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Špičkový laminátor Flexilam S 165 za výbornou cenu
 Hledáte-li univerzální, výkonný a velmi přesný laminátor

 pro dlouhé náviny v šířce až 165 cm, pak jste na správné adrese.

Vysoký přítlak až 600 kg a přesnost 2 mm / 50 m

Plně elektronické ovládání snižuje nároky na obsluhu

Pneumatický přítlak zaručuje vysoké tlaky i velmi přesné nastavení

Silné válce (o hmotnosti 150 kg) zaručují vysokou životnost

Výjimečně stabilní konstrukce založená na pancéřové nosné desce

Vysoká životnost 10+ let

www.hsw.cz

Zeptejte se na akční ceny

Brno • MANAG, Kaštanová 489/34, 620 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

Košice • Južná trieda 78, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

Praha 9 • VGP Park, D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

Další informace na jan.bejcek@hsw.cz, tel. 602 221 108

Měření spotřeby laminace

Pneumaticky nastavitelný 
přítlak až 600 kg

Plně elektronické ovládání

Vysoce odolné válce
uchycené v pancéřové desce

Pět tyčí s robustními  zámky
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Ponořte se hlouběji! Tímto sloganem láká Evropská federace 

sítotiskových asociací na letošní veletrhy FESPA Digital 

2014 a FESPA Fabric 2014, které se konají v geograficky nej-

dostupnějším místě – Mnichově – ve dnech 20.–30. května. 

Tedy jen o týden později než pražská výstava Reklama-Poly-

graf. V Mnichově budou k vidění největší technologie i stroje 

specializované na textil spolu se stroji pro finishing. Podle 

kuloárových informací se společnost HP – hlavní sponzor 

celé akce – pochlubí převratnou novinkou. Technickou 

lahůdkou bude i stánek společnosti Durst. Zveme vás tedy 

do Mnichova, kde uvidíte nejširší nabídku všeho potřeb-

ného. Lidé z HSW pro vás budou k dispozici na stáncích 

firem, jež zastupujeme, takže se k podrobným informacím 

dostanete i v českém jazyce.

Své expozice představí více než 400 vystavovatelů, z velké 

míry technologických globálních lídrů. Očekává se hodně 

inovací, předvedení zajímavých prototypů a mnoho in-

formací o tom, jak digitální technologie mohou tiskařům 

pomoci najít nové zdroje příjmů.

Grafickým motivem výstavy FESPA Digital 2014 je potápěč 

objevující tajemství v hlubinách oceánu. Tím oceánem je 

samotný trh, do kterého se má návštěvník ponořit a objevit 

nové příležitosti pro své podnikání.

Zásadou bezpečnosti potápěče však je, že by se nikdy neměl 

potápět bez doprovodu. Chcete-li se spolu s námi bezpeč-

ně ponořit do světa jednoho z nejrychleji se rozvíjejících 

oborů digitálního tisku, napište nám na produkt@hsw.cz. 

Připravíme pro vás harmonogram tak, abyste svůj čas 

na výstavě plně využili. Dle vašeho zájmu zajistíme dopravu 

do Mnichova či kvalitní ubytování s dopravou na výstaviš-

tě, předjednáme individuální termíny prezentací u výrobců, 

budeme k dispozici pro překlad či vyjednávání o cenách 

a nabídneme i další služby. Ušetříte svůj čas, energii i peníze, 

získáte kompletní přehled o situaci v naší branži a uvidíte 

jednu z nejočekávanějších oborových výstav v tomto roce. 

Takže na shledanou v Mnichově.
František Kavecký 

redaktor
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Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz

Podle výsledků průzkumu dominují u aktuálně instalova-

ných tiskáren inkousty na bázi rozpouštědel a vody. Z ko-

láče jim však ukusují eco solventní, UV a latexové tiskárny. 

Tiskaři předpovídají, že do roku 2015 podíl UV inkoustů 

vzroste z nynějších 13,6 % na 21 %, a to hlavně na úkor sol-

ventů. Ty by měly klesnout z 18 % na 13 %.

RůST INvESTIC
Zájem o digitální tisk a investice do nových technologií ros-

tou s postupným oživováním ekonomiky. Investiční záměry 

v této oblasti jsou nejvýraznější za posledních pět let. V tom-

to roce plánuje koupit novou digitální velkoformátovou 

tiskárnu až 51 % respondentů. Pro srovnání, v roce 2010 to 

bylo jen 37 %. Poptávka stimuluje i vývoj nových technologií, 

téměř třetina dotazovaných chce investovat do UV, 16 % 

do eco solventních a 13 % do latexových technologií.

vyšší PRODUKTIvITA, šIRší MOžNOSTI
Průzkum také ukázal, že cílem většiny současných inves-

tičních plánů je zrychlení výroby. Klíčovým faktorem pro 

tiskárny tedy zůstává produktivita. Rychlejší obrat a včasné 

dodávky označily za hlavní požadavky svých zákazníků 

více než dvě třetiny dotázaných.

V odpovědích lze vysledovat i další trend. U 57 % tiskařů je 

častým požadavkem zákazníka dodávka přímo do místa 

použití a 48 % udává, že musí řešit složitější požadavky logis-

tiky. Tyto odpovědi naznačují tiskárnám možný potenciál 

a příležitost rozšířit své služby a nabídnout zadavatelům 

kompletní servis, od tisku až po instalaci.

Výsledky ankety se dotýkají i pokračující integrace tisku 

s dalšími komunikačními kanály. Podle 49 % dotázaných 

zákazníci hledají větší integraci s jinými médii a 42 % se 

zmiňuje o poptávce po zařízeních, která dokážou propojit 

tisk s on-line médii.

vELKá TROJKA
Bannery (71 %), plakáty (55 %) a signage (53 %) se ukázaly 

jako vedoucí trojka produkce. Nicméně textil, POP, tapety, 

fasádní fólie a různé průmyslové aplikace je rychle dohánějí. 

Nárůst zakázek na potisk textilu zaznamenalo 81 % a zaká-

zek na tisk POP 71 % tiskařů. Výroba tapet narostla u 69 %, 

fasádních fólií u 68 % a průmyslový tisk u 67 % firem.

Odpovědím týkajícím se používaných materiálů dominova-

la flexibilní média s podílem 81 %. Využití pevných materiá-

lů však zohledňuje až 27 % investičních plánů. Můžeme tedy 

očekávat, že poměr obou typů médií se v dohledné době 

trochu změní. Dopomůže k tomu právě zmiňovaná produk-

ce POP a interiérových či průmyslových aplikací.

OPTIMISTICKý ROK
Generální ředitel FESPA Neil Felton komentoval výsledky 

pozitivně: „V odpovědích vidíme optimismus, jaký tu nebyl 

od roku 2007, rok před globální ekonomickou krizí. Je pro 

nás vzrušující cítit, že inovace a možnosti nových aplikací 

naplňují tiskaře vírou v úspěšné podnikání. Věříme, že 

letošní FESPA Digital se ponese v pozitivní atmosféře 

a nadšení z pokroku.“ c

Rok 2014 
bude rokem nákupů 

Více než polovina z 250 dotázaných tiskařů uvedla, že velkoformátový digitální 

tisk tvoří více než třetinu jejich příjmů a do dvou let to bude polovina. Ve stejnou 

dobu dosáhne třetinového podílu digitálního tisku asi dalších 30 % firem. Tyto 

údaje poskytli agentuře Infotrends účastníci výstavy FESPA 2013 z 53 zemí.
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PŘEDSTAVUJEME
BUDOUcNOST DIgITáLNíHO TISKU

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Heimtextil 2014
Na výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem se 9.–10. ledna konal nejvýznamnější 

světový veletrh zaměřený na interiérový a zakázkový textil. Digitálnímu tisku se 

věnovala samostatná konference. Jsou její výstupy zajímavé i pro výrobce reklamy?

Veletrh navštívilo téměř 67 000 návštěvníků 

ze 133 zemí, kteří si prohlédli expozice 2718 

vystavovatelů. Tato čísla spolu s pozitivními 

ekonomickými statistikami a optimistické 

podnikatelské klima v sektoru podtrhují 

úspěch veletrhu.

Digitálně potištěný bytový textil předsta-

vuje nejrychleji rostoucí odvětví textilního 

průmyslu. Naplnily se předpovědi, které 

odhadovaly, že digitální tisk vrátí nezanedba-

telnou část textilní produkce zpátky do Evro-

py. Potiskují se závěsy, záclony, ložní a stolní 

prádlo a samozřejmě i oděvy. 

DOSTATEčNý VýKON A mALé 
OBjEmy
U produktů tohoto druhu mohou výrobci vy-

užít celou řadu nových technologií, postupů 

a výrobních metod. Digitální tiskové stroje, 

které mohli návštěvníci vidět na veletrhu 

Heimtextil 2014, umožňují vyrobit nové řady 

textilních vzorů prakticky v milionech barev-

ných odstínů. Ale to není všechno. Digitální 

technologie, která již mění i evropský oděvní 

trh, nabízí flexibilitu a vysokou rychlost 

stejně jako možnost personalizované výroby. 

Nové kolekce i jednotlivé modely mohou být 

vyráběny a dodávány do dvou týdnů. Proto 

poptávka po digitálně tištěných dekorech rok 

od roku roste zejména v oblasti navrhování 

a výroby oblečení.

POKLESLy cENOVé ROZDíLy
Proč si digitální tisk za tak krátkou dobu 

vydobyl pozici v oblasti oděvního průmyslu 

a zároveň se prosazuje v segmentu bytového 

textilu? Významnou roli hraje technický po-

krok a ekonomické aspekty. Díky novým digi-

tálním tiskovým strojům jsou výrobci textilu 

schopni zvýšit rychlost na úroveň několika 

set čtverečních metrů za hodinu. V důsledku 

toho jsou ceny potištěných textilií téměř 

shodné, nezávisle na použitém výrobním 

procesu. U bytového textilu nová technologie 

znamená, že se kusové zakázky dají snadno 

převést na sériovou výrobu. Na opakované 

objednávky mohou výrobci reagovat rychle, 

pružně a levně. Vysoce kvalitní digitálně 

potištěné závěsy a záclony se již staly standar-

dem. Letošní veletrh ukázal, že digitální tech-

nologie se rychle prosazují i v oblasti ložního 

a stolního prádla a jsou schopny masově se 

uplatnit u běžného spotřebitele. 

NEjVýZNAmNější TEcHNOLOgIE
Návštěvníci určitě nepřehlédli stánek společ-

nosti Durst, kde se prezentovaly tiskové stroje 

Durst Kappa 180 a Kappa 320. Dalšími vysta-

vovateli byly firmy Reggiani, Kornit Digital, 

Pod Iberia a SPGprints. Velký stánek měla 

samozřejmě i společnost Hewlett-Packard, 

která prezentovala možnosti UV a latexového 

tisku pro interiérové dekorace.

„Je potřeba zaměřit se na emoce, protože 

zákazníci chtějí kvalitní, inovativní a indivi-

duální řešení. Interiérové dekorace s vlastním 

motivem jsou řešením, jak využít tohoto tren-

du,“ řekl Ben Martens ze Sdružení německých 

obchodníků. c

Potiskují se tapety, 

závěsy, záclony, 

ložní a stolní prádlo 

a samozřejmě i oděvy
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PŘEDSTAVUJEME 
DURST RHOTEx

Německá společnost Asisi Panometer loni 

zpřístupnila své sedmé monumentální 360° 

panorama nazvané Lipsko 1813. Zakladatel 

společnosti architekt a malíř Yadegar Asisi se 

kromě jiného soustředil na tvorbu velko-

plošných panoramat. Nejnovější dílo nabízí 

dobový pohled na Lipsko z věže kostela sv. 

Tomáše, který stojí na západním okraji města. 

Obraz o celkové ploše 3500 m2 zobrazuje měs-

to a jeho okolí den před vyvrcholením bitvy 

národů, která se odehrála u Lipska ve dnech 

16.–19. října 1813. Otevření výstavy se stalo 

jednou z hlavních atrakcí města k dvoustému 

výročí bitvy.

BITvA NáRODů
Bitva u Lipska byla rozhodující a největší 

bitva napoleonských válek. Spojené armády 

Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska v ní roz-

drtily podstatně slabší armádu francouzského 

císaře Napoleona. Ten krátce poté rezignoval 

a byl poslán do vyhnanství na ostrově Elba. 

Koaličním vojskům velel kníže Karel Filip 

Schwarzenberg, autorem spojeneckých plánů 

byl náčelník jeho štábu Jan Radecký z Radče.

MULTIMEDIáLNí PREzENTACE
Yadegar Asisi se tomuto tématu věnoval 

od roku 2009 a nastudoval mnoho materiálů. 

Není proto divu, že v jeho díle najdeme scény 

známé z jiných obrazů. Město mělo v dané 

době 35 000 obyvatel. Bitvy se zúčastnilo 

600 000 vojáků a padlo tu nebo bylo zraněno 

90 000 mužů. Obraz přibližuje válečný zma-

tek, měšťany mísící se s vojáky, znázorňuje 

zoufalství civilního obyvatelstva i utrpení 

Protiválečné panorama 
Leipzig 1813 

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Dojem, jaký dokáže vzbudit monumentální panorama, nemusím popisovat nikomu, 

kdo zhlédl Maroldovu Bitvu u Lipan. Tento největší obraz znázorňující historickou 

událost v Česku má celkovou plochu 1045 m2. A teď si představte panorama třikrát 

větší. Dílo vytištěné na textil na tiskárně Durst Rhotex 320 zobrazuje Lipsko 

v předvečer 18. října 1813 a je největší na světě.

raněných a uprchlíků z okolních vesnic. Pro 

jednotlivé scény mu stály modelem stovky lidí 

v dobových kostýmech z řad občanů města 

i sdružení pro rekonstrukce bojů z období 

napoleonských válek. 

Prezentaci doprovází hudba, úryvky z básně 

Heinricha Heineho a zvukové efekty, které 

odrážejí dobu a zmatek scény.

PRODUKCE
Tisk obřího obrazu a grafiky pro výstavu 

zajistila společnost Marx & Moschner, která 

s autorem spolupracovala i na dřívějších 

projektech. Celková hmotnost potištěné poly-

esterové tkaniny dosáhla 650 kg. Tištěna byla 

na dvou tiskárnách Durst Rhotex 320. Kromě 

nich provozuje firma také tiskárny Durst Rho 

P10 320 R a Durst Rho 500R. c

Zcela vlevo: Panorama 

s obvodem 108 m 

a výškou 31 m je 

největším dílem svého 

druhu na světě 

© Tom Schulze

Součástí prezentace je 

i výstava o městě, které 

bylo centrem obchodu, 

vzdělání, publikační 

činnosti a hudebního 

života

© Tom Schulze
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PŘEDSTAVUJEME
TEcHNOLOgIE U NAšIcH KLIENTů

Další špičková technologie, tentokrát pro sublimační tisk, rozšířila strojový park 

společnosti AstronPrint. Durst Rhotex 322 je specializovaná tiskárna pro přímý 

sublimační tisk na textil s pracovní šířkou 3,2 metru. 

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

V současnosti je to nejproduktivnější tiskárna pro oblast 

Soft Signage. Na naše otázky odpověděl Jan Hodek, Busi-

ness Unity Director společnosti AstronPrint.

AstronPrint investoval do špičkové, ale úzce specializova-

né technologie. Kde se s ní chcete prosadit?

Jan Hodek: Oblast Soft Signage rychle roste a získává u za-

davatelů oblibu. Nabízí vysoce estetickou možnost prezen-

tace a textil se uplatní i v mnoha dalších oblastech, jako je 

výstavnictví, interiérové dekorace a podobně. AstronPrint 

má zájem prosadit se i na tomto trhu a nabídnout zákazní-

kům to nejlepší, co je v současnosti na trhu k dispozici.

Proč jste vybrali tiskárnu z rodiny Durst?

Jan Hodek: Máme s touto značkou velmi dobré zkušenosti. 

V současnosti provozujeme rolovou tiskárnu Durst Rho 

500R a flatbed Durst Rho 750 s automatickým podavačem 

a vykladačem tisků. Nová tiskárna Durst Rhotex 322 je 

nejproduktivnější technologie ve své třídě na světě a v sub-

limačním tisku poskytuje nejlepší kvalitu. Technologie pro-

měnlivé velikosti kapky nahrazuje potřebu inkoustů lc a lm. 

Rozlišení na úrovni 1200 dpi otevírá možnost nabídnout 

grafiku vysoké kvality a výkon 140 m2/hod. zase zajistí vyso-

kou produktivitu. Tiskárna je konstruována jako modulární 

a kdykoli v budoucnosti můžeme systém CMYK rozšířit 

o další inkousty. Nejdůležitější je ale vysoká spolehlivost 

strojů Durst a dobré servisní služby vaší společnosti.

V čem spočívá růstový potenciál oblasti Soft Signage?

Jan Hodek: Určitě to je vysoká estetická úroveň textilní 

grafiky a snadná instalace. Pro zadavatele je cena kampaně 

velmi důležitá. Textilní grafiku do vhodných napínacích 

rámů lze nainstalovat velmi snadno a to dokáže velmi 

urychlit a zlevnit celou kampaň. Není zapotřebí zaškolená 

obsluha, a tak grafiku nainstaluje v každém provozu samot-

ný personál. Pro nás je to rovněž velmi výhodné, protože 

nemusíme zajistit logistiku a instalační týmy. Grafiku stačí 

vytisknout, opatřit hrany nylonovou páskou, zabalit do tu-

busu a poslat na místo určení. Chceme se zabývat výrobou 

vlajek, textilních bannerů a grafiky do vypínacích systémů. 

Nerad chodím nakupovat, ale letošní Vánoce jsem překvapil 

manželku a navštívil s ní spoustu obchodů. Velice podrobně 

jsem sledoval úroveň komunikace v místě prodeje. Už brzy 

představíme náš koncept řešení, které určitě zaujme jak 

zadavatele, tak zákazníky.c

AstronPrint má Durst Rhotex 322

Durst Rhotex 322 
poskytuje v sublimačním 
tisku nejlepší kvalitu.

Durst Rhotex 322 je 

nejproduktivnější 

technologie ve své 

třídě na světě 

Textil se stále více 

uplatňuje v rychle 

se rozvíjející oblasti 

Soft Signage, ale 

také v tradičnějších 

oborech jako 

je výstavnictví, 

scénografie, bytový 

textil a řada dalších
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VÝSTROJ A VÝZBROJ
DURST RHOTEx 322

PRACOvNí šířKA
Tiskárna je určena pro potisk rolí polyeste-

rových tkanin s maximální šířkou 3,2 metru. 

S ohledem na specifika sublimačních inkous-

tů je potištěný textil veden přes zónu, kde je 

sušen horkým vzduchem přiměřené teploty.

MAXIMáLNí TLOUšťKA 
Maximální tloušťka vstupujícího média je 

2 mm. Vložená role může mít maximální 

průměr 50 cm a hmotnost až 300 kg. Délka 

role je tedy limitována pouze výše uvedenými 

parametry.

vySOKá KvALITA
Stroj nabízí maximální rozlišení na úrovni 

více než 1200 dpi. Ke kvalitě tisku přispívá 

i technologie flexibilní velikosti kapky, která 

Durst Rhotex 322
Michal Kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz

Digitální potisk textilu má obrovskou perspektivu. Tento trh roste již několik let po sobě o více než 

50 %. Tiskárna Durst Rhotex 322 je odpovědí na popularitu tohoto odvětví. Představujeme vám 

nejrychlejší sublimační tiskárnu pro přímý potisk textilu na světě. Uplatní se u výrobců reklamy 

pro oblast Soft Signage, interiérových dekorací a výstavnictví.

se mění ve třech krocích – 7, 14 a 21 picolitrů. 

Barvy se po zafixování na externím kalandru 

navážou přímo do vlákna, takže výsledné 

tisky jsou živé a zářivé.

SySTéM MíCHáNí BAREv
Standardně se tiskárna dodává v systému 

CMYK. Volitelně však lze využít i dalších 

barev, a to CMYKlclmlk (Light Cyan, Light 

Magenta, Light Black) a další spotové barvy. 

Ty lze doplnit i k systému CMYK. Inkousty 

jsou v zásobnících o objemu 10 litrů.

EKOLOgICKý PROvOz
Použité sublimační inkousty Durst Rhotex 

na vodní bázi jsou absolutně ekologické. Jsou 

recyklovatelné, neuvolňují se z nich žádné 

prchavé látky a zafixované tisky nemají žádný 

odér. Proto jsou velmi oblíbené k propagaci 

v místě prodeje.

NAKLáDáNí MéDIA
Pro vyšší produktivitu a obslužný komfort je 

tiskárna vybavena novým systémem pro na-

kládání rolí média. Dokáže ho obsloužit pouze 

jedna osoba a doba zavedení nové role netrvá 

déle než dvě minuty. 

TISKOvý SOFTWARE
Velmi rychlé zpracování dat a minimální 

potřebnou kapacitu pro řídicí proces zajišťuje 

Durst Rho Linux software. Stroj obsahuje 

externí RIP Caldera s integrací Adobe Creati-

ve Suite 5, což optimalizuje práci se soubory 

a umožňuje průběžnou aktualizaci v souladu 

s novými požadavky na tisk.
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VÝSTROJ A VÝZBROJ

TISKáRNy

Typické aplikace

Zařízení
      vhodná pro
finishing

vLAJKy
Barvy mají životnost více než dva roky a tisky 

lze i prát, takže tiskárna je vhodná k produkci 

vlajek a jiných exteriérových aplikací.

DISPLEJE v MíSTě PRODEJE
Textil v napínacích rámech vypadá skvěle. 

Je příjemný na dotek a snadno se instaluje. 

Sublimace nabízí jasné a zářivé barvy, které 

jsou vhodné pro podsvícenou grafiku. 

TEXTILNí BANNERy
Tisky s rozlišením 1200 dpi jsou vhodné pro 

nejnáročnější aplikace s blízkou pohledovou 

vzdáleností a vysokou přidanou hodnotou. 

Pracovní šířka 3,2 metru zase umožňuje 

vytvářet i velkoplošné grafiky s minimálním 

počtem švů.

KALANDR
Tisky ze sublimačních tiskáren je nutno 

zafixovat vysokou teplotou a tlakem. Pro tak 

produktivní tiskárnu, jako je Durst Rhotex 

322, je nutno použít vysoce výkonných kalan-

drů s pracovní šířkou 3,2 metru. 

züND g3
Obráběcí plotry Zünd poskytují možnost 

automatického formátování. Výrazně omezují 

podíl lidské práce, a tím i chybovost. Mnohem 

vyšší je i rychlost zpracování zakázek a fle-

xibilita, která ideálně doplní vysoký výkon 

tiskárny Durst. Jsou velmi oblíbené v textil-

ním průmyslu a dokážou zpracovat i složité 

tvary podle střihu.
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JAK NA TO 
VýROBA TAPET

Zajímavý design a nové dekory znamenají konkurenční 

výhodu. To, jak design spojit s výrobou, správou zakázek, 

následnou aplikací nebo fakturací, nám ukázal inovovaný 

komplex řešení pro návrh, vizualizaci a zakázkovou výrobu 

tapet s názvem HP WallArt Solution. V současnosti jej vy-

užívá více než 1100 zákazníků v 66 zemích. 

POMOC zDARMA
Základem systému je webová cloudová služba, která pomá-

há zjednodušit návrh tapet, jejich vizualizaci v zaměřeném 

prostoru, vypočítá potřebné krytí a panelování tapet a tím 

usnadňuje zakázkovou výrobu. Novinkou služby je vytvoře-

ní aliance s fotobankou Fotolia. Díky tomu uživatelé získají 

snadný přístup k široké škále kvalitních obrázků, vzorů 

a uměleckých děl. 

HP WallArt Solution nyní umožňuje svým uživatelům 

integrovat na své webové stránky řešení pro služby web-to-

-print spolu s modulem pro vyhledávání, fakturaci a správu 

zakázek. HP WallArt je na Apple App Store k dispozici i pro 

vlastníky iPadů. V reálném čase poskytuje interaktivní 

design a přesné náhledy konečného uspořádaní grafiky 

na zdech navrženého prostoru. Dále se zjednodušilo panelo-

vání velkých grafik na jednotlivé pásy a jejich následný tisk. 

Uživatel má k dispozici automaticky generované pokyny 

Na veletrhu Heimtextil 2014 jsme viděli zajímavou expozici podle návrhu 

světově proslulého designéra Markuse Benesche, jíž firma HP demonstrovala 

své komplexní řešení pro digitální tisk a aplikaci tapet. Cílem bylo inspirovat 

výrobce tapet, designéry, návrháře interiérů a samozřejmě i běžné návštěvníky.

Profesionální návrhy tapet 
s HP WallArt Solution
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

k instalaci své zakázky. Pro nové i stávající majitele HP 

Latex tiskáren zůstává i v tomto roce aplikace zdarma.  

DALší KOMPONENTy
Pro snadnou výrobu tapet do frekventovaných komerč-

ních a veřejných prostor bude od letošního jara k dispozici 

nový ekologický materiál HP PVCFree Wall Paper Suede, 

který s potiskem latexovými inkousty splňuje požadavky 

Americké společnosti pro testování materiálů (ASTM) pro 

certifikaci F793-Type II. Materiál je kompatibilní s běžnými 

tapetovými lepidly a byl navržen s využitím technologie 

ColorPro pro vynikající podání barev.

Spolu s potiskem latexovými inkousty je certifikován 

nezávislými laboratořemi a splňuje mezinárodní průmys-

lové standardy pro tapety, jimiž jsou například požadavky 

normy EN 233 pro omyvatelnost a stálobarevnost nebo 

nehořlavost třídy B podle Euro normy a standardů CE. 

Pro velkou produkci jsou dále k dispozici automatické 

řezačky Fotoba upravené pro formátovaní tapet s označe-

ním Fotoba REW 104 a REW 160, kde číslo modelu označuje 

jeho pracovní šířku. Tento typ řezaček automaticky sleduje 

v průběhu řezání okraj tapety, a dosahuje tak vyšší přes-

nosti než u ručního zpracování. Výrazně vyšší produktivita 

práce potom umožňuje i sériovou výrobu. c

Autorem designu 

výstavního stánku 

společnosti 

HP  na veletrhu 

Heimtextile 2014 byl 

designér Markus 

Benesch
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PŘEDSTAVUJEME
TEcHNOLOgIE U NAšIcH KLIENTů

Opavská společnost Nord Service spustila do provozu novou průmyslovou 

UV tiskárnu Durst Rho P10 200. Produkční kapacita, kterou tak firma získala, 

vytvořila dostatečnou rezervu pro zpracování větších nárazových zakázek, 

a posílila tak konkurenční výhodu společnosti.

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

„Rychlost a kvalita tisku jsou rozhodující faktory ovlivňu-

jící úspěšnost poskytovatele tiskových služeb,“ zdůraznil 

na úvod našeho setkání Mirek Hadač, spolumajitel spo-

lečnosti Nord Service. „S tiskárnou Durst Rho P10 200 

dokážeme produkovat levněji a rychleji než doposud,“ je 

přesvědčen Mirek Hadač a dodává: „Produkční rychlost je 

na úrovni 100 m2/ hod., takže jsme schopni realizovat velmi 

rychle i velké zakázky. Čas je dnes velmi cenný a výkonová 

rezerva, kterou nám Durst poskytl, nám přináší mnoho 

nárazových objednávek.“

REgIONáLNí TRH JE STABILNí
Nord Service má své zákazníky především v severomo-

ravském regionu. Po dvou měsících provozu se ukazuje, že 

na Durstu jsou v poměru 50 : 50 tištěny jak flexibilní, tak 

desková média. Jedná se o větší série samolepek, plakáty 

a bannery pro krátkou pohledovou vzdálenost, kde je vyža-

dována vysoká kvalita tisku. Větší bannery a billboardy se 

potiskují na solventních tiskárnách HP Scitex. Na Durstu se 

rovněž tisknou větší série desek.

Regionální trh, na kterém firma působí, byl podle Mirka 

Hadače i v minulých letech velmi stabilní. „Máme štěstí, 

že mnoho zákazníků oceňuje náš přístup jako fullservisní 

agentury, která pečuje o jejich komunikaci od návrhu až 

po aplikaci,“ tvrdí Mirek Hadač. Vývoj však nelze zastavit, 

a tak společnost zrušila pracoviště CTP a naopak posílila 

digitální archový tisk. 

FINISHINg
Velmi efektivním dokončovacím nástrojem se ukázal 

stolový plotr Zünd. Kromě urychlení formátování přinesl 

i možnost nabízet nové služby, jako je tvarový ořez desek či 

výroba malých sérií obalů. 

ČESKý ODvíJEČ A NAvíJEČ
Tiskárna byla financována za podpory Evropského fondu 

regionálního rozvoje. Jako volitelné vybavení byl na ni 

nainstalován motorový odvíječ a navíječ rolových médií 

z produkce české společnosti Linus, která je i výrobcem 

oblíbených laminátorů Flexilam. Odvíjecí a navíjecí systém 

byl vyvinutý ve spolupráci s HSW a dále zvyšuje produktivi-

tu tiskárny. 

PLáNy DO BUDOUCNA
„Musíme se soustředit na optimalizaci vnitřních procesů,“ 

prozrazuje vizi společnosti Mirek Hadač a dodává: „Imple-

mentovali jsme ekonomický informační systém, a tak máme 

dostatek dat k analýze. Jako nadstavbu se chystáme roz-

běhnout systém pro služby web-to-print a v dalším kroku 

bychom se rádi pustili do sublimace.“ c

Úspěšná firma  
musí mít rezervu ve výkonu

Produkční rychlost 
tiskárny Durst Rho P10 
je na úrovni 100 m2/ hod.

Péče o vizuální 

komunikaci 

nákupních center 

je práce, která baví 

celý tým firmy Nord 

Service
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SOFTWARE 
ONyx 11

V minulosti se používal pro test tisku Onyx Quality Test.

pdf z Onyxového adresáře Samples, který ve své době do-

stačoval pro testy, obsahoval potřebné typy dat CMYK, RGB, 

přímé barvy. Chyběla však jednotná pravidla pro nastavení 

správy barev, takže výsledné tisky byly závislé na uživatel-

ském nastavení.

NOvý TESTOvACí SOUBOR
Onyx Quality Evaluation.pdf využívá možnosti vložit 

do souboru potřebná nastavení, tedy ICC profily a záměr. 

Pak pokud je v šabloně v Onyxu nebo jiném ripu nastaveno 

Použít vložené profily, jsou potřebná nastavení převzata 

Onyxem a tisk má správnou barevnost, závislou pouze 

na tiskovém profilu materiálu v tiskárně.

V samotném tisku je u každého 

z motivů napsáno, co je v motivu kri-

tické, na co zaměřit pozornost. Navíc 

je k tisku třístránkový podrobný 

popis Onyx Quality Evaluation FAQ 

s vysvětlením. Například na prvním 

motivu jsou kritickými částmi kro-

mě celkového podání pleti odlesky 

na pleti, stín u očního víčka a vytištění tenkých vlasů vedle 

oka. 

KONTROLA TECHNICKýCH NASTAvENí
Zkušební soubor obsahuje 

i části pro kontrolu tech-

nických nastavení ripu 

a technických vlastností 

tiskárny. Sem patří část 

pro kontrolu nastavení 

práce s přímými barvami, 

kde se jednoduše zobrazí 

nastavení ripu pomocí 

maskování. Na horním ob-

rázku zkušební tisk, na 

spodním pak možné stavy 

s různým nastavením. 

Vložen je také pruh čtver-

ců vyplněných Pantone 

barvami pro vyhodnocení 

barevných možností tiskárny a média při tisku Pantone 

barev.

PRAvíTKA
Ve spodních rozích testovacího souboru jsou X-Y pravítka, 

která velmi dobře poslouží pro test posuvu média i pro test 

obousměrného soutisku. Například pravítko po délce rychle 

odhalilo špatně nastavenou délkovou korekci na tiskárně 

Mutoh Valuejet, jak je vidět na přiloženém skenu tisku 

ve spodní části. d 

Nové testovací soubory 
v Onyxu verze 11

václav Poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

Součástí jedenácté verze sw ripu Onyx jsou nové 

testovací soubory.
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václav Poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

Potisk textilních materiálů je v současnosti velmi 

aktuální téma. Může se jednat o nové způsoby 

potisku na latexových tiskárnách od HP nebo 

o přímý potisk vodními sublimačními inkousty 

s následnou fixací. 

Testovací tisk pak můžeme vyplnit údaji o tiskárně, inkous-

tu, médiu a technických parametrech tisku pro násled-

nou archivaci a porovnání stavu po určité době provozu 

tiskárny.

TESTOvACí SOUBOR PRO BACKLITy
Speciálně pro posouzení prosvětlovaného tisku na backlito-

vé materiály je určen druhý testovací soubor Onyx Backlit 

Evaluation.pdf, který obsahuje motivy typicky se vyskytu-

jící na tomto typu aplikací. Opět jsou vloženy barevné pro-

fily a záměr, tisk by tedy měl být barevně správný nezávisle 

na nastavení správy barev v ripu.

Testovací soubory jsou součástí dodávky ripu Onyx 11. Nic 

ale nebrání jejich používání i uživateli starších verzí Onyxu, 

v případě zájmu napište na servis@hsw.cz. c

Profilace textilních 
materiálů vyžaduje 
správné nástroje

Tak jako u ostatních klasických tiskových materiálů je pro 

správné barevné podání nutná profilace textilu, tedy nasta-

vení správného dávkování inkoustu a ICC profil. Postup je 

klasický, nijak se nelišící od profilace jiných materiálů, tedy 

tisk specifických škál a jejich následné měření spektrofoto-

metrem. 

Problém však může působit struktura textilu, která při mě-

ření běžnými měřidly vede k chybám měření. Zde je důležité 

použít měřidlo s větším zorným polem, které potlačí vliv 

vláken textilu. V HSW používáme k tomuto účelu univerzál-

ní měřidlo Barbieri Spectro LFP. Pro měření lze volit ze tří 

průměrů zorného pole – 2 mm, 6 mm a 8 mm. Větší zorné pole 

znamená nutnost tisku rozměrnějších měřicích škál a delší 

dobu měření. To je ale více než vykompenzováno dobrými, 

přesnými výsledky, jak se opakovaně v praxi potvrdilo 

u profilací tiskáren se sublimačními inkousty pro přímý po-

tisk textilu. Měřidlo Barbieri má také výhodu ve velmi dobré 

softwarové podpoře hlavními tvůrci sw ripů a profilačních 

programů. c

PROFIlAcE
TExTILNí mATERIáLy
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„Základní koncepce a program školy vycházejí z názoru, že 

není kvalitního umění bez kvalitního řemesla,“ říká její 

ředitel Pavel Kovářík. „Umění, jež není zvládnuto po stránce 

řemeslné, bývá historií rozpoznáno jako neumění. Není 

důvod domnívat se, že právě dnešní doba na tomhle něco 

změní. Cítíme, že naší základní povinností je bránit umění 

před neuměním a solidní umělecké řemeslo před diletantis-

mem.“

výSTAvA KLAUzURNíCH PRACí
Školu jsme navštívili v den, kdy studenti prezentovali před 

veřejností své klauzurní práce. Malý labyrint chodeb nás 

vedl od oboru k oboru a nelitovali jsme, že čas původně 

naplánovaný na prohlídku se více než zdvojnásobil. Bylo 

zajímavé sledovat, jak se vyvíjí dovednost studentů napříč 

ročníky. Ostatně tohle není jediná příležitost, kdy veřejnost 

může načerpat z kulturní studánky školy. V budově je zříze-

na galerie a oblibu si získaly i Koncerty na schodech, které 

skýtají neopakovatelnou atmosféru.

ČERPáNí z UMěLECKéHO HNUTí BAUHAUS
Škola byla založena jako Státní odborná škola pro zpra-

cování dřeva. Po dobu své existence několikrát změnila 

název, její zaměření však zůstávalo vždy v zásadě stejné. Jde 

o školu uměleckoprůmyslovou, zabývající se oblastí tvorby 

interiéru a užitého umění. Škola postupně sdružovala různé 

studijní obory, z nichž některé byly časem přejmenovávány, 

některé zanikly a jiné byly zřízeny. Teprve v šedesátých 

letech se skladba oborů školy ustálila a od těch dob trvá 

podnes bez významných změn.

Zvláštností školy je, že sdružuje obory, které jsou svou tech-

nologickou povahou rozdílné, svou působností však směřují 

všechny do sféry jediné. Záměrem zakladatelů školy bylo 

postihnout oblast tvorby interiéru a hmotné kultury v celé 

šíři, po vzoru výmarského Bauhausu, z jehož programu 

převzala škola myšlenku sepětí řemesla a umění.

STUDIJNí OBORy
Střední uměleckoprůmyslová škola na Žižkově náměstí 

v současnosti nabízí osm vzdělávacích programů: Design 

nábytku a interiéru, Tvorba nábytku a interiéru, Propagační 

grafika, Scénografie, Tvorba pro děti, Řezbářství a produk-

tový design, Užitá malba, Výstavní a prostorový design. 

Studuje zde okolo tří set padesáti studentů. Přijímáno je 

po deseti studentech pro každý umělecký vzdělávací pro-

gram, pro vzdělávací program Tvorba nábytku a interiéru 

dvacet uchazečů. 

Součástí školy je od roku 1996 Vyšší odborná škola umělec-

koprůmyslová se vzdělávacími programy Design herních 

předmětů, Interiérová tvorba, Malba a přidružené techniky 

a Řezbářství a restaurování dřeva. Škola připravuje studen-

ty na tvůrčí činnost v oblasti užitého umění, kde je kladen 

důraz na dokonalé zvládání uměleckého řemesla a designu. 

Uvedené obory ve stejné specializované podobě na vyso-

kých školách neexistují.

CíLEM JE DOBRá šKOLA
„V podstatě je cíl našeho snažení prostý – dělat dobrou 

školu. Za ideální budeme považovat stav, kdy tato škola 

nebude kulturní vkus veřejnosti pouze vnímat a odrážet, ale 

v souladu s odkazem svých zakladatelů také spoluutvářet,“ 

uzavírá Pavel Kovářík. c

umprumka
Žižkovská

Uměleckoprůmyslová škola, které se během času měnil název až po ten dnešní – 

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola 

– se sídlem na Žižkově náměstí, píše svou historii od roku 1921. Samotná budova 

architekta Vahaly je holdem uměleckému řemeslu. Studenti jsou tak formováni 

nejenom svými pedagogy, ale i prostředím.

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Na titulní straně: 

SUPŠ – Užitá malba, 

Andrea Komárková, 

Vzpomínky (detail), 

IV. ročník,  2010



MEDAIlON

VOšUP A SUPš

HSWINFO BŘEZEN 2014        13

SUPŠ – Užitá malba, Lucie Štíchová, Chuťové 

pohárky, III. ročník,  2011

SUPŠ – Propagační grafika, Eliška Kudrnovská,  

Google – doodle (k výročí premiéry filmu Harry 

Potter a Tajemná komnata), IV. ročník, 2011

SUPŠ – Scénografie, 

návrh divadelních 

kostýmů, autor 

neuveden 

SUPŠ – Scénografie, divadelní 

kostým, autor neuveden 

SUPŠ – Užitá malba, Alexandra Valkovičová, 

Vodárenské haraburdí, IV. ročník, 2013

Před deseti lety proběhla světová premiéra filmu Harry Potter a Tajemná komnata.

google_doodle_final.indd   1 14.10.11   20:32
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SUPŠ – Propagační grafika, Klára Čermáková, 

kulturní plakát A1, III. ročník, 2011 

SUPŠ – Propagační grafika, Filip Smrž, sociální 

plakát B1 (ze série 12 plakátů), IV. ročník, 2013

SUPŠ – Propagační grafika, Filip Smrž, pastel na 

téma peří, II. ročník, 2011

Pokud narazíš 
na obrázek, 
video nebo 
zprávu, která tě 
šokuje, opusť 
webovou 
stránku!

PLAY

EXIT

116 111
www.linkabezpeci.cz

SUPŠ – Výstavní a prostorový design, Pavel 

Morávek, Poutač, III. ročník, 2011 

VOŠ – Design herních předmětů, Pavel Bartoš, 

Helitransport, III. ročník, 2011 

SUPŠ – Tvorba pro děti, Karel Čech, Brouci, IV. ročník, 2010  
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SUPŠ – Propagační grafika, Karolína Strouhová, obal na bionápoj, IV. ročník, 2012 

SUPŠ – Výstavní 

a prostorový design, 

Lucie Laňková, návrh 

výstavní expozice 

Joan Miró, IV. ročník, 

2011

VOŠ – Řezbářství a restaurování dřeva, Jan Menhart, kopie Jana Pavla z Levoče – 

Ježíš, Jan, Petr, III. ročník, 2013

SUPŠ – Užitá malba, 

Antonín Sondej, 

Mistr a Markétka, 

Kocour Kňour, 

IV. ročník, 2012

SUPŠ – Design 

nábytku 

a interiéru, 

Diana Van 

Nguyen, Židle, 

IV. ročník, 2013 
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PŘEDSTAVUJEME 
ORIENTAčNí SySTémy

Společnost AK Signage je jedním z partnerů naší společnosti 

v oblasti zpracování orientačních systémů Cosign. 

V rozhovoru s jejím jednatelem Alešem Karlem jsme se 

zeptali na praktické zkušenosti s tímto produktem.

Orientační systémy Cosign nabízejí velmi širokou variabi-

litu. Potkal jste se někdy s požadavkem, který vás zaskočil?

Vzhledem k dlouhému působení na trhu v tomto oboru nás 

již jen tak něco nezaskočí. Pokud orientační systém poptává 

koncový zákazník, tak ten si většinou nechá poradit a do-

poručit. „Problematičtí“ zákazníci jsou architekti. Ti mají 

v sobě zakořeněnou představu, že musí být výjimeční a lišit 

se. Jenže si neuvědomují, že orientační systém slouží k snad-

nému navedení na požadované místo, a tudíž by měl být 

i jednoduchý a přehledný, co se týče uspořádání i grafiky. 

Stalo se nám, že architekt navrhl takovou grafiku, že na WC 

nebylo poznat, jestli se jedná o panáčka, nebo panenku. Což 

je docela zásadní problém. I přes naše upozornění si však 

stál za svým návrhem a až po nějaké době se na nás obrátil 

již uživatel stavby s žádostí o předělání.

Která řada rodiny systémů Cosign je v současnosti nejžá-

danější?

Nejžádanější dlouhodobě zůstává klasický Indoor a systém 

Rainbow. Je to dáno tím, že v minulosti se z těchto systémů 

vyrobilo nejvíce zakázek, takže se nyní doplňují. A u zákaz-

níků jsou nejznámější.

Proč si podle vás zákazníci vybírají orientační systém 

Cosign?

Je to dáno tím, že firma Cosign byla na našem trhu jedna 

z prvních. Působí zde již dlouho, a tudíž se vyrobilo i nejvíce 

jejích orientačních systémů. A tato skutečnost zajišťuje 

i jistou záruku kvality. Ve svých začátcích jsme měli před-

stavu, že budeme dělat orientační systémy od všemožných 

dodavatelů a naše nabídka bude široká. Jenže časem jsme 

se setkali s tím, že na trh vstoupila například italská firma 

se svým systémem. Působila tady třeba rok a pak zjistila, že 

český trh nesplnil její očekávání, a odešla. Za ten rok se tady 

něco málo z toho udělalo. No a pak nastal problém, kdy je 

potřeba systém doplnit nebo rozšířit, ale nemůžete sehnat 

stejný komponent, protože firma již tady nepůsobí.

Proto jsme docela brzo přehodnotili situaci a věnujeme 

se pouze systému Cosign, neboť vztahy AK Signage, HSW 

a Cosign jsou na vynikající úrovni, dovolím si říct až skoro 

rodinné. Komponenty jsou a budou, neboť Cosign dává dese-

tiletou záruku na kompaktnost systému a to nám zaručuje, 

že jej budeme schopni doplňovat a rozšiřovat. 

Které z nedávných realizací byste vyzdvihl?

Vzhledem k tomu, že dodáváme systémy z 80 % pro reklamní 

agentury, takže ve finále nemáme přehled, kam jdou a jak 

budou vypadat, ani nevím, koho vyzvednout do popředí. 

Radost třeba máme z toho, že jsme dodávali orientační 

systém na ministerstvo životního prostředí, kde probíhalo 

skutečné výběrové řízení bez nějakých známých a jiných 

„tlačenek“. Takže přesně tak, jak by to mělo ve slušném státě 

vypadat.

Nyní jsme se podíleli na orientačním systému nové krásné 

radnice v Kralupech nad Vltavou, kde výběrové řízení probí-

halo také podle regulí. c

Orientační systémy
cosign v praxi

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk



HSWINFO BŘEZEN 2014        17

KDO jE KDO 
V HSW SIgNALL

Každá dobrá stavba potřebuje pevný základ. 

Když ho má, může si stavitel dovolit nad-

stavbu či rozšíření. Stejně je tomu i u HSW, 

kde je Zdeňka jedním z jeho pilířů. Její hlas 

v telefonu bychom mohli označit za součást 

corporate identity HSW.

Telefonní prodej je náročná profese. Co tě 

motivuje k tomu, že ho stále děláš ráda?

Především kontakt s lidmi, řešení problé-

mů a největší motivací je dobře uzavřený 

obchod a spokojenost, kterou slyším na druhé 

straně sluchátka. Někdy je tam dokonce vidět 

i úsměv a to mám pak pocit, že jsem snad 

zachránila celý svět.

Se zákazníky komunikuješ nejvíce po telefo-

nu. Najdou se tací, co tě chtějí i vidět?

Najdou a především bych je chtěla vidět 

i já. Vždycky když s někým mluvím, tak si 

představuju, jak asi vypadá. Ovšem realita je 

pak většinou úplně jiná. Nakonec se i někdy 

potkáme, jako třeba na výstavách, dnech 

otevřených dveří atd.

Za léta v HSW by ti měl patřit titul „Zaslouži-

lý pracovník“. Co vidíš, když se ohlédneš?

Nerada se ohlížím zpátky, raději jsem v pří-

tomnosti a koukám do budoucna. Bylo hodně 

chvil, kdy jsem cítila dobře odvedenou práci 

a měla z toho radost, ale byly i chvíle, kdy se 

mi nechtělo ani nastartovat auto. Mám ráda 

lidi ve firmě a ráda všem pomáhám.

Zdeňka Žáková

ANKETA

Oblíbená hudba: 

60. léta (staré 

písničky) a Smokie.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Tajemství (v originá-

le Secret).

Nejoblíbenější jídlo: 

Halušky s brynzou.

Záliby: 

Čtení, rodina, jízda 

na kole.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Boží mlýny melou 

pomalu, ale jistě.

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Nikdy tam nepojedu 

dobrovolně, a když 

ztroskotám, tak je 

pozdě přemýšlet, co 

si vzít.

Proč ses rozhodl ucházet o místo v HSW 

Signall a jak se tu cítíš?

Ozval se mi kamarád, který v HSW pracuje. Já 

se zrovna rozhodoval, jak změnit směr svého 

pracovního života, jelikož jsem po více než 

jednu dekádu prodával v různých nadnárod-

ních korporacích něco, na co jsem si vlastně 

ani pořádně nemohl sáhnout, a začínal jsem 

pociťovat jistý druh vyhoření. Podíval jsem se 

na stránky firmy, zjistil si její historii a zamě-

ření a rozhodl jsem se to zkusit. 

Čím ti signmaking učaroval?

Už jenom to slovo vyvolává zvědavost. Netušil 

jsem, kolik práce a různého materiálu si za tím 

mám představit. Najednou jsem začal všechny 

ty plakáty na zastávkách, potištěné desky, po-

lepy na autech nebo velkoformátové reklamy 

na budovách vnímat úplně jinak.

Šel bys do toho znovu? 

Tak určitě (hokejový smích). Mám jedinečnou 

příležitost naučit se něčemu úplně novému, 

navíc mám na starost i severovýchodní Čechy, 

takže pořád někde lítám. Práce s lidmi mne 

vždycky bavila a v HSW jsem dostal nový 

impuls.

Oldřich 
Nussberger

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Cokoliv od Hanse 

Zimmera. Dneska to 

zní trochu jako klišé, 

téma Pirátů z Kari-

biku nebo Batmana 

zná téměř každý, ale 

když jsem tohle jmé-

no vyslovil poprvé 

před šestnácti lety, 

lidi na mne koukali 

jako na blázna .

Nejoblíbenější 

kniha: 

Čtu většinou příběhy, 

které jsou zasazeny 

do jiného světa, než 

je ten náš. Jako první 

se mi vybaví knihy 

od Roberta Asprina.

Nejoblíbenější jídlo: 

Steak v pepřové 

omáčce.

Záliby: 

Hudba – ta mne baví 

všeobecně, nejenom 

ji poslouchat, ale 

i hraní na hudební 

nástroj. Jezdím 

na inlinech, zajdu 

na tenisový kurt 

a celoročně se věnuju 

bowlingu.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Neberte život moc 

vážně, stejně z něj 

nevyváznete živí.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Karimatku, ručník 

a učitelku jógy .

Obchodní tým posílil loni v říj-

nu a pečuje o zákazníky v Praze. 

Do signmakingu přišel z oboru 

IT. Má tedy jistý nadhled, což už 

v několika případech přineslo 

zajímavá řešení.

Kdo
je

kdo?
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PŘEDSTAVUJEME 
VýSTAVA

Výstava byla již třetím společným projektem arcidiecéze 

Paderborn, města Paderborn a regionálního sdružení West-

falen–Lippe. Po úspěchu výstav Umění a kultura karolínské 

doby z roku 1999 a Canossa 1077 – otřes světa v roce 2006 

můžeme označit expozici Credo – christianizace Evropy ve 

středověku za další mimořádný počin. Z množství vystave-

ných artefaktů bylo asi 600 předvedeno veřejně vůbec po-

prvé. Předměty zapůjčili sběratelé a instituce z celého světa. 

OD TALINU PO LISABON
Výstavu 26. června 2013 zahájil prezident Spolkové republi-

ky Německo Joachim Gauck. Ve svém projevu zdůraznil, že 

poznáváním společných kulturních kořenů, které spojují 

evropské národy, najdeme spojení mezi Evropany od Talinu 

po Lisabon.

Návštěvník se mohl vydat po stopách misionářů a obchod-

níků, stejně jako navštívit mocné vládce v rozmezí přibližně 

1000 let. Mohl sledovat šíření křesťanství v Římské říši přes 

Galii a Irsko k Anglosasům, být u pokřesťanšťování Skandi-

návie, Polska a zúčastnit se misie v Pobaltí. Dějiny křesťan-

ství mají co říct k otázce evropské identity a významu jejích 

křesťanských kořenů pro dnešek. d

     credo,
christianizace Evropy                 
          ve středověku 
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Ve městě Paderborn proběhla jedna z nejvýznamnějších výstav loňského roku 

v Německu. Kromě unikátních exponátů, které dokumentovaly proces christianizace 

Evropy a kulturní vliv křesťanství na všechny aspekty umění, dotvořil celkovou 

atmosféru expozice i digitální tisk. Grafiky a informační texty byly vytištěny 

latexovou technologií na bavlněný textil Neschen Solvotex Cotton Premium Light S.

Část expozice věnovaná vlivu 

Byzance na christianizaci 

Slovanů z německého 

pohledu nazvaná Dva 

konkurenti – jeden cíl. 

Potištěný textil krásně ladí 

s kamennými zdmi.

Zcela vlevo: Byzantská 

paténa z přelomu 10. a 11. 

století, © Procuratoria die 

San Marco Tesoro della 

Basilica, Benátky

Vpravo: Plaketa 

ze Soest, nalezena 

v hrobě č. 187 

v Paderbornu, 

© LWL-Archäologie 

fuer Westfalen, 

Münster
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LATEX v PLNéM NASAzENí
Instalace byla rozmístěna ve třech objektech. Design 

expozice byl sjednocujícím prvkem sálů s kamennými zdmi, 

císařského paláce a moderní galerie z betonu. 

„Organizátoři výstavy požadovali ve velké míře tisk na bílý 

podklad, který by působil neutrálně na různém pozadí a 

zajistil čitelnost doprovodných textů,“ vysvětluje August 

Breker, prokurista společnosti RLS jakobsmeyer z Paderbor-

nu, která zajistila tisk a instalaci bannerů s doprovodnými 

texty a grafikou. „Jako nejvhodnější byla zvolena latexová 

technologie tisku na bavlněný materiál Neschen Solvotex 

Cotton Premium Light S. Tento textil s gramáží cca 230 g/m² 

poskytuje vynikající opacitu a velmi kvalitní tiskové výsled-

ky. Je k dispozici i v šířce 310 cm, takže jsme mohli využít 

plnou pracovní šířku naší latexové tiskárny HP Latex 3000. 

Díky certifikaci nehořlavosti třídy B1 dle normy DIN 4102-1 

mohl být nasazen i pro tak náročný výstavní projekt,“ uza-

vírá August Breker. c

Quo vadis? Stále  

aktuálnější otázka 

identity Evropy 

a významu jejích 

kořenů pro dnešek 

celou výstavu 

uzavírá. 

Zlatá plaketa z Limos,

přelom 7. a 8. století, 

© Bibliotheque Nationale – 

Cabinet des Medailles, Paříž

Na výstavu zvaly plakáty 

s unikátním motivem 

sv. Petra a Pavla na 

pozlaceném skle

Nahoře: Část výstavy byla situována 

i v této moderní městské galerii

Sv. Bonifác v evangeliáři z let 701 až 715, 

© Hessisches Landesbibliothek Fulda

Neschen Solvotex 
Cotton Premium Light S 
poskytuje vynikající 
opacitu a velmi kvalitní 
tiskové výsledky.

PŘEDSTAVUJEME

TExTIL VE VýSTAVNIcTVí
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cOlORMANAgEMENT 
BíLý BOD V PRAxI

Taky jste si vždycky přáli tisknout na krásné bělostné médium, 

jehož bílá září jako reklama na Thymolin? Já také. 

Kdyby bílá bílá byla,
ale ona není...

Jan William Drnek | ředitel HSW Signall | jwd@hsw.cz

Sehnal jsem opravdu krásný lesklý fotopa-

pír, zářící jako čerstvě padlý sníh. Jal jsem 

se na něj tisknout svoji oblíbenou fotografii 

Válečná porada, která vznikla kdysi dávno 

v zapadlé vísce v severní Namibii. Ale co to? 

Krásné teplé tóny afrických chýší prohřátých 

poledním sluncem byly mdlé, šedivé a bez 

stopy emoce. Asi jsem popletl něco ve správě 

barev. Znáte to. Těch tlačítek... Kdo se v tom 

má vyznat? Ještě jeden pokus. Zase nic. Asi 

mám špatný profil. Změřím si ho znovu. Zase 

ty ošklivé našedlé tóny. Asi to budu reklamo-

vat výrobci. Nejlépe do HSW. Tam jsou hodní 

obchodníci a určitě mi to zaplatí i s vícenákla-

dy. :-)) 

Teď ale vážně. Ta příhoda se opravdu stala (až 

na tu reklamaci). Vysvětlíme si, jaký vliv má 

při tisku bílý bod média a pár aspektů spoje-

ných s touto problematikou. 

DřívE šMOLKA, DNES OPTICKé 
zJASňOvAČE
Výrobci papírů (médií) chtějí, aby jejich výrob-

ky vypadaly krásně bílé. Jak to dělají? 

Podobně jako moje babička, když vyvařovala 

v kotli prádlo. Aby nebylo zažloutlé, přidávala 

do kotle zářivě modrý prášek – šmolku. Tak 

jasně modrou jsem od té doby snad neviděl. 

Pokud se trochu vyznáte v barvách, je vám 

jasné, že tyto dvě „protilehlé“ barvy se navzá-

jem kompenzují. Čím více šmolky, tím bělejší 

prádlo. Pokud to tedy nepřeženete. Jako 

výrobci papíru, kteří se tak dlouho předháněli, kdo bude mít papír bělejší, 

až jsme se dostali do situace, kdy bílé papíry jsou vlastně modré.

To, co se přidává do média na zvýšení „bělosti“, se nazývá optické zjasňo-

vače. Mají za úkol zvýšit jas média a zamezit žlutému nádechu. Optické 

zjasňovače se přidávají nejen do médií a papírů, ale do textilií, porcelánu 

a do všeho, co má působit bíle. Jedná se o látky, které jsou schopny přemě-

nit část dopadajícího UV záření do oblasti viditelného světla. Zpravidla jde 

o modrou část spektra. Tím se jednak kompenzuje „nedostatečně“ bílá

hmota podkladu, ale vylepšuje se tím i celkový dojem ze světlosti média.

KOUzLO DISKOTéK A šANTáNů
Víte, kde můžete efekt optických zjasňovačů vidět nejlépe? Třeba na dis-

kotéce či v nějakém šantánu, kde svítí tak zvané černé světlo neboli UV 

zářivka zpravidla o vlnové délce 365 nm. Všichni, kteří mají na sobě něco 

bílého, modře fluoreskují tmou. Kdo nefluoreskuje, nemá na sobě ani špet-

ku optického zjasňovače – prostě jako by nebyl. :-) d



Modrá křivka 

označená jako 

reference je 

měření referenční 

bílé destičky 

spektrofotometru. 

Ideální vyrovnaná 

spektrální křivka. 

To by se to tisklo :-).

Barevný režim Lab

Barevný model CIE L*a*b* (Lab) je založen na vnímání 

barev lidským okem. Číselné hodnoty v modelu 

Lab popisují spolehlivě všechny barvy, které člověk 

s normálním zrakem vidí. Na rozdíl od závislých modelů 

typu RGB a CMYK Lab popisuje, jak barva vypadá, a je 

nezávislý na zobrazovacím zařízení (monitor, tiskárna 

apod.).

Systémy správy barev využívají Lab jako referenční 

barevný model (PCS) k převodu barev z jednoho 

barevného prostoru do jiného. Model Lab má oddělenu 

složku tonality a barevnosti. Světlost L je definována 

v rozsahu od 0 do 100. Osa a probíhá od azurovo zelené 

do purporové. Osa b od modré do žluté. Barvy se 

pohybují v rozsahu od +127 do -128.

Několik typických barev: 

0,0,0  nejsytější černá – v dobách dye inkoustů se 

  na lesklém médiu dalo dosáhnout hodnoty 

  L skoro 1. Od té doby se věci změnily a už

  nevidíme nic tak černě :-))

3,0,0  pěkná černá u pigmentových inkoustů

8–10,0,0  černá u ofsetového tisku na natíraný papír

~30,0,0  černá u ofsetového tisku na nenatíraný papír

95,0,-2  barva papíru dle ISO 12647

55,-37,-50  azurová dle ISO 12647

48,74,-3  purpurová dle ISO 12647

89,-5,93  žlutá dle ISO 12647

16,0,0  černá (CMYK 0,0,0,100) dle ISO 12647

10,14,1  černá (CMYK 0,100,0,100) dle ISO 12647

10,-8,-10  černá (CMYK 100,0,0,100) dle ISO 12647

50,70,50  Coca-Cola (přibližně)

L 100

L 0

-a

+a-b

+b
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cOlORMANAgEMENT

BíLý BOD

Kdyby bílá bílá byla,
ale ona není...

POHLEDEM TISKAřE
Jazykem Lab – zvyšuje se hodnota L. Tyto hodnoty se 

pohybují u některých médií od cca L = 89 až do cca L = 97. 

Hodnota v ose b se může snížit až na b = -14 či -12, což by 

byl při středním jasu celkem modrý odstín. Naše oči jsou 

na bílý bod silně adaptabilní, takže se nám médium nezdá 

modré, ale zářivě bílé. Podobně jako bílý sníh za jasné 

oblohy, který je také modrý. Posoudit takové změny lze jen 

přesným měřením.

Podívejme se, jak taková situace vypadá. Na obrázku vpravo 

dole červená křivka představuje spektrální charakteristiku 

odrazivosti jednoho takového zářivě bílého fotopapíru (asi 

nejmodřejší, který jsem kdy viděl). Povšimněte si špičky 

v oblasti cca 430–480 nm, u níž je změřená odrazivost větší 

než 100 %. Více světla se odrazí, než dopadne! Perpetuum 

mobile? Bohužel ne. To jen zapracovala babiččina šmolka 

ve formě optických zjasňovačů.

CO DOKážE LAMINACE
Na obrázku vidíte ještě dvě podobné křivky. Odraz papíru 

zalaminovaného lesklým (žlutá křivka) a matným laminem 

(zelená křivka). Laminace působí jako jednoduchý UV filtr. 

Špičky nejsou tak výrazné a samozřejmě poklesl jas díky 

průchodu světla laminací.

Laminace částečně potlačí efekt optických zjasňovačů 

a může se vám zdát, že tisky po laminaci zažloutly. Nejedná 

se o dodávku starého zažloutlého lamina, ale o přirozený 

fyzikální jev.

Popsaný efekt je dobře vidět i ve změřených Lab hodnotách. 

Matné lamino posunulo odstín bílé o téměř pět hodnot 

z modré do žluté. Lesklé lamino jen o cca jednu. Útlum 

světlosti je pochopitelně u matného lamina výraznější než 

u lesklého.

L a b

Reference 95.70 -0.14 2.86

Tecco Photo Glossy PUW280 96.11 1.89 -12.79

Neschen Filmolux Photo Glossy 91.93 1.68 -11.78

Mactac PG7285 90.59 0.59 -8.08

závěREM
Ne vše, co se třpytí, je zlato a ne vždy dostanu na bělejší 

papír lepší tisk. Ideální je vybírat si barvu papíru co nejblíže 

opravdové bílé, i když se nám zdá trochu zažloutlá. Pokud 

nemá výrobce informaci o bílém bodu (což zpravidla nemá), 

změříme si bílou sami. Spektrofotometr má správný tiskař 

vždy při ruce. c



MATERálY 
NOVINKy

Svět interiérových dekorací láká svým potenciálem přední výrobce materiálů pro 

digitální velkoplošný tisk. Společnost MACtac vytvořila specializovanou řadu materiálů 

pod názvem DecoArt, ze které vám dnes představíme dvě potisknutelné tapety.

Novinky z řady materiálů

mActac DecoArt 
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Tapeta MACtac DecoMural je vinylový film 

určený pro potisk solventními, eco solvent-

ními a UV inkousty. Zejména pro HP late-

xový tisk je určena papírová tapeta MACtac 

DecoIvory. 

mAcTAc DEcOmURAL
Bílá matná samolepicí potisknutelná struktu-

rovaná tapeta s plošnou hmotností 300 g/m2 

má základ z PVC se strukturou připomínající 

plátno. Na zadní straně je opatřena netkanou 

textilií a čirým permanentním lepidlem. 

Materiál je určen pro aplikaci na velmi hladké 

rovné suché stěny v interiéru. Oceníte jej při 

použití v interiérech hotelů, obchodů, konfe-

renčních místností, čekáren či recepcí. Mate-

riál se může po nalepení ať už vlivem vysychá-

ní tisku, zdi, či změny okolní teploty srazit až 

o 0,5 mm na každém pruhu. Doporučujeme 

ponechání přesahu v šíři minimálně 1 mm.

mAcTAc DEcOIVORy
Samolepicí papírová tapeta s hladkým 

povrchem v odstínu slonoviny a s plošnou 

hmotností 120 g/m2 je vhodná pro dekoraci in-

teriérů obchodů, hotelů či administrativních 

nebo veřejných prostor. Je určena především 

k potisku na HP latexových strojích a ma-

teriál lze použít i jako obyčejnou papírovou 

samolepku.

Papír je obecně velmi citlivý na vlhkost, proto 

je i tato samolepka choulostivá na prostředí, 

ve kterém je aplikována.

VŽDy PROVEďTE TEST
Vzhledem k velké variabilitě polepovaných 

stěn je pro spokojenost klienta i výrobce 

důležité vždy provést test vhodnosti mate-

riálu v konkrétních podmínkách. Nenechte se 

přemluvit k rychlé realizaci, protože výrob-

ce nenese odpovědnost za fólii neúspěšně 

aplikovanou na zeď, která nebyla dostatečně 

ověřena jako vhodná k polepu. 

INFORmAcE NAjDETE NA WWW.
HSW.cZ
Pokud uvažujete o využití potisknutelných 

tapet pro své podnikání, obraťte se na naše 

obchodní zástupce a produktové manažery. 

Aplikace tapet má svá specifika a úskalí, 

kterým je lepší se předem vyhnout. Zásady 

správné aplikace najdete na našich stránkách 

i v českém základním manuálu, který si může-

te stáhnout a prostudovat. c
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MATERIálY

TAPETy V INTERIéRU

Tapety
vdechly duši
restauraci cafe Eataliano

Slovní hříčka v názvu může být dobrým marketingovým tahem, ale když 

host přijde, musí se taky cítit příjemně. Pak se rád znovu vrátí. K tomu kromě 

dobrého jídla přispěje i atmosféra, kterou z velké části utváří interiér. 

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Nejlepším řešením jsou tapety na míru, protože i drsnou 

skotskou vysočinu dokážou rozzářit italským sluncem. 

Pizzerie Cafe Eataliano ve skotském Hamiltonu hledala 

způsob, jak zdůraznit svůj italský charakter typickými živý-

mi a nevtíravými dekoracemi. Úkolu se zhostila společnost 

OPG se sídlem v Lanarkshiru a na své latexové tiskárně 

Designjet L26500 zvládla vyrobit tapety, textilní dekorace, 

rolety a grafiku pro světelnou reklamu.

Název Cafe Eataliano je sám o sobě slovní hříčkou. Na 

stránkách pizzerie její název totiž najdete napsaný jako 

Cafe EATaliano. Je tedy zcela jasné, že klient tu opravdu 

může ochutnat typické dobroty italské kuchyně. Zprostřed-

kovat toto sdělení si klade za cíl také interiér. Majitel restau-

race Manio Loia k tomu řekl: „Jako zbrusu nová restaurace 

jsme hledali způsob, jak okamžitě oslovit zákazníka a udělat 

na něj dojem. Uvědomil jsem si, že živé a vizuálně působivé 

prostředí, kde zákazník jí, je stejně důležité jako samotná 

kvalita pokrmů.“

Za majitelem restaurace stojí vinařská rodinná tradice. 

Součástí nabídky je tak i kvalitní sortiment vín a restauraci 

zdobí motivy z rodinné vinice v Toskánsku. Grafika navr-

žená společností OPG ukazuje 30 let historie vinařského 

podnikání. c

Na HP Designjet L26500 byly 
vyrobeny tapety, textilní 
dekorace, rolety a grafika 
pro světelnou reklamu.
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SOFTWARE 
ONyx VERZE 11

vLOžENé PROFILy
Dnes se stávají standardem podklady k tisku ve formátu 

.pdf, které obsahují informace o barevném prostoru návrhu. 

Využití těchto takzvaných vložených profilů povoluje volba 

Použít vložený profil, pokud je k dispozici, která byla dříve 

pouze ve vstupní šabloně. Nyní je mnohem přirozeněji také 

v okně Job Editoru ve volbě správy barev, kde se také nově 

objevila volba Použít vložený způsob reprodukce, již mohou 

data k tisku také obsahovat. Vstupní šablony řada uživatelů 

vůbec nepoužívá a na tuto volbu se pak zapomínalo.

KOREKCE BAREv
V praxi se často vyskytuje potřeba přesné reprodukce 

důležitých barev v motivu, kde při běžném nastavení 

parametrů tisku není výsledek uspokojující. Pak nastupuje 

metoda pokus–omyl, tedy opakovaný zkušební tisk motivu 

s upravenou barvou. K tomu je v Onyxu určena funkce 

Nahradit barvy v z modulu Korekce barev v okně Job editoru. 

Principem je výběr určitého barevného odstínu v motivu 

a jeho náhrada uživatelem nastavenou kombinací tisko-

vých barev. Od verze Onyxu 10.2.5 lze navíc ještě vybírat 

k náhradě i pojmenované barvy. Pro usnadnění této metody 

je nově v Onyxu funkce Swatch Books, v překladu Knihy 

vzorníků (funkce je ve verzích PosterShop, ProductionHou-

se a Thrive). Funkci lze vyvolat z hlavního panelu nebo 

lépe přímo tlačítkem z okna náhrady barev. Principem je 

vytvoření tabulky barevných odstínů okolo vybrané barvy, 

kde jsou po krocích měněny (rozvažovány) kombinace 

tiskových barev. Tuto tabulku pak vytiskneme. Následně 

lze okem nebo měřidlem vybrat kombinaci, která je nejblíže 

požadavku, a tu zadat do náhrady barev. Na obrázku vpravo 

nahoře je příklad pro barvu PANTONE 485 C a tiskárnu HP 

latex L26500.

MOžNOSTI úPRAv
Rozsah tabulky a koncové hodnoty rozladění barev je 

možné upravovat dle potřeby, rozladění lze měnit ve dvou 

S koncem roku 2013 přišel tradiční dodavatel sw ripů pro velkoformátové 

tiskárny – firma Onyx – s novou verzí 11 svého hlavního stejnojmenného 

produktu. Minule jsme si popsali část nových změn a funkcí, nyní se 

podíváme na zbytek.

Onyx 11 nastupuje – II. část
václav Poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

nebo třech osách (volba 2-Dimensional nebo 3-Dimensional). 

Tlačítkem Print provedeme tisk a vybereme vhodnou kom-

binaci, kterou zpětně zadáme do náhrady barev. Zdrojovou 

barvu můžeme kromě přímých barev zadávat v CMYK, RGB, 

Lab nebo změřit připojeným měřidlem přímo z referenčního 

vzorku.

FUNKCE PRO OřEz
Zajímavé změny jsou ve funkcích pro ořez na řezacích 

plotrech. V hlavním okně RIP-Queue v menu Soubor  je fuk-

ce Spravovat plotry. Zde jsou předvolby pro řezací zařízení, 

které ovlivňují tisk pomocných značek pro optické sesazo-

vání na plotrech. Na obrázcích jsou příklady pro populární 

řezací plotry Zund a Summa S-Class.

Lze volit typ tištěného čárového kódu, odstup značek 

od kraje materiálu a kraje motivu. Další důležitý volitelný 

parametr je opakování značek pro zpřesnění ořezu u vel-

kých motivů. Zadávané hodnoty určují odstupy například 

pro plotry Summa takto:
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SOFTWARE

ONyx

Řezání v modulu Onyx CUT-Server 11 dnes dovoluje na plotrech Summa 

ořez a výsek funkcí Summa FLEX-CUT najednou na jedno zaměření zna-

ček. K tomu se využívají rozdílná nastavení pro jednotlivé vrstvy v řeza-

cích datech, jak je vidět na obrázku vpravo nahoře. Pro použití FLEX-CUT 

je vhodné předem na plotru aktivovat speciální panelování (bližší popis 

na webu www.hsw.cz v sekci HSW Info – Články). 

 

FUNKCE PRO TvORBU BAREvNýCH PROFILů
Onyx verze 11 nabízí i novinky, které využijí pouze uživatelé zabývající se 

tvorbou vlastních barevných profilů k tisku. Rozšířila se podpora měři-

cích přístrojů včetně dnes populárních Eye One 2 a zrychlilo se měření. 

Při výpočtu ICC profilu lze zaškrtnout funkci ChromaBoost pro zvýšení 

jasnosti barev u médií s malým barevným rozsahem, jako jsou například 

textily. ICC profil s touto volbou bude u barev mimo gamut (barevný 

rozsah) hledat co nejlepší kombinaci inkoustů pro vizuálně sytý výsledek 

(hodnotu Croma). Volbu lze uplatnit i pro star-

ší kalibrace, které se přepočtou v Onyxu 11. 

Praktické využití funkce v současnosti v HSW 

zkoumáme.

Součástí instalace Onyxu 11 jsou nové tes-

tovací obrázky pro posouzení tisku na běž-

ných a backlitových materiálech. Podrobný 

popis najdete v samostatném příspěvku na 

straně 10.

Verze Onyx 11 je k dispozici od listopadu 2013 

pro stávající uživatele Onyxu 7–10 v rámci 

aktualizačního modulu Onyx Advantage nebo 

pro nové instalace sw ripu Onyx. c

Nová verze Onyxu 
přináší  řadu 
zajímavých změn.

Autorem obrázku je Jan Havle

HSWINFO BŘEZEN 2014        25



Vezměme si příklad jedné reklamace. Zala-

minovaná potištěná fólie po půl roce náhle 

silně ztmavla a získala hnědou barvu, přitom 

by měla vydržet pět let. To, že vznikla chyba, 

je na první pohled zřejmé, ale kdo je za ni 

odpovědný?

Je vadná tisková fólie, či laminace? Pochybil 

tiskař, který nenechal zaschnout inkoust před 

laminací? Způsobil to snad agresivní inkoust 

či změna jeho chemického složení? A nezavi-

nil nakonec vadu sám uživatel, když grafiku 

znečištěnou sprejery umyl ředidlem? Příčinu 

často není možné zjistit. A i když se náhodou 

výsledku doberete, můžete zase zjistit, že 

příliš agresivní inkoust konkrétní značky 

se nesnáší s lepidlem vámi použité laminace 

nebo funguje jen v určitých konkrétních pod-

mínkách aplikace. Pak je pochopitelné tvrzení 

všech dodavatelů, že nahodilá chyba není způ-

sobena jejich produktem, protože se u dalších 

tisíců metrů potištěných fólií a hektolitrů vy-

robených inkoustů stejných šarží nevyskytla. 

A to, že jejich laminace či inkoust fungovaly 

u tisíců dalších zakázek zcela bez problémů, 

dokládají prokazatelnými fakty. Navíc jsme 

zatím zmínili jen dva viníky, i v tomto případě 

jich přitom bohužel bylo víc.

Z toho všeho je zřejmé, že pokud již reklamace 

nastane, její řešení bývá velmi obtížné. Proto si stejně jako u leteckých 

nehod každá reklamace zaslouží důkladný rozbor a stanovení tako-

vých postupů, aby se jí dalo předcházet. Jsem přesvědčený, že použitím 

vhodných postupů sice reklamace nevymizí, ale jejich následky a s nimi 

spojené vícenáklady budou výrazně menší. 

RELATIvITA v PRAXI
Ještě než přejdeme k řešení konkrétních situací, je potřeba pochopit nejen 

to, že na úplně stejnou věc můžeme mít zcela odlišný pohled, ale i to, že 

všechny zcela rozdílné pohledy jsou pravdivé! Velmi snadno si to můžete 

představit na obrázku na protější straně. Vidíte před sebou bílé promítací 

plátno a před ním dva pozorovatele. Jeden si říká praktik, druhý teoretik. 

Detail popraskané 

a vybledlé  fólie. Je 

na vině tiskové 

médium, kombinace  

nevhodné laminace 

a inkoustu nebo 

nesprávný výrobní 

postup?

JAK NA TO 
jAK PřEDcHáZET REKLAmAcím
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Co má společného reklamace samolepicí fólie či tapety s leteckou nehodou? U obou 

to většinou bývá shoda několika událostí, které by samy o sobě příčinou nehody 

nebyly. K ní dochází až jejich společným působením.

Reklamace v signmakingu 
               a letecké nehody

Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz



Nesouhlasím. To je jen optický klam.

Text má barvu plátna jako drív! Zustal tedy bílý,

jen to okolní plátno je o moc svetlejší...

AHOJ

text černý,

souhlasíš?

a zjišťují, že černá může být zároveň bílá. 

AHOJ

Nebo také šedá...

máte  slabý
projektor.. Text

JE ve skutečnosti
šedý!

Plátno je bílé,

souhlasíš?

Samozrejme!

Praktik a teoretik diskutují o barvách ... 

JAK NA TO

REKLAmAcE
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Pokud je projektor vypnutý, oba shodně tvrdí, že barva plát-

na je bílá. Co když na plátno promítnete černý text na bílém 

pozadí a zeptáte se obou, jakou má barvu text? Praktik od-

poví: „Přece logicky černou, to je snad jasné!“ Zato teoretik 

odpoví: „Projektor nevysílá černou barvu, v místě textu je 

pouze neosvětlené plátno, text má tedy barvu plátna. Plátno 

je bílé, text proto logicky musí být také bílý!“ A ještě dodá: 

„Vždyť jsme se přece před chvílí oba shodli na tom, že je 

plátno bílé!“ 

Zde vidíte, že jde o dva zcela opačné názory, přesto mají oba 

pozorovatelé svoji objektivní pravdu a každému se z jeho ná-

zoru bude těžko ustupovat. A co teprve když se k nim přidá 

ještě další pozorovatel, který nekvalitní projektor zkritizuje 

slovy: „Ten text by sice měl být černý, ale ve skutečnosti je 

úplně šedivý!“ To bude chaos. Tři zcela odlišné názory, a při-

tom všichni mají věcně podloženou pravdu.

STEJNé POzICE PRO POzOROváNí
Na tomto příkladu vidíte, že ještě předtím, než začnete 

posuzovat problém, musíte se shodnout na způsobu, jakým 

budete postupovat. Pokud již problém vznikne, všichni 

pozorovatelé obvykle trvají na svém názoru a ochota dohod-

nout se bývá velmi malá. Ostatní pozorovatelé by totiž mu-

seli uznat, že se mýlí, a to se jim nechce, protože vědí (jako 

teď i my), že pravdu mají právě přece oni. Proto nezbývá 

nic jiného než se předem dohodnout na způsobu posouze-

ní. Není dobré hodnotit barvu textu, ale raději odrazivost 

plátna nebo výkon projektoru či v tomto případě ideálně 

kontrast (mezi oběma spornými barvami). Ten již lze měřit 

a bude vždy stejný, i když subjektivně bude pro každého po-

zorovatele text jiný. K tomu, jak toto zrealizovat i prakticky 

v našem oboru, se pokusíme dojít v dalších číslech v seriálu 

nazvaného Jak předcházet reklamacím. c

Stejně jako u leteckých 
nehod každá reklamace 
zaslouží důkladný 
rozbor.
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Barvou roku je odstín 
Radiant Orchid

Firma Pantone již přes deset let vyhlašuje 

barvu roku. Pro ten letošní je to fialový 

odstín exotické orchideje.  

Nezdá se vám tato informace zajímavá? 

Podívejte se kolem sebe a zjistíte, že tato barva 

se v designu již prosazuje. Odstín PANTONE 

17-5641Radiant Orchid tedy převzal žezlo 

po smaragdově zelené PANTONE 17-5641Eme-

rald.

„Barva Emerald byla symbolem růstu, obnovy 

a prosperity, Radiant Orchid je zase z opač-

ného konce spektra a má zaujmout a podnítit 

představivost,“ řekla Leatrice Eisemanová, 

výkonná ředitelka Pantone Color Institute. 

„Radiant Orchid povzbuzuje kreativitu a ori-

ginalitu, která se v moderní společnosti cení 

stále více.“ 

Mix purpurové s podtóny fuchsie a růže již 

vidíte na přehlídkových molech v jarních ko-

lekcích. Zářivá orchidej vyžaduje kus odvahy 

a rozhodně bude přitahovat pohledy. Je opti-

mistická, působí charismaticky a spirituálně. 

Vyzařuje radost, lásku a vzbuzuje důvěru. 

Vyhlášení barvy roku není jen rozmarem 

návrhářů. Rozhoduje o ní tým odborníků z ob-

lasti designu, průmyslu, módy, umění a život-

ního stylu. Dotkne se mnoha oblastí designu 

– od oděvního průmyslu přes bytové interiéry, 

kuchyňské doplňky až po spotřební elektro-

niku. Očekávat ji můžeme rovněž v typografii 

lifestylových časopisů, na obalech kosmetiky 

a v reklamě. Zkuste si ji proto vytisknout, aby 

vás zákazníci nezaskočili. c

Označení všech inkoustů Durst nyní 

vyhovuje požadavkům nejnovější regulace 

REACH 1. Navíc zajišťuje, aby bezpečnostní 

technické listy a štítky byly v souladu s po-

sledními legislativními požadavky a poža-

davky na klasifikaci složení.

Ve shodě s nařízením (ES) 1272/2008 (limit pro 

implementaci červen 2015) bude Durst nově 

štítkovat celou rodinu svých inkoustů a při-

praví také nové technické bezpečnostní listy. 

NEJDůLEžITěJší zMěNy
Jde o vyobrazení klasifikace nebezpečnosti 

pro životní prostředí a nový piktogram s vy-

obrazením siluety člověka. Tyto dva piktogra-

my jsou dány novou klasifikací surovin. Slože-

ní inkoustů Durst zůstává beze změny, proto 

se neočekávají žádné změny v kvalitě tisku. 

Beze změn zůstávají i doporučení týkající se 

nakládání s inkoustem. Legislativní změny 

se týkají pouze nevytvrzeného inkoustu a ne-

mají vliv na klasifikaci konečných tiskových 

produktů. V důsledku toho jsou dosavadní 

normy jako Greenguard, Nordic Swan nebo 

Toy Standard stále aplikovatelné. c

Změny ve značení
UV inkoustů DurstNeschen Solvoprint 

Easy Dot® – stěnami 
to nekončí!

Zajímavým způsobem lze využít oblíbené sa-

molepicí fólie Neschen Solvoprint Easy Dot. 

Ač jsou tyto snadno aplikovatelné samolepicí 

fólie určené primárně pro aplikaci na verti-

kální reklamní panely nebo stěny, například 

na výstavách nebo v obchodech, lze je s úspě-

chem použít také při výrobě krátkodobé 

interiérové podlahové grafiky.

ČAS JSOU PENízE
Jde-li o peníze, je každá úspora příjemná. 

Kombinací Neschen Easy Dot samolepky s Ne-

schen podlahovou laminací, například novou 

Filmolux® Nippon Plus, dosáhnete ideálního 

podlahového sendviče, který snadno nalepíte, 

jednoduše odstraníte a nezůstane žádný 

zbytek lepidla na podlaze. A to navíc v šíři až 

155 cm včetně certifikace R9 pro komerční 

prostory.

Samolepku Easy Dot lze samozřejmě kombi-

novat s libovolnou certifikovanou podlahovou 

laminací. c

KRáTcE 
NOVINKy



KRáTcE

NOVINKy

Jednička na trhu deskových materiálů, 

společnost 3A Composites, uvádí horkou no-

vinku přesahující hranice lehčených desek, 

jak je dnes známe. 

Nové desky KAPA Tech přicházejí se zajíma-

vou kombinací polyuretanového jádra s bíle 

lakovaným hliníkovým povrchem o tloušťce 

0,2  mm, jaký známe z hliníkových sendvi-

čových desek typu ACP. Desky KAPA Tech 

se od obyčejných sendvičových hliníkových 

desek odlišují využitím lehkého polyuretano-

vého jádra, obdobného jako u ostatních KAPA 

desek. Hliníkový povrch propůjčuje deskám 

KAPA Tech výrazně větší tuhost, rovinnost, 

samonosnost a větší odolnost proti ohybu. To 

vše při výrazně nižší váze ve srovnání s klasic-

kými hliníkovými panely.

Deska nasakuje minimum vody (pouze v řezu 

jednotlivých buněk jádra), a tak je možné ji 

použít i v exteriéru. Je odolná proti ředidlům, 

lepidlům a inkoustům. KAPA Tech má cer-

tifikát nehořlavosti dle celoevropské normy 

EN ISO 13 501-1 s výsledkem Bs2d0. Teplotní 

rozsah použitelnosti je od -20 °C do +100 °C, 

krátkodobě ji lze vystavit teplotě až +160 °C. 

Desky lze formátovat řezáním na kotoučové 

pile i frézováním. Vyrábět se budou v tloušť-

ce 5 nebo 10 mm, přičemž základní formáty 

1250 × 2500 a 1250 × 3050 budou k dispozici 

v průběhu druhého čtvrtletí 2014. c

KAPA® Tech – 
exteriérová Kapa

Největší obrázek 
britské královské 
rodiny

Velká Británie oslavila loni v létě se svou 

královnou její diamantové jubileum. Sou-

částí slavnosti byla plavba flotily více než 

1000 lodí, která proplula sedmimílovým 

úsekem Temže v centru Londýna. Královnu 

tam čekal dárek v podobě největší fotografie 

královské rodiny v historii.

Developerská firma Deerbrook Group, která 

koupila impozantní kancelářskou budovu 

ve čtvrti South Bank ze sedmdesátých let 

minulého století, nechala před jejím průče-

lím vytvořit na zdi z námořních kontejnerů 

fotografii o rozměrech 100 × 37 m. Motivem 

je britská královská rodina, která z balkonu 

Buckinghamského paláce pozdravila lid při 

příležitosti stříbrného jubilea Alžběty II. 

DURST RHO 500 SE OSvěDČIL
Grafiku vytiskla společnost Service Graphics 

na své tiskárně Durst Rho 500. Nejprve bylo 

vytištěno 42 polí, která byla vysokosfrekvenč-

ně svařena do sedmi sekcí. Na celou zakázku 

od zahájení tisku po instalaci měla firma 

15 dní. Povolení bylo totiž vydáno 10. května 

a odhalení muselo být 25. května. „Realiza-

ce zakázky byla umožněna díky rychlosti, 

kvalitě a spolehlivosti naší tiskárny Durst 

Rho 500R,“ potvrdil Nigel Franklin, výrobní 

manažer společnosti Service Graphics. c

Pobočka Volksbank v nákupním centru 

Postgalerie v německém městě Speyer mění 

svůj vzhled každé dva měsíce. Z její skleněné 

fasády s rozměrem 750 × 288 cm se stal živý 

komunikační kanál.

Firma AHA!print, která se specializuje na vý-

robu reklamních tabulí, etiket a digitální tisk, 

navrhla pro banku toto flexibilní řešení s po-

mocí snadno aplikovatelné fólie Neschen Easy 

Dot 100, se kterou je odlepení staré a nalepení 

nové grafiky otázka krátké chvíle. 

Splňuje protipožární předpisy, takže ji lze 

aplikovat ve veřejných budovách, potisknout 

ekologickými inkousty a zase snadno beze 

zbytků lepidla odstranit. 

Agentura AHA!print využila pro výrobu 

latexovou tiskárnu HP. Zákazník byl s tímto 

pilotním projektem spokojen a uvažuje o jeho 

rozšíření na další čtyři pobočky ve spolkové 

zemi Porýní-Falc. c

S Neschen Easy Dot 
se může proměňovat 
i banka 



Může i ekonomický banner vypadat k světu?
 Ano, pokud nese označení Production PVC Frontlit Standard 510

 od HSW Signall. Silný, výkonný, spolehlivý, výhodný.

Plošná hmotnost 510 g/m2

Možno svářet horkovzdušně i vysokofrekvenčně

Certifikace B1 dle DIN 4102

Mnoho dostupných šíří 1,06 / 1,37 / 1,6 / 2,5 / 3,2 / 5 m

Cena 55 Kč/m2

www.hsw.cz

Production PVC Frontlit Standard 510.

Brno • MANAG, Kaštanová 489/34, 620 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

Košice • Južná trieda 78, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

Praha 9 • VGP Park, D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz


