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Pojem digitálního tisku je souhrnem
tiskov˘ch postupÛ, kter˘ pﬁená‰í obraz tisku
bez statické nebo také pevné tiskové formy
na potiskovan˘ materiál. K tomu patﬁí
elektrofotografick˘ digitální tisk, u kterého
jsou barviva pﬁes fotopolovodiãe a pﬁenosov˘
nosiã (dynamickou tiskovou formu)
pﬁená‰eny na papír. Zde rozeznáváme mezi
tekut˘mi a such˘mi tonery. Proti tomu
je inkjet tisk schopen pﬁená‰et barviva
speciálními tryskami bez dotyku, tedy v non
impact postupu, na rÛzné potiskované
materiály (substráty). Inkjet tisk se opût dûlí
na DOD (Drop On Demand – jednotlivé kapky
inkoustu s postupy termick˘m,
piezoelektrick˘m, nebo elektrostatick˘m),
dále se dûlí na CIJ (continuous ink jet tisk =
kontinuální ink jet), kde je plynul˘ tok kapek
s jejich odchylováním pﬁi tisku na substrát.
Podmínkou pro v‰echny uvedené digitální
tiskové postupy jsou tisková data zakázky
v elektronické formû. V‰echny informace
tiskové zakázky jsou ve formû souboru dat
do poãítaãe tiskového systému, ze kterého
mÛÏe b˘t zakázka pﬁímo realizována.
Elektrofotografické digitální tiskové postupy
jsou pouÏívány napﬁíklad pro variabilní tisk
dat, print on demand (tisk na vyÏádání),
statick˘ tisk mal˘ch zakázek nebo
distribuovan˘ tisk. Inkjet tisk lze navíc dále
dûlit na velkoformátov˘ tisk (Large Format
printing) a tisk vysokou rychlostí. Právû tento
tisk vysokou rychlostí je pouÏíván pro
transakãní tisk (automatizovan˘ systém pro
zpracování, tisk a hromadné odeslání
transakãních dokumentÛ typu faktur,
vyúãtování, v˘pisÛ pojistného a ostatních
dokumentÛ). Dále se tisk vysokou rychlostí
vyuÏívá v hybridních systémech, tedy
v kombinaci konvenãních tiskov˘ch postupÛ
s inkjet tryskami pro personalizaci tisku.
Dal‰ími digitálními tiskov˘mi postupy
je magnetografie, termální transfer
a termosublimaãní tisk. Ov‰em v˘stava drupa
byla zamûﬁena na produkãní digitální tisk
a jeho dokonãující zpracování.
Velkoformátov˘ digitální tisk je spí‰e souãástí
propagaãní techniky, neÏ prÛmyslu tisku.
Inkjet tisk je v trendu Se zﬁetelem
k produktivitû digitálních tiskov˘ch systémÛ
se v minul˘ch letech ukázalo, Ïe je to právû
inkjet tisk, kter˘ dosáhl masivního rÛstu
v˘konu. Dokladem k tomu je poãet inkjet
trysek. V roce 1990 bylo pouÏíváno tak cca
500 trysek ve stroji, proti tomu v roce 2010
byly jiÏ na trhu systémy s více neÏ milionem
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trysek. A tato tendence je dále na vzestupu.
Mezitím jsou inkjet kotouãové tiskové stroje
velmi flexibilní, co se t˘ãe nabídky barev
a dosahují znaãnû zlep‰ené kvality tisku.
Obãas lze také systémy, které byly poﬁízeny
v základní, ãernobílé konfiguraci tisku
roz‰íﬁit pro barevn˘ tisk, a to aÏ pro
pûtibarevn˘ a ‰estibarevn˘ tisk. V˘robci inkjet
produkãních tiskov˘ch systémÛ si stanovili
totiÏ cíl, dosáhnout nejen kvalitu ofsetového
tisku, n˘brÏ tuto kvalitu pﬁekonat. To samé
platí pro produktivitu a v˘robní náklady.
Pﬁitom je technologicky znaãnou pﬁedností,
Ïe proti ofsetu odpadá zhotovování tiskov˘ch
desek.
Situace na trhu dokládá, Ïe produkãní inkjet
tisk je aktuálnû provozován pﬁeváÏnû
na kotouãov˘ch strojích. Dlouhou dobu zde
mûl svou doménu ãernobíl˘ transakãní tisk.
Dnes se realizuje s Inkjet barevn˘mi systémy
také aplikace v transpromu, mailingu,
novinovém tisku a také v tisku ãasopisÛ. Dále
i v oblasti book on demand (tisku knih
na vyÏádání). Proto se stále více pouÏívá pro
tisk nákladÛ. Celkovû se krystalizuje názor,
Ïe systémy inkjet tisku jsou na postupu. Pﬁitom
jde trend ke strojÛm ve velkém formátu,
v archovém tisku do formátu 50 x 70 cm.
Jeden problém ale zÛstává: Papíry pro inkjet
tisk potﬁebují speciální ovrstvení, které zajistí
aby absorbovaly „ﬁídké“ tekuté inkousty,
proto je v˘bûr materiálu pro potisk tak ‰irok˘,
jako je tomu u elektrografick˘ch postupÛ.
Velká pﬁednost tûchto systémÛ spoãívá v tom,
Ïe na základû variabilní délky odﬁezu
(u kotouãov˘ch systémÛ) je moÏno potiskovat
velk˘ koneãn˘ formát. Dal‰í body, které lze
uvádût ve prospûch inkoustového tisku:
Zv˘‰ení rychlosti, nasazení novû vyvinut˘ch
inkoustÛ z oblasti nanoãástic a moÏnost také
pﬁi vysoké rychlosti docílit stejnomûrn˘ch
velikostí kapiãek.
Ofset plus digitální tisk V souãasné dobû
je ofsetov˘ tisk celosvûtovû dominujícím
postupem tisku. Ov‰em aplikace digitálního
a ofsetového tisku se stále více a více
prolínají. Pﬁi hybridní tiskové produkci
se pﬁednosti obou postupÛ technologie tisku
kombinují. Ofsetov˘ tisk „vystupuje z ﬁady“
vzhledem k vysoké produktivitû pﬁi tisku
nákladu, nízk˘mi náklady na tisk, vysokou
kvalitou tisku, dále i mnohotvárn˘mi
moÏnostmi co se t˘ãe gramáÏe potiskovaného
materiálu, nebo druhy produkovan˘ch
v˘robkÛ – tiskovin. Digitální tisk vykazuje
v˘hody díky nízk˘m nákladÛm na pﬁípravu
Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, papír Colotech+ 100 g/m2
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tisku, variabilní délky odﬁezu (u kotouãov˘ch
systémÛ), nepatrné makulatury a moÏností
variabilního tisku dat.
Pﬁi hybridní tiskové produkci je nutno brát
v úvahu omezení ve vztahu k potiskovan˘m
materiálÛm a jejich zpracování. Jsou
to napﬁíklad poÏadavky na vytvrzení toneru
a adhezi barvy na substrátu. Z tohoto dÛvodu
doporuãují a certifikují v˘robci digitálních
tiskov˘ch systémÛ speciální papíry
a substráty pro nasazení na jejich systémech.
Av‰ak pﬁi kombinaci ofsetového a digitálního
tisku kladou oba postupy, co se t˘ká povrchu
potiskovaného materiálu, rÛzné podmínky
na potiskované substráty. Doposud je tomu
tak, Ïe se v digitálním tisku nechá pouÏívat
mnohem ménû papírÛ a médií, neÏ je tomu
v ofsetu. Pro v˘robce z toho vypl˘vá úloha,
roz‰íﬁit poãet substrátÛ pro digitální tisk.
¤e‰ení mÛÏe spoãívat v tom, Ïe nasadíme
urãit˘ druh ovrstvení, aby bylo moÏno
napﬁíklad v inkjet tiskovém stroji pouÏívat
papíry urãené pro ofsetov˘ tisk.
Pokud jde o kvalitu tisku, je ofsetov˘ tisk
dnes stále je‰tû nonplusultra. Napﬁíklad není
pro ofsetov˘ tisk Ïádn˘m problémem
reprodukovat rastrové plochy a pﬁechody
barev rovnomûrnû. V digitálním tisku
je to je‰tû stále problematické. Tam
je mnohdy obtíÏné, reprodukovat stejnomûrné
plochy nebo pﬁechody bez viditeln˘ch chyb.
Také problém soutisku není zcela vyﬁe‰en,
zvlá‰tû pﬁi oboustranném tisku
na kompaktních digitálních tiskov˘ch
systémech, které ﬁadím do segmentu
vstupního cenového modelu. To opût vede,
nejen u hybridní produkce, k problémÛm pﬁi
ﬁezání a skládání tiskov˘ch produktÛ.
Nové trhy pro digitální tisk Nakolik
se v konkrétním podniku mÛÏe efektivnû
a hospodárnû uplatnit digitální tisk nezávisí
jen na technice, n˘brÏ pﬁedev‰ím

na obchodním modelu. Roz‰íﬁené je nasazení
digitálního tisku v rámci dialogového
marketingu. V této oblasti jsou pouÏívány
personalizované a individualizované tisky,
takzvané „Direct Mailings“, které se pouÏívají
pro oslovení potenciálního zákazníka.
Zu‰lechtûním tisku, lze pro zákazníka
zprostﬁedkovat nadhodnotu. Tato nadhodnota
pro zadavatele zakázky spoãívá ve zv˘‰ené
pozornosti koncového zákazníka, ve sníÏení
ztráty rozptylem a zv˘‰ením odezvy ze strany
koncového zákazníka, která je podstatnû vy‰‰í,
neÏ je tomu u nepersonalizovan˘ch zásilek.
Direct Mailings mohou b˘t produkovány
v digitálním nebo v hybridním tisku.
Zpracování probíhá ãasto v inline postupu.
Zvlá‰tû napínav˘ je v posledních letech v˘voj
produkce knih, zvlá‰tû fotoknih. To bylo
zpÛsobeno explozivním v˘vojem digitální
fotografie. Dal‰ím dÛleÏit˘m dÛvodem pro
postup fotoknih je moÏnost, Ïe si kaÏd˘ mÛÏe
pﬁes web to print a webov˘ prohlíÏeã
(browser) své stránky navrhovat sám.
V oblasti digitálního tisku se pro tyto úãely
pouÏívají systémy s tekut˘mi tonery. Vazba
fotoknih se provádí v rÛzn˘ch formátech,
ve tvrdé i mûkké vazbû (hard- nebo softcover),
pﬁípadnû i ‰itím drátem. Stejnû tak je moÏná
v˘roba kalendáﬁÛ, plakátÛ nebo posterÛ
(poster je vût‰í plakát, napﬁ. A0), pouÏívají
se ãasto k prezentaci v˘zkumu nebo
v˘zkumného projektu.
Také etikety jsou produkovány digitálním
tiskem a lze je také bez vût‰ích nákladÛ
personalizovat. Vzhledem k nízk˘m
nákladÛm na pﬁípravu lze efektivnû
produkovat malé aÏ vût‰í série. Barevné
systémy pro digitální produkci etiket pracují
s rychlostí aÏ do 40 m/minutu a disponují
nûkdy také inline primer jednotkami pro
pﬁedúpravu substrátÛ k tisku. Nûkteré tiskové
systémy mohou papír opatﬁit inline UV
lakem, nebo mohou také laminovat folií.
Stejnû tak pokraãuje trend v kotouãovém
tisku etiket: Digitální tisk a dokonãující
zpracování v jediné produkãní lince,
napﬁíklad s ﬁezáním, nebo v˘sekem etiket.
Pﬁi produkci etiket se pouÏívá jak
elektrofotografie, tak i inkjet tisk.
V oblasti digitálního tisku je na postupu
vpﬁed také obalov˘ tisk. Moderní digitální
tiskové stroje jsou dnes vhodné pro
nenatírané a natírané papíry aÏ do tisku
na „Chromolux“ karton. To umoÏní v pﬁípadû
potﬁeby produkci mal˘ch, nebo testovacích
sérií, pﬁípadnû maket obalÛ (dummys).
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V souvislosti se zu‰lechtûním po tisku jsou
digitálnû zhotovené obaly plnû porovnatelné
s konvenãním tiskem obalÛ a pﬁedstavují tím
alternativu pro malé aÏ stﬁední náklady.
Zpracování digitálních tiskovin V˘zvy, které
jsou dány dokonãujícím zpracováním
digitálního tisku, jsou ãasto bagatelizovány.
Toto dokonãující zpracování si vyÏaduje
v kaÏdém pﬁípadû zvlá‰tní technologie
a produkãní postupy. V první linii jde o to,
neztratit ãasov˘ zisk získan˘ digitálním
tiskem odesláním archÛ k externímu
dokonãujícímu zpracování. Zpracováním
ve vlastním podniku u‰etﬁíme ãas. Lze pﬁitom
cílenû redukovat náklady a plnû vyuÏít tvorbu
pﬁidané hodnoty. Proto tiskárny zavádûjí
vlastní oblasti dokonãujícího zpracování,
nebo dosavadní zpracování roz‰iﬁují. Pro
oblast digitálního tisku se vytváﬁí nov˘
segment trhu se stoupajícím stupnûm
industrializace. Rainer Rindfleisch, jednatel
spoleãnosti Kern GmbH, specialisty pro
obálkovací systémy, uvádí: „KaÏd˘ druh˘
stroj, kter˘ v prÛbûhu roku dodáváme,
je urãen pro digitální, ofsetovou, nebo
podnikovou tiskárnu. Tiskárny zjistily,
Ïe zvlá‰tû dokonãující zpracování, právû
proto, Ïe se nachází na konci ﬁetûzce tvorby
pﬁidané hodnoty, má potenciál pro dal‰í
moÏnosti rÛstu.“
ProtoÏe pro digitální tisk jsou typické malé
a nejmen‰í náklady tiskovin, vyÏaduje
si to techniku dokonãujícího zpracování
s nejkrat‰ím ãasem pﬁípravy a vysok˘m
stupnûm automatizace. Thomas Krischke,
vedoucí oddûlení postpress commercial
spoleãnosti Heidelberger Druckmaschinen
AG, shrnul v˘zvy v této oblasti takto:
„PﬁevaÏující trend v dokonãujícím zpracování
je dán poÏadavky na efektivnost
a produktivitu. Pﬁi ãasto rostoucích mal˘ch
nákladech – v extremním pﬁípadû
je nákladem jedin˘ exempláﬁ digitálního tisku
– je moÏno realizovat pﬁes zkrácení pﬁípravy
v rámci dokonãujícího zpracování.“
Vedle aspektÛ vysoké automatizace a krátk˘ch
ãasÛ pﬁípravy je dnes poÏadována moÏnost
kombinací a vysoká flexibilita systémÛ, aby
mohly b˘t nasazeny jak pro ofsetové, tak i pro
digitální tisky. Jörg Stutz, jednatel firmy FKS,
je toho mínûní, Ïe stroje pro zpracování
tradiãních tiskÛ, jsou samozﬁejmû také vhodné
pro digitální tisky, ale ukazuje se, Ïe tyto stroje
nevyhovují pro zpracování digitálnû ti‰tûn˘ch
archÛ. „Nejnovûj‰í trend, kter˘ se ukázal
i na v˘stavû drupa 2012, jsou stroje pro

dokonãující zpracování ve formû takzvan˘ch
hybridních systémÛ, které jsou schopny
zpracovávat jak konvenãnû produkované
tiskoviny, tak i digitální tisky separátnû, nebo
libovolnû smí‰enû“ uvedl Stutz.
Dal‰í zvlá‰tnosti v dokonãujícím zpracování
vypl˘vají z moÏností variabilního tisku.
K tomuto úãelu nepotﬁebujeme Ïádnou
konvenãní sná‰ecí dráto‰iãku, neboÈ archy
jsou v digitálním tisku ti‰tûny ve správném
poﬁadí pro dokonãující zpracování.
Potﬁebujeme proti tomu systém, kter˘
po tisku oddûlí jednotlivé archy a pﬁivádí
je do systému pro broÏury, kde jsou archy
skládány, se‰ity a oﬁíznuty.
Tisk nejrÛznûj‰ích formátÛ je v digitálním
tiskovém systému bez problémÛ. Ov‰em
skládání nejrÛznûj‰ích formátÛ ve stﬁídavém
poﬁadí není s konvenãními skládacími stroji
moÏné. Za tím úãelem vyvinula firma
M B Bäuerle ﬁe‰ení ve formû „selektivního
skládání“. Zaﬁízení na mûﬁení délky archu
a speciální skládací kapsy jsou základem pro
ﬁe‰ení. Systém mûﬁí délku kaÏdého archu
a rozpozná, kdy mají b˘t kapsy uzavﬁeny nebo
otevﬁeny, aby bylo moÏno vytvoﬁit správn˘
lom. Tak lze v libovolném poﬁadí produkovat
osmistránkové nebo ‰estnáctistránkové sloÏky
nebo nesloÏené archy.
Problematické je, pokud vznikne
u personalizovaného nebo
individualizovaného tisku makulatura.
Chybûjící archy musí b˘t vyti‰tûny dodateãnû,
protoÏe se jedná o jednotlivé kusy. Produkce
personalizovan˘ch a individualizovan˘ch
tiskovin je z tohoto dÛvodu ãasto provázena
ãárov˘mi kódy a odpovídajícím ãtecím
zaﬁízením. Pokud je potﬁeba snést nûkolik
archÛ s variabilním obsahem, je rozhodující
poﬁadí zpracování. V‰echny tyto speciality
vedly k v˘voji nov˘ch linek pro dokonãující
zpracování, které by mûly realizovat
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následující poÏadavky: pokud moÏno
jednotnou a jednoduchou koncepci obsluhy,
mûly by se vyznaãovat krátkou dobou
pﬁípravy, a tím takﬁka Ïádn˘mi prostoji, jakoÏ
i minimální makulaturou.
Inline, offline i nearline Pro dokonãující
zpracování digitálního tisku jsou pouÏívány
rÛzné v˘robní postupy. Rozhodnutí pro urãit˘
postup v˘roby závisí na daném produktu
a zpÛsobu práce.
Jako inline dokonãující zpracování
oznaãujeme bezprostﬁednû s tiskem
související zpracování tiskov˘ch produktÛ.
U mnoha digitálních tiskov˘ch systémÛ jsou
jako inline postupy realizovány pracovní
kroky skládání, vazba a ﬁezání (do ãistého
formátu). Jako pﬁíklad kompletního inline
dokonãujícího zpracování je moÏno uvést
systém Sigma-Line firmy Müller Martini. Tato
linka propojuje digitální tisk s dílãími
procesy dokonãujícího zpracování
do celkového systému a umoÏÀuje tak plnû
automatickou produkci v jediném pracovním
postupu – od kotouãe aÏ po knihu. Systém
je ﬁízen a kontrolován pﬁes JDF a workflow
systém „Connex“.
Pﬁi offline zpracování se tiskové produkty
nedostanou pﬁímo do dokonãujícího
zpracování. Pokud tiskne digitální tiskov˘
stroj s v˘konem, kter˘ se li‰í
od dokonãujícího zpracování, tak se právû
offline zpracování nabízí. Zpracování je tak
oddûleno od taktu tiskového stroje. Skládací
stroj je schopen zpracovávat v˘stup nûkolika
digitálních tiskov˘ch strojÛ.
Nearline zpracování je variantou offline
zpracování. Pﬁitom jsou tiskové archy
zpracovávány v malém prostorovém
i ãasovém odstupu tisku. Nearline finishing
je v úzkém spojení s tiskem na vyÏádání
(„print on demand“) a produkcí v nákladu
jediného exempláﬁe (náklad 1 kusu). Také
zpracování tiskov˘ch produktÛ z ofsetu
s produkty z digitálního tisku se mÛÏe
realizovat v postupu nearline.
Souhrn: Technologie digitálního tisku
a odpovídajícího dokonãujícího zpracování
se nachází v soustavném v˘voji. Nové
technické inovace na tûchto polích pﬁiná‰ejí
i nové obchodní modely. âím v˘konnûj‰í
budou systémy digitálního tisku, tím
nároãnûj‰í bude i dokonãující zpracování.
V obou oblastech se bylo moÏno na v˘stavû
drupa 2012 seznámit se zajímav˘m v˘vojem
tûchto relativnû nov˘ch moderních postupÛ. ×
Podle zdrojÛ z drupy 2012 zpracoval Milan Lelek.

