístit na tiskov˘ arch
ﬁadu kontrolních prouÏkÛ, jsou jiÏ mezitím
k dispozici systémy, které jsou schopny rozpoznat
obraz tisku a ti‰tûné tónové hodnoty porovnat
s uloÏen˘mi referenãními hodnotami. Z toho
vypl˘vají korekãní hodnoty, které jsou automaticky
pﬁedávány do systému ﬁízení tiskového stroje.
Nové technologie optimalizace tiskové kvality
jsou pﬁedev‰ím vyuÏívány na strojích pro
velkoformátov˘ tisk. Trendem v˘stavy drupa 2012
je zavádûní tûchto postupÛ i na stroje men‰ích
formátÛ a niÏ‰ích (relativnû) v˘konÛ. To umoÏní
i men‰ím tiskárnám pracovat s automatick˘mi
funkcemi rychle a efektivnû. To je podmínûno
i pokraãujícím trendem k niÏ‰ím nákladÛm
tiskovin. Pﬁitom stoupá poãet zakázek a souãasnû
se zkracuje ãas od zadání tiskovin do jejich
expedice. Nové stroje jsou koncipovány
modulárnû a mohou b˘t do znaãné míry
pﬁizpÛsobeny poÏadavkÛm konkrétního tiskaﬁe.
Jak pﬁizpÛsobit stroje skuteãn˘m potﬁebám
tiskaﬁe Rozhodující pro skuteãné vyuÏití
stroje není v dobû CtP (pﬁímého osvitu
tiskové desky na computer to plate zaﬁízení) není
jen maximální v˘kon stroje v tisících ar‰ích
za hodinu, ale formát tisku, kter˘ by odpovídal

zakázkovému spektru dané tiskárny, konkrétního
tiskaﬁe. Tiskárny zamûﬁené na formát A4,
produkující ãasopisy, akcidenci a letáky pracují
s jin˘mi formáty tisku, neÏ je tomu pﬁi tisku
velkoformátov˘ch plakátÛ nebo obalÛ. V souãasné
dobû je moÏno stroj vybavit velk˘m poãtem
tiskov˘ch jednotek, vãetnû obracení archÛ
ve stroji, nasazení agregátÛ pro konvenãní nebo
UV lakování, raÏbu za studena, prodlouÏeného
su‰ení pro vysokou rychlost disperzního lakování.
Ve zv˘‰ené míﬁe se zaãíná prosazovat UV lakování
s LED su‰ícími systémy, UV su‰ící jednotky
se sníÏenou spotﬁebou energie a dal‰í alternativní
systémy. To v‰e dává moÏnost realizace
individuálních systémÛ, pﬁizpÛsoben˘ch
poÏadavkÛm potenciálních zákazníkÛ. Jen tak lze
udrÏet konkurenceschopnost tiskárny za stále
komplikovanûj‰í situace na trhu tiskovin.
Dále je to i v souãasné dobû moÏn˘ stupeÀ
automatizace a racionalizaãní potenciál
s moÏností produkce ve vysokém stupni
kvality. NejdÛleÏitûj‰í je ale hospodárnost
produkce, která dále jistí konkurenceschopnost
tiskárny.
Úspû‰ná kombinace technologií tisku
Na v˘stavû drupa 2012 byla také poprvé
pﬁedstavena kombinace digitálního
a ofsetového tisku. Tím bylo moÏno poprvé spojit
pﬁednosti obou technologií. Ostatnû jiÏ v „dávn˘ch
dobách“ byl kombinován ofset s knihtiskem
pﬁedev‰ím za pouÏití ãíslovaãek, nebo pﬁi v˘seku
a perforaci. Jednalo se o mechanické záleÏitosti,
mnohdy velmi komplikované, pﬁiãemÏ ãíslování
bylo ﬁízeno za kontroly pomocí elektronick˘ch
systémÛ pﬁes poãítaã.
Digitální tisk nabízí ov‰em zcela nové
moÏnosti. Jako pﬁíklad je moÏno uvést ofsetov˘
tiskov˘ stroj KBA Rapida 105 ve formû hybridního
tiskového stroje s ofsetovou a ink-jet digitální
tiskovou technologií. Pût ofsetov˘ch tiskov˘ch
jednotek a lakovací jednotka byly doplnûny ink-jet
tiskovou jednotkou se dvûma Delta 105i-UV
systémy firmy Atlantic Zeiser pro personalizovan˘
dotisk a kódování tiskovin v jediném pracovním
postupu. Tento v˘voj byl jiÏ ﬁadu let diskutován,
pﬁiãemÏ ﬁada odborníkÛ uvádûla, Ïe v pﬁí‰tím
desetiletí bude podíl digitálního tisku vût‰í neÏ
ofsetu. V‰e je ale otázkou v˘robních nákladÛ
vzhledem k tomu, Ïe pﬁíprava tiskové formy
pro ofset je realizovaná prakticky ze stejn˘ch dat,
jako je tomu pﬁi digitálním tisku. Pochopitelnû
zjednodu‰uji, ale pﬁepoãet barvov˘ch prostorÛ
z jednoho postupu tisku do druhého je jen otázkou
vhodn˘ch programÛ.
Proto je zajímavá absolventská práce z Vy‰‰í
odborné ‰koly grafické a stﬁední prÛmyslové ‰koly

grafické, Praha, Hellichova 22, oddûlení
polygrafie, od Pavlíny Vránové a Tomá‰e Pátka.
Vedoucím práce byl Vladimír Luke‰.
Pﬁínosem práce autorÛ bylo nastínûní kvality
a cenové v˘hodnosti mezi technikami digitálního
a ofsetového tisku. Je ov‰em nutno uvést,
Ïe porovnání bylo realizováno v tiskárnû
TNM PRINT S.R.O., Nové Mûsto 14,
503 51 Chlumec nad Cidlinou, na ofsetovém
stroji Komori LS-540, ve formátu B3. Jako
digitální tiskov˘ stroj byl pouÏit Xeror Docucolor
5000 AP, také s maximálním formátem B3.
Pﬁi tomto experimentu do‰li ﬁe‰itelé k závûru,
Ïe od 200 kusÛ je ofsetov˘ tisk v˘hodnûj‰í proti
digitálnímu tisku.
Je zajímavé, Ïe právû ke kombinaci ofsetového
a digitálního tisku dochází ve stﬁedním formátu
tisku. DÛvodem je substituce (ve v˘znamu
zámûny nebo náhrady) maloformátového ofsetu
digitálním tiskem (ve formátu B3 a men‰ím).
To se projevuje i v tom, Ïe je vybarvení pﬁes
aniloxov˘ válec (bezzónov˘ barevník)
realizovano na stroji Speedmaster XL 75
v technologii Anicolor. Tím se v˘hody
krátkého bezzónového barevníku Heidelberg,
spoãívající ve sníÏení makulatury o 90 procent,
o 50 procent krat‰í doby pﬁípravy,
a o 50 procent vy‰‰í produktivity
u malonákladov˘ch zakázek, posouvají
do v˘hodnûj‰ího formátu tisku.
Trvale vysoká kvalita ofsetového tisku
a mimoﬁádnû jednoduch˘ provoz – je ideální pro
web to print a short-run tisk, a to vãetnû tisku
obalÛ.
Ekologick˘ tisk, zvlá‰tû pro short-runs
Dal‰ím velk˘m tématem leto‰ní v˘stavy drupa
byl „Green Printing“. Stále vût‰í poãet tiskáren
vyuÏívá odpadní teplo strojÛ pro klimatizaci.
Nûkteré podniky to dovedly k dokonalosti tak,
Ïe jsou schopny pﬁebyteãnou energii pﬁedávat
do veﬁejn˘ch sítí. Vedle úspory energie jde
i o redukci spotﬁebních materiálÛ a ‰etrné
odstraÀování odpadÛ. Pﬁíklad: Zbytkové tiskové
barvy lze dále zpracovat a opût pouÏít. Vlhãící
roztok lze zpracovat a opût pouÏít. Redukce
makulatury moderními systémy ﬁízení vybarvení
vede ke sníÏení odpadu a souãasnû ke sníÏení
materiálov˘ch nákladÛ.
¤ada námûtÛ prezentovan˘ch na v˘stavû
drupa 2012 ukázala, Ïe ochrana Ïivotního
prostﬁedí není otázkou vynaloÏen˘ch nákladÛ,
n˘brÏ toho, jak pﬁi inteligentním
vyuÏívání nov˘ch moÏností techniky
a technologie, sniÏovat v˘robní náklady pﬁi
produkci tiskovin. ×
Podle zdrojÛ z drupy zpracoval Milan Lelek.

