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očátky Sítotiskového
svazu a jeho kořeny

P

Sítotiskový svaz se rekrutoval
z Odborné skupiny pro sítotisk,
která byla jednou ze sedmnácti
odborných skupin Českého výboru společnosti tisku při Československé vědeckotechnické
společnosti. Jen samotný proces přidružení odborné skupiny sítotisku k tisku by vydal
na zajímavý článek. Tato odborná skupina byla založena v roce
1966. Vzhledem k tomu, že můj
příspěvek se má zabývat historií Sítotiskového svazu, jsem
přesvědčen, že alespoň krátká
informace o sítotiskové odborné skupině a jejím působení
před založením svazu je nutná
pro pochopení kořenů a základů, na kterých svaz stavěl. Odborná skupina pro sítotisk totiž
založila tradici konferencí o sítotisku – SIKON (SÍtotisková
KONference) včetně stejnojmenných výstav pořádaných
v rámci doprovodného programu mezinárodního oborového
veletrhu EmbaxPrint v Brně.
Klasičtí tiskaři o sítotisku tehdy nevěděli vůbec nic. Sítotisk
byl tenkrát enfante terrible, mo-

tající se mezi elektronikou,
sklářstvím, keramikou, plastikářstvím a obalařinou a čímsi
upatlaným – ještě tak využitelným na plakátech a podnikové
reklamě. Systematicky, jako tisková technika, byl sítotisk zatříděn až v roce 1973.
Pod hlavičkou vědeckotechnické společnosti pořádala Odborná skupina zájezdy na výstavy FESPA, vydávala časopis ILS+S
(Informační listy pro sítotisk
a serigraﬁi) a společně s pořádáním sítotiskových kurzů se
tak zasloužila o širokou popularizaci sítotisku i serigraﬁe.
Nebylo by fér, kdybych zde,
v této předsvazové kapitole nezmínil alespoň několik „otců zakladatelů“ té doby: Otu Kořínka,
prvního předsedu a autora české publikace o sítotisku, Dr. Emila Mináře, autora studie o historii
sítotisku
a
spolu
s profesorem Kaiserem neúnavného organizátora akcí ex libris,
ing. Neumannovou, která míchala první české sítotiskové
barvy, a řadu dalších, kteří se
stali průkopníky sítotisku u nás.

Předsednictvo Fespa při procházce Prahou

Zvláštní zmínku si však zaslouží jméno Vladimíra Jiříčka,
který svojí morální a odbornou
autoritou zaštiťoval náš sítotisk
od sedmdesátých let minulého
století, kdy převzal řízení odborné skupiny od Oty Kořínka,
a ve funkci prezidenta Sítotiskového svazu byl od roku 1991 až
do roku 1997.
Ve vší skromnosti připomenu
také svoji maličkost jako organizátora zájezdů, konferencí, výstav, kurzů, vydávání časopisů
a také realizátora prvního výukového střediska pro praktické
kurzy sítotisku a serigraﬁe.
Pak čas a lid oponou trhnul
a změnil náš československý
svět - do té doby centrálně řízený ekonomicky i ideologicky.
Pro nás sítotiskaře, kteří jsme
na všech odborných akcích měli
úzké kontakty na odborníky „ze
západu“, začala být vesta Vědeckotechnické společnosti těsná.
Proto jsme 6. února 1991 při
tradiční konferenci SIKON
uspořádali první sítotiskový
sjezd, na kterém 260 delegátů
odsouhlasilo založení Sítotiskového svazu ČSFR. Jeho prvním
prezidentem se stal Vladimír Jiříček, viceprezidentem ing. Maxmilián Lacko a sekretářem Miloš
Machurek, tedy moje maličkost.
Zvolena byla také čtrnácti členná Výkonná řídící rada, z jejíž
tehdejších členů někteří dodnes
ve svazu působí. Možná by bylo
dobré zde také připomenout zejména pro mladší generaci - že
za čestné členy zde byly přijaty
významné osobnosti, které se
zasloužily o rozvoj sítotisku
u nás: Ludovít Bábik, prof. Jaroslav Kaiser, Josef Kroupa, Pavel
Marek, ing. arch. Gustav Otáhal,
Vladimír Pelant, Václav Rippl, Jaroslav Rusek, Václav Sedlařík,
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Jiří Schneider, Zdeněk Stehlík,
Radomír Šanc, ing. František Večeřík a tehdy již in memoriam
rovněž Karel Hasoň, Harry Kraus,
Dr. Emil Minář, Vladimír Švec
a Karel Uchytil. Vzhledem k trvalosti čestného členství si při této
příležitosti dovoluji navrhnout
současné Výkonné řídící radě
svazu zařadit do programu
příštího sjezdu návrh na čestné
členství in memoriam Vladimíra
Jiříčka.
Připomínám, že tento článek
v žádném případě nechce a ani
nemůže aspirovat na kroniku
svazu, je jen letmým ohlédnutím do jeho téměř dvacetileté
historie.
Prvním organizačním úkolem
Sítotiskového svazu bylo oﬁciální
konstituování, tedy registrace
MV ČR 18.3.1991, č.j. VS/15863/91R, vytváření cest a především snaha pomáhat sítotiskovým ﬁrmám a dílnám orientovat
se v prostředí rodícího se svobodného podnikání.
Významným krokem bylo oﬁciální navázání kontaktů právě
založeného svazu se sekretariátem asociace FESPA, kterým
jsme byli následně vyzváni
k účasti na zasedání ve švédském Gottlandu, které se uskutečnilo v květnu 1991. Zde prošly
stanovy a veškeré náležitosti
svazu přijímací procedurou
a náš svaz se stal plnoprávným
členem evropské federace sítotiskových svazů FESPA. Pro zají-

Vladimír Jiříček
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mavost uvádím, že na tomtéž
zasedání nebylo za člena FESPA
přijato Španělsko – o členství
totiž žádalo i Katalánsko a stanovy FESPA dvojí členství nepřipouštějí.
Již v prvním roce své existence svaz prostřednictvím svého
sekretariátu pracujícího při ﬁrmě Finish, v.o.s. uspořádal tři
sítotiskové kurzy. Pro oblast výchovy a vzdělávání se svaz tehdy
registroval jako Živnostenské
společenství sítotiskařů a ve snaze napomáhat podnikatelské
činnosti vstupoval do kontaktů
s Živnostenskými úřady.
Na podzim roku 1991 se potom v Praze uskutečnilo významné jednání patnácti členného předsednictva FESPA
s Výkonnou radou Sítotiskového svazu.
Náš svaz byl prvním členem
ze zemí bývalého postkomunistického bloku a návštěva představitelů FESPA proto pro nás
byla velkým vyznamenáním.
Prezidentem FESPA byl tehdy
Michael Domberger a generálním sekretářem Derek Down.
Byli jsme seznámeni s činností
a plány této vrcholné evropské
sítotiskové asociace, s programy na vzdělávání, vydáváním
časopisu (který jsme od té doby
dostávali a rozesílali všem členům našeho svazu), pořádáním
výstav a spoluprací s organizací
ESMA, sdružením evropských
sítotiskových ﬁrem. Recipročně
jsme naše evropské partnery seznámili s postavením sítotisku
u nás a s budoucími záměry
a plány svazu, pro které jsme
našli u představitelů FESPA plnou podporu. Pro úplnost uvádím, že náš Svaz tehdy posílal
z ﬁnančních příspěvků členů
cca 40% do společné pokladny
FESPA.
Setkání bylo srdečné, a tak
jsme se již mohli cítit jako plnoprávní členové evropské rodiny
sítotiskařů. Česko se však vždy
musí tradičně něčím rázovitě vy-

znamenat – při tom, kdy jsme se
chlubili krásami Prahy a orlojem na Staroměstském náměstí,
byla člence předsednictva FESPA,
paní J. Peetrs z Belgie ukradena
peněženka s doklady a platebními kartami.
V květnu 1992 jsme uspořádali zájezd na výstavu FESPA
v Amsterodamu, na kterou byly
vypraveny dva autobusy s více
jak 100 účastníky. Na výstavě
jsme byli přijati předsednictvem FESPA, na jehož zasedání
převzal žezlo předsednictví asociace od M. Dombergera Lascalle Barrow.
Zprostředkovávali jsme také
kontakty s podnikatelskými
sdruženími, například ve Francii
se sdružením EUROMARKAGE,
nebo s česko-německou obchodní komorou.
V roce 1993 byla uspořádána
už 11. konference o sítotisku SIKON se zaměřením na základní
informace o legislativě a právních aspektech týkajících se sítotiskových provozů. Ve stejné
době se uskutečnil také II. sjezd
sítotiskařů, na kterém bylo reﬂektováno
rozdělení
ČSFR
a vznik samostatných svazů
v obou nových republikách.
Na II. sjezdu byl zvolen prezidentem Sítotiskového svazu ČR
Vladimír Jiříček a osmi členná
výkonná řídící rada. Sekretářem
svazu zůstal i nadále JUDr. Miloš Machurek.

JUDr. Miloš Machurek

V témže roce byl uspořádán –
za účasti více jak 110 účastníků –
seminář s aktuálním tématem –
Ekologické aspekty v sítotisku
a likvidace odpadů ze sítotiskových provozů. Akce se zúčastnil
i zástupce Ministerstva životního prostředí, krajský hygienik
a další specialisté.
Následující svazem uspořádaný seminář byl zaměřen na potisk textilu a zúčastnilo se ho
180 tiskařů.
Další významnou akcí, přesahující hranice republiky, bylo
ve spolupráci s FESPA, uspořádání výstavy a odborných seminářů, jakési Minifespy, pod názvem FESPA
in Prague´94.
Na přípravě této výstavy spolupracoval Sítotiskový svaz ČR
s asociací FESPA a zúčastnilo se
jí 38 významných evropských ﬁrem. A tím, že jsme výstavu začlenili do doprovodných akcí
mezinárodního veletrhu Reklama, Polygraf 1994, byla zajištěna
její vysoká návštěvnost. Po čtyři
dny probíhaly také odborné semináře s návštěvností 60 – 70
účastníků denně.

Veškerá organizační tíha této
rozsáhlé akce však spočívala
na sekretariátu našeho svazu.
Partnery organizačního týmu
za sekretariát FESPA byli Derek
Down a Nigel Steffens, za pořadatele veletrhu Reklama – Polygraf potom ing. Myšková.
V roce 1995 jsme uspořádali
zájezd do Düseldorfu na mezinárodní veletrh tiskařské a papírenské techniky DRUPA 95,
kterého se zúčastnilo asi 40 členů svazu.
Sítotisk ale byl na této všeobecné polygraﬁcké výstavě zastoupen pouze v jednom pavilonu, takže bylo zřejmé, že
do budoucna bude muset být
prezentace této tiskové technologie soustředěna zejména
do výstav FESPA.
V roce 1996 jsme potom
uspořádali plně obsazený zájezd do Lyonu na výstavu FESPA ´96.
Mimo již zmíněné akce bylo
do roku 1997 sekretariátem
Svazu uspořádáno celkem 15 sítotiskových kurzů, ve kterých

bylo vyškoleno více jak 500
účastníků.
Sekretariát svazu vydal v tomto období dvě čísla odborného
časopisu Sítotisk + Serigraﬁe 69
a 70. Dovolím si zde poznámku,
že by bylo přínosné ve vydávání
tohoto tradičního časopisu pokračovat.
V tomto výčtu se zmíním také
o odborně velice zajímavé konferenci SIKON 97 s hlavním zaměřením na stabilizovaný rastrový
čtyřbarvotisk.
Této
konference se zúčastnilo 6 zástupců zahraničních společností,
několik předních českých ﬁrem
a 220 účastníků. Součástí programu byla i doprovodná výstava zařízení a materiálů pro sítotisk a výstava serigraﬁí předních
výtvarníků, sdružených při katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity. Následně se
uskutečnil III. sjezd Sítotiskového svazu ČR, na kterém žezlo
prezidenta převzal Miroslav Jiran a sekretářem svazu se stal
ing. Evžen Šanc.
Ohlédnu-li se za obdobím
prezidentství Vladimíra Jiříčka
a mé aktivní činnosti jako sekretáře svazu, mohu s uspokojením
konstatovat, že byl vykonán docela slušný kus práce.
O další činnosti svazu mohou
kvaliﬁkovaně informovat již naši
nástupci.
JUDr. Miloš Machurek
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I.sjezd:
Prezident:
Vladimír Jiříček
Viceprezident:
ing. Maxmilián Lacko
Výkonná řídící rada:
Miloš Machurek, prom. práv.
PhDr. Petr Peřinka
ing. Evžen Šanc
Jana Horáková
Jiří Štutzbart
František Jírovec
Valéria Ondrejková
ing. Martin Šandor
Jiří Šincl
Ivan Ries
Václav Hrubý
Dušan Ďutka
Oldřich Nytra
Jiří Urbánek

II. sjezd:
Prezident:
Vladimír Jiříček
Viceprezident:
PhDr. Petr Peřinka
Výkonná řídící rada:
JUDr. Miloš Machurek
ing. Evžen Šanc
PhDr. Petr Peřinka
ing. Aleš Lowak
ing. Jaroslav Bartoš, CSc.
Oldřich Nytra
Jiří Šincl
Jiří Urbánek

Předávání funkce prezidenta Fespa od M. Dombergera L.Barrowi.
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ítotiskový svaz ČR
na přelomu tisíciletí

S

V historii Sítotiskového svazu
ČR lze období přelomu tisíciletí
označit za období hledání nové
tváře, nového smyslu existence.
Podmínky, ve kterých svaz
působil ve svých počátcích, se
v polovině devadesátých let výrazným způsobem změnily. Původní záměr navazující na činnost Odborné skupiny pro
sítotisk při ČSVTS, tj. shromažďovat a poskytovat sítotiskařům
odborné informace, se postupně stával stále více obtížnějším
a nakonec i překonaným. Oﬁciální zástupci zahraničních ﬁrem
působící na českém trhu totiž
postupně poskytovali výrazně
větší množství informací a odborné pomoci, než na jaké byli
naši sítotiskaři zvyklí před listopadem 1989 a v prvních letech
transformace společnosti.
Na III. sjezdu Sítotiskového
svazu ČR, který se konal 14. listopadu 1997 v hotelu Chemik
v Ostravě, bylo zvoleno nové vedení svazu. Pánové Vladimír Jiříček a dr. Miloš Machurek, kteří
stáli v čele svazu od jeho založení v roce 1991 ve funkci prezi-

Miroslav Jiran

denta resp. sekretáře svazu již
nekandidovali, a novým prezidentem svazu byl tedy zvolen
p. Miroslav Jiran a sekretářem
Dr. Evžen Šanc. Současně se
podstatnou měrou obměnilo
i složení Výkonné řídící rady
svazu. Volbou nového sekretáře
bylo třeba přemístit i sídlo svazu
na Technickou Univerzitu v Liberci.
Na sekretariát svazu docházelo velké množství žádostí o spolupráci ze zahraničí. Vedle profesních organizací se na sekretariát
obracela řada ﬁrem ze západních
zemí se žádostmi o poskytnutí
adresáře svazu. Na nabídky, že se
svaz postará o distribuci jejich
materiálů sám, však tyto ﬁrmy
nereﬂektovaly.
Mimo to docházelo na sekretariát také poměrně hodně
pozvánek ze zahraničí na akce
nejrůznějších typů (výstavy,
semináře, mezinárodní setkání
apod.). Nicméně největší brzdou účasti členů svazu a tedy
i prezentace českých sítotiskařů
v zahraničí byla ﬁnanční náročnost těchto akcí. Jediným zdrojem ﬁnancí svazu v té době byly
totiž členské příspěvky a sponzorské dary. Výše těchto příjmů
ale pokrývala pouze provozní
náklady a výlohy spojené s pořádáním svazových akcí, jejichž
četnost byla limitována právě
stavem svazové pokladny.
Ve snaze plnit funkci svazu
jako živnostenského společenstva vstoupil prezident svazu
v jednání se živnostenským úřadem v Jičíně. Výsledkem jednání
bylo získání kompletního seznamu živnostenských úřadů ČR.
Vzhledem k velkému počtu těchto úřadů se VŘR svazu rozhodla
oslovit dopisem, ve kterém byli
žádáni o spolupráci pouze ve-

Dr. Evžen Šanc

doucí krajských a okresních živnostenských úřadů. Ne všechny
úřady ale na tuto výzvu reagovaly. Ve většině případů byl výsledkem této akce adresář držitelů
živnostenských listů pro podnikání v oboru polygraﬁe. Tento
adresář byl využit pro další aktivity svazu.
V těchto letech se zdálo, že
stagnuje i rozvoj členské základny sítotiskového svazu. Ve snaze
tuto situaci překonat připravila
Výkonná řídící rada svazu informační bulletin, který byl distribuován kromě všech členů
i potencionálním zájemcům
o členství ve svazu a na mezinárodní výstavě EMBAX Print 98
v Brně. S odstupem času je možno říci, že se velikost členské základny v této době dostávala
z počátečního boomu na úroveň
běžnou v sítotiskových svazech
okolních zemích a že se i postupně stabilizovala.
IV. Sjezd Sítotiskového svazu
ČR se konal 3. prosince 1999 v Jičíně v předvečer konference SIKON 99. Na tomto sjezdu bylo
zvoleno opět nové vedení svazu.
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Pan Miroslav Jiran, který zastával post prezidenta, již nekandidoval, a současně se obměnilo
i složení Výkonné řídící rady
svazu. Sekretářem svazu byl opět
zvolen Evžen Šanc. Na svém následném prvním zasedání řídící
rada v souladu s doporučením
sjezdu zvolila ze svého středu
nového prezidenta. Stal se jím
Ing. Zdeněk Fidranský.
Účastníci sjezdu hledali v diskusi odpověď na otázku: Jaký by
měl být sítotiskový svaz, aby ho
lidé potřebovali? Činnost sítotiskových asociací v zemích západní Evropy se soustřeďovala
do tzv. nadstavbové části zahrnující otázky ekologie, výchovy
mládeže, spolupráce odborného
školství a ﬁrem apod. Většina
účastníků sjezdu se shodla v názoru, že pro takovouto činnost
u nás však ještě nebyly vytvořeny dostatečné společenské
a právní podmínky. Přesto se
Výkonná řídící rada svazu rozhodla na toto pole vstoupit.
Ve snaze přiblížit techniku sítotisku široké laické veřejnosti
uspořádal
Sítotiskový
svaz
ve dnech 14.10. - 19.11.2000
v prostorách Okresního muzea
a galerie výstavu, nazvanou prostě „Sítotisk“. Výstava byla rozdělena na dvě části. První část
seznamovala návštěvníka se základními principy sítotisku, používanými materiály a zařízeními pro výrobu šablon i samotný
tisk. Druhá část již představovala konkrétní tisky. Největší prostor byl dán tisku na papír.
Vzhledem k tomu, že jedním
z hlavních deklarovaných cílů
činnosti Sítotiskového svazu ČR
je podpora a pomoc při výchově
mladé generace sítotiskařů,
oslovilo vedení svazu střední
a vysoké školy, jež se sítotiskovými technikami zabývají s nabídkou prezentace prací svých studentů. Většina školských zařízení
tuto možnost uvítala a nabídku
přijala. Vedle studentských prací
byly prezentovány i práce ateliéru DESIGN VAŠICA a řady dalších profesionálních ﬁrem.
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V dubnu 2002 uspořádala Výkonná řídící rada svazu v Divadelním klubu Horáckého divadla
v Jihlavě první z celé řady Setkání
sítotiskařů. Akce byla rozdělena
do dvou hlavních částí, odborné
a společenské. Odbornou část
tvořil seminář na téma Ekologická legislativa a její dopad na sítotiskové provozy. Součástí toho
setkání byl i V. sjezd Sítotiskového svazu ČR na němž byl do funkce prezidenta svazu znovu zvolen
Ing. Zdeněk Fidranský a sekretářem se stal Vladimír Havel.
Činnost svazu mimo Českou
republiku byla a je nadále orientována především na evropské
sdružení sítotiskových svazů FESPA, jehož členem Sítotiskový
svaz ČR je.
Bezpochyby největší evropskou akcí v oblasti sítotisku
v roce 1999 byla výstava FESPA
99, která se konala v Mnichově.
Vzhledem k těsnému sousedství
ČR a SRN mnoho českých a moravských sítotiskařů a zájemců
o problematiku sítotisku volilo
individuální návštěvu této výstavy FESPA v Mnichově. Sítotiskový svaz ČR ve spolupráci s ﬁrmou FINISH uspořádal také
dvoudenní zájezd. Celkový počet návštěvníků výstavy FESPA
z České republiky byl podle oﬁciální statistiky FESPA nejvyšší
ze všech zemí východní Evropy.
Mezi vystavovateli se také poprvé objevil i zástupce ČR, ostravská ﬁrma AEROTERM.
Český sítotiskový svaz se podílel
i pomocí s přípravou podkladů
na společném projektu FESPA
a Web Consulting. Cílem projektu
byl dosud nejobsáhlejší přehled
evropského trhu a výroby velkoformátové graﬁky zahrnující sítotiskaře, fotolaboratoře, graﬁcká studia, digitální tiskárny, malé
tiskařské provozy a mnoho dalších
druhů tiskařů a jejich zákazníků.
Stejnou měrou Sítotiskový
svaz ČR podpořil i další projekt
FESPA a PDS Consulting zaměřený na školicí a výchovné iniciativy v zemích střední a východní
Evropy.

Prezident a sekretář svazu se
v dubnu 2000 osobně zúčastnili
zasedání asociace FESPA v Maďarsku. Toto zasedání bylo věnováno výhradně problematice
zemí východní a střední Evropy.
Bylo předneseno množství plánů pomoci těmto zemím. Většina jich však nebyla bohužel realizována.
Významným počinem a poctou pro sítotiskový svaz bylo
konání Všeobecného zasedání
Evropského sdružení sítotiskových svazů - FESPA ve dnech 5. 8. 10. 2000 v Praze. Toto zasedání je nejvyšším orgánem FESPA
a koná se jednou za rok za účasti
delegátů ze všech členských svazů. Pražské zasedání se mohlo
pochlubit nejpočetnějším zastoupením jednotlivých členských svazů.
Mimo FESPA se snahy o rozvoj
spolupráce orientovaly především
na partnerský slovenský sítotiskový svaz. Ke spolupráci se slovenským svazem byl svaz ČR vybízen
i vedením FESPA (např. při organizaci výstavy MiniFESPA apod.).
Výhodou pro vzájemnou spolupráci byly podobné podmínky
a praktická neexistence jazykové
bariéry. Spolupráce se tedy zaměřovala především na vzájemnou
informovanost o akcích jednotlivých svazů na něž byli zváni
i účastníci druhé partnerské země,
vzájemné přispívání do svazových
časopisů apod.
Přelom tisíciletí symbolicky
dokresluje období změn, kterým Sítotiskový svaz ČR v letech
1998 až 2002 na své cestě prošel.
Bylo to období přechodu od původních cílů a záměrů, se kterými byl svaz zakládán, k novým,
jež bylo ale třeba nejprve nalézt.
Bylo to především období hledání nového smyslu existence
svazu.
Nejlepší
odpovědí
na otázku, zda bylo toto hledání
úspěšné, je zřejmě fakt, že v letošním roce můžeme společně
oslavit už osmnácté výročí založení Sítotiskového svazu ČR.
-eš-

„osemnástinám“
Sítotiskového svazu ČR

K

Je to až neuveriteľné ako rýchlo
letí čas aj nám sitotlačiarom. Iba
pred nedávnom sme sa stretli
v krásnom prostredí Batelova s kolegami so Sítotiskového svazu České republiky aby sme pri príležitosti 15-tych narodenín SSČR a teda
symbolického „vstupu do života“
vztýčili chodúle a s bojovým pokrikom „Žltá je strieborná“ vyrazili
za métou víťazstva v symbolickom
súboji a už je tu ďalšie jubileum –
18-te narodeniny SSČR - a sním
príležitosť na zamyslenie a retrospektívne hodnotenie našej spoločnej „sitotlačiarskej“ cesty.
Dovoľte teda kúsok nedávnej
histórie.
Revolučné zmeny, boli určujúcim faktorom väčšiny našich prvých „detských“ sitotlačových krôčikov so všetkým tým váhaním,
osmeľovaním a s nevyhnutnými
pádmi a drobnými škrabancami.
Všetci sme boli smädní po vedomostiach a informáciách. A vtedy
to prišlo ako povestný hrom z jasného neba – výstava FESPA Amsterdam 1992. Obrovské nadšenie
a pozitívny šok pre všetkých, ktorí
mali tú česť byť pri tom. Účasť
na tejto výstave bola naša prvá
spoločná (vtedy ešte československá) akcia.
Úspešná spolupráca našich sitotlačových zväzov pokračovala aj
v nových podmienkach, ktoré sa
vyvinuli po roku 1993. Je síce pravda, že náš Sieťotlačový zväz Slovenskej republiky - SZSR - sa musel
najskôr aj formálne „narodiť“.
Vďaka za túto náročnú organizačnú a papierovú prácu patrí všetkým našim nemenovaným kolegom „zakladateľom“, ktorí túto
činnosť vykonávali s veľkým entuziazmom a láskou k fascinujúcej
technológii akou sitotlač určite je.
S cieľom čo najtesnejšej spolupráce sme založili tradíciu pravi-

delných koordinačných stretnutí
SZSR-SSČR na úrovni výkonných
výborov zväzov. Takto pri osobných stretnutiach, ktoré sa uskutočňujú striedavo v oboch krajinách pripravujeme spoločné
aktivity.
Potvrdilo sa, že koordinácia aktivít našich zväzov je prínosom
pre sitotlačiarov oboch krajín
a dáva nám možnosť ďalej rásť
a rozvíjať pracovné i priateľské
vzťahy. Avšak nezostávame iba pri
dvojstranných aktivitách. Spoločne sme napríklad u nás privítali kolegov – sitotlačiarov z Thajska,
zúčastnili sme sa na stretnutí
s maďarskými kolegami v Budapešti, plánujeme stretnutie s tlačiarmi z Francúzska a pod.
K významným spoločným akciám už tradične patria zájazdy
na veľké svetové výstavy FESPA
(Amsterdam, Lyon, Mníchov, Berlín, Ženeva) čo nám prináša veľa
nových technologických informácií a spoločných zážitkov a samozrejme dopĺňa naše archívy
o množstvo neopakovateľných fotograﬁckých dokumentov.
Veľmi dôležité miesto v našich
aktivitách má tradícia v organizovaní spoločných odborných seminárov (Piešťany, Batelov, Jihlava),
na ktorých sa prezentujú so svojimi skúsenosťami prednášatelia
z oboch krajín.
Význam takýchto akcií nie je iba
v odbornej stránke, nenahraditeľný je spoločenský aspekt a osobné
stretnutie.
Sieťotlačový zväz SR zorganizoval dva ročníky rekvaliﬁkačných
kurzov pre sitotlačiarov. Význam
tejto vzdelávacej aktivity SZSR posilnila aj účasť zástupcov SSČR
v skúšobnej komisii pri záverečných skúškach.
S veľkým záujmom sa stretli serigraﬁcké workshopy, ktoré orga-

nizujú naše zväzy. Na jednom
z nich, na tom brnenskom, ktorý
sa uskutočnil v minulom roku, sa
aktívne zúčastnili aj naši kolegovia
zo Slovenska, ktorí s radosťou využili jedinečnú príležitosť byť „pri
tom“ a podeliť sa o to tajomné čo
sa skrýva v tvorivom labyrinte
umelcovej duše.
Vznikajú takto zaujímavé
a umelecky hodnotné serigraﬁe,
ktoré prezentujú naše zväzy
na spoločných výstavách v Čechách a na Slovensku ale aj pred
širším publikom napríklad v rámci
galérie na svetovej výstave FESPA.
Bolo by samozrejme náročné
vymenovať detailne všetky spoločné aktivity, kontakty, publikácie,
spoločenské a športové stretnutia...
Význam vzájomnej spolupráce
som vyzdvihol v jednom zo svojich
príhovorov slovami:
„Spolupráca medzi zväzmi pomáha výmene informácií a technických skúseností, pomáha dozvedieť sa viac o krajine a ľuďoch,
pomáha spoznávať zvláštnosti
a osobitosti, ale aj nájsť to v čom
sme si podobní a čo máme spoločné, pomáha nájsť správne odpovede a spôsob ako sa učiť zo skúseností kolegov a tlačiarov zo
susednej krajiny“.
Zaželajme teda Sítotiskovému
svazu České republiky a všetkým
jeho aktívnym členom a priaznivcom k jeho „osemnástinám“
zdravú a silnú členskú základňu,
veľa elánu a entuziazmu, veľa nových tvorivých nápadov a energie
pri ich realizácii ku prospechu sitotlače a digitálnej tlače.
„Ať Vám to tiskne přátelé!“
Za všetky kolegy a priatele zo Sieťotlačového zväzu Slovenskej republiky
Ľudovít Bartoš, sekretár SZSR
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orkshopy
serigraﬁe

W
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V první polovině patnáctého
století Johannes Gensﬂeich – řečený Guttenberg- položil svým

rých zájemcům představuje
tuto graﬁckou techniku.
Myšlenka uspořádat serigra-

vynálezem knihtisku základní
kámen průmyslovému využití
tisku z výšky. Podobně jako litograﬁe – tedy tisk z plochy – má
svoji průmyslově používanou
podobu, kterou je ofset, hlubotisk potom rytiny a lepty, má
také náš sítotisk má svou uměleckou podobu - serigraﬁi.
O proměnách sítotiskového
svazu v uplynulých letech a hledání jeho místa v nově se proﬁlujícím prostředí po pádu totality je možné se dočíst v jiných
článcích. Nové technické informace o trendech, barvách, strojích a všem, co s tím souvisí totiž již lépe obstarávaly obchodní
a dodavatelské ﬁrmy. Sítotiskový svaz se tedy této oblasti začal
věnovat pouze okrajově a kromě
informací o novinkách z legislativy, pořádání různých členských setkání a zájezdů na výstavy a veletrhy s odborným
zaměřením,
začal
pořádat
Workshopy serigraﬁe, na kte-

ﬁcké dílny vznikla zhruba před
čtyřmi lety. Cílem bylo seznámit účastníky s principy této
graﬁcké techniky, načrtnout
hranice mezi serigraﬁí a sítotiskem a v praxi si jednotlivé postupy při tvorbě graﬁky vyzkoušet, zkrátka tuto graﬁckou

techniku trochu zpopularizovat.
Workshopy jsou určeny pro členy svazu s výtvarnými ambicemi, studenty a kantory výtvarných škol, a v neposlední řadě
také pro výtvarníky se zájmem
o tuto techniku. Čtyřdenní setkání je zahajováno krátkou
přednáškou JUDr. M. Machurka, po které již následuje praktická část, kdy pod vedením
zkušených lektorů začínají vznikat skutečné hodnoty.
První ročník Workshopů serigraﬁe proběhl koncem září 2007
v prostorách SUŠ graﬁcké a VOŠ
graﬁcké v Jihlavě. Zúčastnilo se
jej 10 výtvarníků, kteří ve velmi
příjemné atmosféře podpořené
„geniem loci“ ateliérů školy, každý zhotovili dvě graﬁky ve 30
výtiscích metodou „ala prima“ –
tedy tak, že všechny tiskové formy se zhotovovaly přímo na sítě.
Z prací vznikly soubory, které se
staly hezkou prezentační památkou na toto tvůrčí setkání. Soubory graﬁk se staly také milou
pozorností sponzorům akce.
Druhý ročník se uskutečnil
o rok později v České u Brna

v objektu společnosti Servis
Centrum a zúčastnilo se ho již
18 výtvarníků. Kromě studentů
a výtvarníků z Čech přijeli také
tři „zahraniční“ hosté ze Slovenska. Kromě technik „ala prima“
si mohli vyzkoušet také tisk ze
šablon kopírovaných z podkladů
ručně vytvořených na průhledných či průsvitných nosičích.
Z vytvořených děl byly opět sestaveny soubory, z nichž část využili organizátoři akce a zbytek
si účastníci odvezli domů.
Sítotiskový svaz nechal graﬁky
z obou Workshopů zapaspartovat a uspořádal z nich výstavu,

spolu s partnerským slovenským
sítotiskovým svazem, který přidal graﬁky ze svých workshopů,
v prostorách galerie Jána Šmoka
v SUŠ graﬁcké a VOŠ graﬁcké
v Jihlavě. Tuto výstavu bylo také
možné si prohlédnout na výstavě EmbaxPrint 2009 v pavilonu
V na brněnském výstavišti. Dále
by se tyto graﬁky také měly objevit příští rok na výstavě FESPA
2010 v Mnichově.
Na závěr bych chtěl jménem
Sítotiskového svazu ČR poděkovat všem účastníkům těchto
workshopů a zároveň také jejich lektorům a sponzorům,

bez kterých by nebylo možné
serigraﬁcké dílny uspořádat.
Zvláštní dík potom patří hlavnímu partnerovi Workshopů serigraﬁe, kterým je mezinárodní
asociace FESPA.
Příští Workshop serigraﬁe se
uskuteční opět koncem září letošního roku v prostorách tiskárny Finish v.o.s. v Dašicích
u Pardubic. Bližší informace
o této akci je možné najít na internetové adrese www.sitotiskserigraﬁe.cz.
Jindřich Havlík,
viceprezident Sítotiskového svazu ČR
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Serigraﬁe
je technikou sítotisku vytvořený originální graﬁcký list.
Aby bylo možno tisk provedený sítotiskem označit a podepsat jako originální serigraﬁi je
nutno dodržet několik zásad:
1) tisková forma by měla být
vytvořena ručně výtvarníkem
přímo na sítu nebo ručně vyřezaná do specielního materiálu
(nepřímá šablona) nebo by ručně měly být připraveny kopírovací podklady pro fotomechanické zhotovení tiskové formy.

Pro vytvoření kopírovacích podkladů by se neměly používat fotoreprodukční procesy nebo výstupy z DTP studií. Oskenuji-li si
nějaký obrázek ručně namalovaný, vysvítím ﬁlmy a vytisknu, tak
se jedná o reprodukci a né o originální graﬁcký list. Rozdíl je
zde stejný jako mezi litograﬁí
a ofsetem.
2) tiskový náklad je omezen
na 200 kusů. Toto omezení není
dáno, jako například u „suché
jehly“ technickými možnostmi
tiskové formy, ale dohodou.

3) tisknout by se mělo na stroji s ručním nakládáním, tedy
na ručním stole, polo-automatu
nebo tříčtvrtě-automatu.
Možností jak vytvořit tiskovou formu pro tisk serigraﬁe
jsou nepřeberná množství, která
lze mezi sebou navzájem kombinovat. Základní dělení je na přímou práci na sítu a na práci
na zhotovení tiskové předlohy
mimo síto.

Příprava tiskové formy

přímá práce na sítu
Princip spočívá v tom, že je
nutno jakýmkoliv postupem
způsobit na sítovině místa, která barvu propouštějí a místa,
která barvu nepropouštějí. Důležité je aby použitá tisková
barva a médium, které uzavírá
otevřená oka v sítovině se navzájem nerozpouštěly. Použijeme-li k tisku ředidlové barvy
musíme k vykrytí použít látku,
která se v ředidlech v barvě obsažených nerozpustí (PVA retušovací roztoky nebo studený
klih s glycerínem jako změkčovadlem.) Při tisku vodou ředitelnými barvami je nutno uzavírat oka v sítovině například
nitroceluozovou barvou nebo
lakem nebo kopírovací emulzí
a tu následně vytvrdit.
VYKRÝVANÁ ŠABLONA
„block out“
Touto velice jednoduchou
technikou je možno připravovat
tiskové šablony pro jednobarevný i více barevný tisk na jednom
sítu nebo i na více sítech. Výhodou použití jednoho síta je to,
že nevznikají problémy se soutiskem. Kresbu provádíme nejlé-
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pe štětcem na tiskovou (v tom
případě musíme kreslit zrcadlo-

vě převráceně) nebo na tříčovou
stranu tiskové formy roztokem,
který není rozpustný v používané barvě. Místa na která naneseme roztok tisknout nebudou.
Kresba je prováděna negativně
Začneme nejsvětlejší barvou zakryjeme místa, kde má zůstat
čistý papír. Po vytištění požadovaného nákladu první barvy zakrýváme další místa na tiskové

formě. Při tisku dalších barev
zůstanou viditelná místa, která
byla zakryta. Takto lze postupovat až do doby, než celou plochu
na sítu uzavřeme vykrývacím
roztokem
VYMÝVANÁ ŠABLONA
„rezerváž“
Tato technika je opakem vykrývané šablony. Na sítovině si
připravíme (rezervujeme – serigraﬁcká rezerváž) místa, která
barvu propouštět budou. Kresbu provádíme pozitivně na tiskové (v tom případě musíme
kreslit zrcadlově převráceně)
nebo na tříčové (kresbu nemusíme převracet) straně síta libovolným mastným prostředkem
– štětcem – je vhodné použít
litograﬁckou tuš nebo v terpentýnu rozpuštěný vosk, kterým
provedeme zamýšlenou kresbu,
roztok vosku je možno na sítovinu i stříkat.
- litograﬁckou křídou popřípadě i svíčkou nebo voskovými pastelkami – pod síto
si můžeme podložit libovolný
strukturovaný materiál (hrubý
smirkový papír, dřevo s vystoup-

lými léty, různé hrubé tkaniny
a tak získat zajímavé efekty.
Když je kresba hotová ovrstvovacím korýtkem uzavřeme celou tiskovou plochu ve vodě rozpustným vykrývacím roztokem
(nejlépe je použít sítotiskové retušovací emulze nebo kopírovací
emulze, ale pro malé náklady lze
použít i arabskou gumu nebo

studený klih). Místa
na kterých se kreslilo
jsou mastná a proto
nepřijmou vykrývací
roztok. Po usušení vymyjeme terpentýnem
vosk a tím v sítovině
otevřeme oka pro průchod barvy.
Tiskové formy pro
další barvy připravíme
stejným
způsobem
na dalších sítech nebo
můžeme pokračovat na stejné
šabloně vykrývací technikou.
KRESLENÁ ŠABLONA
– černě na ovrstvené síto –
sítovinu napnutou na rámu
ovrstvíme kopírovací emulzí
a po usušení provádíme kresbu
na tříčovou stranu tiskové formy litograﬁckou křídou (je

možno opět využít pro rozložení
kresby do malých bodů podložení nějakým strukturovaným materiálem) nebo litograﬁckou
tuší. Po dokončení kresby provedeme osvit z tříčové strany. Pokreslená místa se při vyvolání
šablony otevřou a uvolní pro
průchod barvy.
- kresba odvrstvovačem –
ovrstvené síto vykopírujeme
a vyvoláme. Tím získáme zcela
uzavřenou šablonu. Na suchou
nebo i mokrou tříčovou ale i tiskovou stranu (na tiskové straně
musíme kreslit zrcadlově převráceně) provádíme kresbu odvrstvovačem štětcem nebo stříkáním. Hotovou kresbu vystříkáme
proudem vody. Odvrstvovač
způsobí rozložení a následné
uvolnění vykopírované vrstvy.

práce mimo síto
RUČNĚ ŘEZANÁ NEPŘÍMÁ
ŠABLONA
Materiály pro ručně řezané
nepřímé šablony jsou dvojího
druhu, podle použitých barev.
Pro vodou ředitelné barvy a pro
ředidlové barvy. Šablonový ﬁlm
se skládá z polyesterového nosiče, tenké vrstvy lepidla a materiálu do kterého se řeže. Kresbu
vyřežeme do šablonového ﬁlmu,
místa, která mají tisknout odstraníme a vyřezaný ﬁlm přeneseme na sítovinu napnutou
na rámu. Šablonový ﬁlm pro ředidlové barvy se přenáší vodou,
pro vodou ředitelné barvy nitroředidlem nebo jiným rozpouštědlem doporučeným výrobcem

Postup přenosu vodou.

Odmaštěnou sítovinu naplníme vodou, vyřezaný ﬁlm stočíme do ruličky a necháme rozvinout na sítovinu. Přebytečnou
vodu odstraníme houbou, rám
položíme na sklo a z tříčové strany ukotvíme tahem těrky, která
je delší než šířka ﬁlmu.
Po uschnutí odstraníme polyesterový nosič, provedeme pří-

padné retuše a tisková forma je
připravena k tisku.

Postup přenosu ředidlem.

Vyřezaný ﬁlm položíme
na sklo nosičem dolů, přiložíme rám se sítovinou a tamponem opatrně nanášíme rozpouštědlo. Ředidla nesmí být
moc, aby nedošlo ke zdeformování hran ﬁlmu. Po odpaření
ředidla odstraníme polyesterový nosič, provedeme případné
retuše a tisková forma je připravena k tisku vodou ředitelnými barvami.
Takto připravené tiskové formy se vyznačují vynikající ostrostí kresby. Šikovný výtvarník
dokáže touto technikou připravit i více barevné tisky i když se
tato technika hodí více pro tisky
jednobarevné.
KOPÍROVACÍ PŘEDLOHY
Princip spočívá v tom, vytvořit předlohu, která v místech jež
mají tisknout zamezí průchodu
světla při fotomechanickém
zhotovení tiskové formy nebo
obarví světlo na takovou vlnovou délku (barvu - od oranžové,

červené, přes hnědé až k černé),
na niž nejsou kopírovací emulze
citlivé. Tato neosvícená místa se
při vyvolávání šablony otevřou
a při tisku barvu propouštějí,
osvícená místa se naopak vytvrdí a po vyvolávání zůstanou uzavřena a barvu nepropouštějí.
Způsobů jak vytvořit takovouto předlohu je nepřeberné
množství, různé techniky lze
mezi sebou libovolně kombinovat. Vše záleží na nápadu a myšlence která má co říci.
RYTINA
Velice elegantní technika. Tisková předloha se připravuje
na astralonu s použitím všech
nástrojů, které se běžně používají při zhotovení tiskové formy
pro klasickou rytinu do zinkové
desky, (rydla, jehly, skobliny, velice výhodné je použití nástrojů
od zubního lékaře). Velkou výhodou je to, že kresbu je možno
provádět, na rozdíl od rytiny, čitelně (nikoli zrcadlově převráceně jako u rytiny). Když je kresba
hotova vetře se do astralonu černá (nebo červená) barva, stej-
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ným způsobem jako do zinkové
desky a předloha pro fotomechanické zhotovení tiskové formy je hotova. Pro každou tiskovou barvu je potřeba připravit
samostatnou předlohu. Ale ani
toto není 100% pravidlem. Výsledný tisk má charakter rytiny.
Při vtírání barvy je potřeba dbát
na to, aby zbytky barvy, které
ulpí v prohlubních, byly dostatečně kryvé.
SUCHÁ JEHLA
Použije-li se ke zhotovení
předlohy na astralonu jen jehla,
lze tak docílit výsledného vzhledu velice podobného „suché jehle“. Stejně, jako při rytí
do do zinkové desky, i při rytí
do astralonu, vzniká „grátek“
a při vhodném vtírání barvy
vzniká při tisku velice podobný
efekt jako u klasické „suché jehly“

RYTÍ DO ČERNÉHO FILMU
Tato technika je vhodná pro
zhotovení graﬁky, která má převážně negativní charakter. Základním materiálem je černý
ﬁlm z fotokomory nebo z osvitové jednotky, do kterého se
proškrabává libovolným nástrojem kresba. Výhodou této techniky je to, že z fotokomory dostaneme základní materiál,
který má správnou denzitu.
Místo černého ﬁlmu lze použít
i vyřezávací maskovací ﬁlmy
nebo i černý papír.
MALBA ŠTĚTCEM
Na astralon lze velice dobře
kreslit štětcem a speciální astralonovou tuší. Hotovou kresbu
je možno vyškrabávat a ničit libovolným způsobem a tak docílit výsledného záměru. Je nutné dát si pozor na to, aby kresba
byla dostatečně krycí. Při ná-

sledném
fotomechanickém
zhotovení tiské formy nelze vykopírovat polotón. Buď je šablona otevřená a tiskne nebo se
při vyvolávání neotevře a potom netiskne.
SPREJE A AMERICKÁ RETUŠ
Sprejů nebo americké retuše
(v červené nebo černé barvě) lze
využít na zhotovení polotónů.
Tato technika je vhodná více jako
doplňková, na dotvoření efektů
než na samostatnou práci.
KOLÁŽE
Lze použít cokoliv co zamezí
průchodu světla. (nastřihané
nebo nasekané ústřižky černého papíru, řídké tkaniny - organtýn nebo pytlovina, suché
listy, provázky ...) Fantazii se
meze nekladou.

Žádná jiná technika graﬁckého tisku neumožňuje takové široké možnosti a nedává tak velký
prostor graﬁkovi, který ví co chce.
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Výtvarná soutěž na návrh
titulní strany magazínu
SÍTOTISK + SERIGRAFIE
Výtvarné soutěže vyhlášené
Sítotiskovým svazem ČR se zúčastnilo 12 studentů SOŠV Hollarovo nám., VOŠG a SPŠG Hellichova ul. a AVU Praha. Odborná
porota ve složení Aleš Najbrt,
Věnceslava Kovalská, Miroslav
Pesch, Petr Jurníček, František Jírovec, Jindřich Havlík vybrala
2. 4. 2009 z 25 přihlášených návrhů 6 „ﬁnálních“ prací, které
vyhodnotila v následujícím pořadí:
Karin Onderková
– SOŠV
Michaela Bystroňová
– VOŠG + SPŠG
Eliška Fenclová
– SOŠV

Na zbývajících místech ﬁnální šestice se umístily další zaslané návrhy Michaely Bystroňové
a Elišky Fenclové.
Vítězka soutěže Karin Onderková vyhrála zájezd na výstavu FESPA DIGITAL 2009
do Amsterdamu, druhé místo
bylo ohodnoceno částkou
2 000,- Kč, třetí částkou 1 000,Kč. Oficiální slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
proběhlo 21. 5. 2009 v rámci
doprovodného programu mezinárodního veletrhu EMBAX
PRINT 2009 v Brně.
Autorkou návrhu obálky mimořádného čísla magazínu SÍTOTISK + SERIGRAFIE, které prá-

vě držíte v ruce, je tedy
studentka SOŠV Karin Onderková a její práce svědčí o tom, že
o kvalitní graﬁcké návrhy určené
k realizaci sítotiskovou technologií nebudeme mít nouzi ani
v budoucnosti.
-di-

Michaela Bystroňová

Eliška Fenclová

Karin Onderková
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Obr. 2; Mutoh Zephyr

ítotisk a digitální tisk –
synergický efekt

S

Je sítotisk odsouzený k zániku a jeho katem se stane digitální tisk? To je téma častých diskuzí...
Obě dvě technologie mají
v současném tiskovém světě své
nezastupitelné místo a ještě
tomu tak určitě nějakou dobu
bude. Sítotisk jako tradiční technologie, která je ve své dnešní
podobě známá již ze začátku 20.
století a žádný překotný vývoj ji
v současné době neprovází.
Na jedné straně sítotisk vhodný
pro rozsáhlou škálu zakázek,
především pro velké série, kdy
nabízí vysokou produktivitu
a nízké tiskové náklady. Na druhé straně digitální tisk, mladé
odvětví tiskového průmyslu,
které se vyvíjí velice rychle a kaž-
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dý rok nás překvapuje nějakou
novinkou. Digitální tisk vnímaný v kontextu se sítotiskem především jako malonákladový, určený pro okrajovou část zakázek.
Čím může velkoformátový digitální tisk (LFP) obohatit výrobní provoz využívající sítotisk?
Nižšími tiskovými náklady
u malých a středních zakázek
Digitální tisk nabízí jednotkové tiskové náklady nezávislé
na celkovém objemu zakázky.
Ve srovnání se sítotiskem není
nutné rozpouštět startovací náklady (příprava sít apod.) do celkového objemu zakázky. Při sou-

časném trendu individualizace
jednotlivých sérií je snadná
úprava motivu a tisk malých sérií bez vedlejších nákladů velkou
výhodou. To platí také pro zkušební, marketingové a náhledové výstupy. Se zvyšujícím se výkonem a snižujícími se tiskovými
náklady digitálních tiskáren se
zvyšuje počet kusů, kdy je
ve srovnání se sítotiskem rentabilnější využít digitální tisk.
Obr. 1; vlevo od průsečíku je
výhodnější realizovat zakázku
digitální technologií

Obr. 1; vlevo od průsečíku je výhodnější realizovat zakázku digitální technologií
sítotisk

cena za kus

digitální tisk

počet kusů

Obr. 2; Mutoh Zephyr tiskne
v rozlišení až 720 dpi a využívá
technologii Mutoh I2
Kvalitou
LF digitální tiskárny přicházejí se stále se zvyšující kvalitou
výstupu. Ta jde ruku v ruce
s produktivitou. Klíčový je vyrovnaný poměr mezi těmito parametry, tzn. tiskárna poskytující vysokou kvalitu tisku
a současně dosahující rentabilní
produktivity. I na vysoce produkčních zařízeních je v současné době možné dosáhnout fotograﬁckou kvalitu tisku.
Některé digitální tiskárny využívající technologii UV vytvrditelného inkoustu dokáží tisknout také přímými barvami,
nejčastěji bílou, případně také
lakem. Tisk bílou barvou je

praktický při potisku ne-bílých
a transparentních materiálů.

Potiskem libovolného materiálu
Ve svých dřevních dobách byl
digitální tisk omezen na potisk
speciálně povrchově upravených
rolových médií, která měla pouze bílý povrch. To výrazně zužovalo možnou škálu zakázek, která se dala LF zařízeními
realizovat. Toto omezení zmizelo
s nástupem technologie UV vytvrditelného tisku. Ten je kompatibilní téměř se všemi typy
materiálů. Výjimkou není (plexi)sklo, dřevo, keramika, kov,
apod. Tento průlom znamenal
průnik digitálního tisku do obalového průmyslu a pro další
průmyslové aplikace.

Obr. 3; Durst Rho 700

Obr. 3; Durst Rho 700 může
tisknout také bílou barvou případně lakem

Obr. 4; Durst Rho SP 60 je
průmyslovou tiskárnou určenou

Obr. 5; Tiskárna HP Designjet L65500
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tisknutelných materiálů, plexisklo, PVC, textil, apod.
Obr. 6; Deskový plotr Zünd
G3 je vhodný pro tzv. Print &
Cut koncept
Digitální tisk znamená posun
k aplikacím s vyšší přidanou
hodnotou a současně vhodné
doplnění sítotisku pro malé
a střední série, případně technologicky nerealizovatelné zakázky.
Pod jednou střechou se sítotiskem navíc naplňuje dnes úspěšný model poskytovatele kompletních tiskových služeb.
Marek Angelis, HSW Signall
Obr. 4; Durst Rho SP 60

pro potisk dřeva, především dřevěných podlah
Ekologickým provozem
Aspekt omezení dopadu
na životní prostředí se u digitálního tisku projevuje především
novými typy ekologických inkoustů. Ty omezují nepříznivé
dopady na obsluhu stroje a životní prostředí. Navíc není potřeba investovat do úpravy provozních prostor, tak jak je tomu
u strojů s ředidlovými inkousty.
Také provozní náklady jsou nižší.
Nejnovějším
reprezentantem
této kategorie je Latex ink
od společnosti HP. Latexový inkoust nevyžaduje ventilaci, je
bez zápachu a má extrémně nízký podíl organických těkavých
látek (VOC).
Obr. 5; Tiskárna HP Designjet
L65500 je prvním strojem využívající latexový inkoust omezující
dopad na životní prostředí
Efektivním dokončováním
Se zvyšující se rychlostí digitálních tiskáren se začala objevovat úzká hrdla výroby v podobě
dokončovacích prací. K čemu je
rychlost tisku 100 m2/h pokud
není možné výstup včas naformátovat. Součástí digitální výrobní linky je proto také odpovídající dokončovací zařízení.
Obvykle se jedná o deskový řeza-
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cí plotr. Tento „digitální výsek“
může svoji roli plnit i pro výstup
z jiných tiskových technologií,
např. sítotisku. Obvykle je možné jím formátovat většinu po-

Obr. 6; Deskový plotr Zünd G3

ítotiskový svaz ČR
a SITASERVIS

S

Historie Sítotiskového svazu
ČR i naší ﬁrmy je zhruba stejně
dlouhá – sice trochu odlišná, ale
i zároveň sobě podobná. Následnický Sítotiskový svaz ČR mohl
navázat jak na činnost Odborné
skupiny pro sítotisk ČSVTS tak
později federálního Sítotiskového svazu, zatímco SITASERVIS
byl ve zhruba stejné době teprve
založen. Oba subjekty se však
musely potýkat s podobnými
problémy transformace nejen
ekonomiky, ale i právního a společenského prostředí 90. let
z dnešního pohledu už minulého století.
Sítotiskový svaz ČR zpočátku
pokračoval ve zprostředkování
odborných informací svým členům. Po revoluci 1989 byla situace na trhu nepřehledná, původní „socialistické“ sítotiskové
ﬁrmy se většinou rozpadly
na menší nebo zcela zanikly
a mezi vznikajícími drobnými
ﬁrmami byl velký hlad po informacích. Důležité bylo nejen
jak tisknout, ale především, kde
si po rozpadu sítě zahraničního
obchodu sítotiskové barvy, chemikálie, sítoviny, stroje a další
pomůcky koupit. Žádané byly
také kurzy připravující nové sítotiskaře.
Odborné informace začaly
rostoucí ﬁrmy později hledat
spíše u většinou nově vznikajících prodejců sítotiskových materiálů, zařízení a potřeb, nebo
obchodních zastoupení zahraničních výrobců. V té době u nás
– podobně jako i v jiných oborech – výrazně stoupl význam
(síto)tiskových veletrhů a výstav,
na kterých měli návštěvníci
možnost osobně kontaktovat
přední výrobce nebo prodejce,
získat
potřebné
informace
a kontakty, a v neposlední řadě

porovnávat kvalitu, šíři, komplexnost a výhodnost jednotlivých nabídek. To bylo období
rozkvětu především pro největší
a nejznámější polygraﬁcký veletrh v bývalé ČSFR - brněnský
EmbaxPrint. V době své největší
slávy tento veletrh zkrátil periodu svého konání z dvouleté
na jednoletou a registroval stále
stoupající zájem vystavovatelů
i návštěvníků. V té době nevystavovat na veletrhu EmbaxPrint
znamenalo nebýt na trhu. Vznikly ale i zcela nové výstavy a veletrhy, z nichž však do dneška přetrvaly jen některé, – třeba
pražský Reklama, Polygraf.
Podobně vzrůstal u nás také
zájem o světové výstavy FESPA,
které se konaly na různých místech Evropy. První možností pro
většinu sítotiskařů vidět tento
veletrh bez omezení výjezdními
doložkami, devizovými přísliby
a různými dobrozdáními byl
Amsterdam 1992. Organizace
zájezdů se místo Svazu ujaly
noví prodejci a tato tradice pokračovala po několik dalších výstav. Postupem doby se ale veletrhy začaly pořádat i na místech
dosažitelných velmi jednoduše
(Mnichov) a zájem o zájezdy ze
stran českých sítotiskařů ochabl.
Nový impuls společným návštěvám dal po létech opět Sítotiskový svaz ČR (Amsterdam 2006,
Berlín 2007, Ženeva 2008).
V době, kdy prodejci strojů,
zařízení a spotřebních materiálů
pro sítotisk převzali hlavní informační úlohu a boom internetu umožnil bezproblémový
kontakt sítotiskařů s aktuálním
světovým vývojem, musel Sítotiskový svaz začít hledat nové
pole své působnosti. Nebylo to
jednoduché a vyvolalo to i ob-

měnu ve vedení. Rozhodnutí
o zaměření na odborné akce postihující především měnící se
ekologické a právní předpisy se
ukázalo jako správné.
A protože účastníci na seminářích získávají řadu cenných
informací nejen o nových zákonech, vyhláškách a z nich vyplývajících povinnostech, ale
i o dalších, které na podnikatele přenáší stát, jsou dodnes
akce svazu oblíbené a navštěvované. Postupem doby se vytvořily i osobní vazby jednotlivých
tiskařů – vlastně konkurentů –
kteří dokázali tuto bariéru překonat a jsou schopni otevřeně
diskutovat o problémech. Obdobný posun nastal i u dodavatelských obchodních ﬁrem jako
je SITASERVIS, akce svazu se pro
ně staly zajímavější, a proto začaly se Sítotiskovým svazem
úžeji spolupracovat. Akce svazu
jsou nyní nejen odborné a neslouží pouze k výměně informací, ale dostávají i společenský charakter a překračují
i hranice České republiky – úzké
kontakty s partnerským slovenským svazem a odborné akce
pořádané i se sítotiskovými svazy dalších zemí sdruženými
v asociaci FESPA.
SITASERVIS se v návaznosti
na změny ve svazu více zapojil
do spolupráce a aktivní účasti
na akcích, nyní i s orientací
na dynamicky se rozvíjející digitální tisk.
Vážíme si práce členů výkonné rady svazu, kterou zvládají
ve svém volném čase a při své
angažovanosti v zaměstnání
nebo vlastních ﬁrmách, a snažíme se jejich činnost různými
formami podporovat.
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Podobně jako svaz propaguje
sítotisk formou workshopů serigraﬁe mezi budoucími tiskaři
a graﬁky, i my podporujeme
studenty a odborné školy radou
i materiálně jak během studia,
tak při zpracování absolventských prací.
Specializované semináře reﬂektující změny v ekologické oblasti – hospodaření s obaly i odpady – i o novinkách sítotisku
a digitálního tisku jsou zajímavé
i pro nás prodejce a snažíme se
je obohatit i o naše názory
a zkušenosti.
Také společné návštěvy výstav
FESPA pokračují živými diskusemi tiskařů klasických i zaměřených na digitální tisk. V neposlední řadě účastníci vhodným
způsobem reprezentují Sítotiskový svaz ČR směrem k zastřešující mezinárodní asociaci FESPA.
Jsme rádi, že se můžeme aktivně účastnit opravdu pestré
a zajímavé činnosti Sítotiskového svazu ČR a k dosažení plnoletosti mu přejeme, aby dále zrál
jako dobré víno.
za SITASERVIS spol. s r.o.
Blanka Havlová
Praha 2009-04-30
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o nás pojí se
Sítotiskovým svazem ČR?

C

Málokdo z nás si při blížícím
se výročí 20 let uplynulých od sametové revoluce uvědomí, že
tato změna umožnila i vznik
skutečných profesních či stavovských sdružení tak, jak existovala
již od středověku v celé Evropě.
Díky změnám, které nastaly
po roce 1989, jsme se pomalu
naučili žít i jiným způsobem
než v povinných organizacích,
a stále častěji nacházíme uspokojení nejen ve vlastní profesi
jako takové, ale i v různých klubových a spolkových aktivitách.
Ostatně je známo, že tato společenství stála třeba nejen u zrodu odborů, ale i u vzniku občanské společnosti a dodnes
jsou sociology pokládána za je-

den ze základních kamenů existence střední třídy.
Pro některé z nás, kteří začali
s nadšením budovat rozvinutý
kapitalismus, znamenala mnohahodinová práce denně, a často i o víkendech, ztrátu dřívějších přátel, protože jsme
jednoduše na ně neměli dost
času. Šťastným z nás se však podařilo najít si nové přátele, a to
často právě díky profesním
sdružením. Ta nás totiž někdy
dokáží vytrhnout ze zaběhnutého stereotypu a vytáhnout
mezi lidi, se kterými si navíc
chceme a máme o čem povídat.
Kromě běžně proklamovaných cílů, jako je podpora společných profesních zájmů, péče

o společného ducha a stavovskou čest, vliv na vzdělávání
v oboru a celý jeho rozvoj, mají
sdružení významný společenský
charakter.
To všechno jsou pro nás důvody, proč s naším profesním sdružením, Sítotiskovým svazem ČR,
rádi spolupracujeme a také se
občas snažíme jej svými skromnými prostředky podpořit.
Samozřejmě, pokud jsme
o to požádáni, nevyhýbáme se
ani spolupráci se Sítotiskovým
svazem SR.
Někdy prezentujeme i mimo
okruh našich stálých zákazníků
novinky, které v rámci našich
služeb nabízíme. Bylo to například v případě speciálních mate-
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riálů pro graﬁcké efekty pro tisk
kalendáře sítotiskového svazu,
naposledy pak v případě pořádání workshopu
serigraﬁe
na podzim minulého roku.
Tehdy se ve výrobních prostorách naší společnosti uskutečnilo tradiční setkání příznivců sítotisku, Workshop Serigraﬁe,
Brno 2008. Z části teoretický,
převážně však praktický seminář
poskytl opět po roce všem účastníkům bohaté možnosti k realizaci svých nápadů, k uplatnění
svého tvůrčího potenciálu, to
vše s využitím sítotiskové technologie. Technické zázemí splňovalo všechny potřebné požadavky, k dispozici byly jak ruční
sítotiskové stoly, tak poloautomatický stroj Magra, připraveno bylo kompletní zařízení šablonárny, nachystáno dostatek
rámů, barev a ostatních pro-

středků. Složení účastníků bylo
různorodé, od studentů graﬁcké
školy, jejich učitelů až po nezávislé umělce. Tomu také odpovídaly rozdíly v přístupu ke tvorbě vlastních tiskových předloh.
V některých případech bylo
na první pohled zřejmé, jaká
bude výsledná podoba uměleckého díla. Někdy však ani při
nejlepší snaze nezasvěcený pozorovatel neodhadl výslednou
podobu, samotní autoři mnohdy netušili, „co vlastně vytvářejí“. Teprve jednotlivé tisky a postupné
přidávání
barev
napomáhaly konečnému výsledku. Fantazii se meze nekladly,
ostatně soubor výsledných prací
je toho dokladem.
Pracovníci Servis Centra snad
maximální měrou přispěli
ke spokojenosti všech účastníků,
pomáhali vytvořit co nejlepší

podmínky pro jejich uměleckou
realizaci, a to jak v technických,
tak v organizačních záležitostech (dobré chlebíčky a burčák
k dispozici).
Pro nás to navíc znamenalo
pochlubit se výrobními zařízeními, která nám umožňují napínat síta a vyrábět šablony až
do formátu 4 x 2,5 m (nebo dodat zařízení pro jejich výrobu),
našimi stroji jak ručními, tak
i poloautomaty a třičtvrtěautomaty, vybavením šablonárny,
a to vše z naší vlastní produkce.
Doufáme, že stejně dobrý pocit užitečné spolupráce, jaký
máme my s naší podporou Sítotiskového svazu ČR, má i svaz
s námi a že se určitě brzy zase
někde sejdeme.

Servis centrum a.s. je tradiční dodavatel strojů a materiálů pro sítotisk, tamponový tisk a barev pro digitální tisk. Všem zájemcům rád nabídne i dodá:
• stroje z vlastní produkce – ruční stoly i poloautomaty a třičtvrtěautomaty (MAGRA)
• automatické linky SPS pro velmi rychlý tisk na cylindrických strojích
• vybavení šablonáren, brusky těrek, americké karusely pro tisk textilní konfekce
• sítotiskové rámy, těrky, korýtka a samozřejmě spotřební materiál:
• sítotiskové tkaniny SEFAR
• šablonovou chemii, mycí prostředky a lepidla ﬁrmy KISSEL + WOLF
• barvy pro sítotisk, digitální tisk a tamponový tisk ﬁrmy MARABU
• plastizoly a jiné textilní barvy TIFLEX

Návrat Koncovky

Alena Popelková, Servis Centrum Brno

www.navratkoncovky.cz
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Ojedinělá interaktivní
hudebně pohybová dílna
pro žáky i pedagogy škol
všech stupňů s prvky
aktivní muzikoterapie
a rozvojem emoční
inteligence.
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společný zájezd SSČR A SZSR na výstavu FESPA 2007 v Berlíně
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