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ABSTRAKT 
Přestože se lidé s produkty polygrafického průmyslu denně setkávají, mají z této 
oblasti jen velmi povrchové znalosti. V teoretické části této diplomové práce tedy 
čtenáře stručně seznámím s tiskem a jeho historií a zaměřím se zejména na 
technologii ofsetového tisku. Cílem celé práce je navrhnout zajímavý inovativní 
design ofsetového tiskařského stroje při respektování všech nároků z hlediska 
ergonomie, bezpečnosti a funkčnosti zařízení. V praktické části DP je pak 
prezentován postup a finální výsledek tohoto snažení. 

 
ABSTRACT 
Although people meet products of the printing industry daily, they have very shallow 
knowledge of this sphere. In the theoretical part of this thesis, reader will be briefly 
acquainted with the printing and its history, focused mainly on the technology of the 
offset printing. The goal of this thesis is to create an interesting innovative design of 
offset printing machines in respect of all requirements in terms of ergonomics, safety 
and functionality of the device. The whole design procedure and its final result are 
presented in the practical part of thesis. 
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1 ÚVOD 
 

Od roku 1440 se pro lidstvo mnohé změnilo. Společnost se osvobodila od 
středověkého tmářství a vzdělanost se začala pomalu rozšiřovat i mezi široké lidové 
vrstvy. A na počátku této změny stál vynález knihtisku, který se díky tomu stal 
jedním z nejvýznamnějších lidských objevů v historii lidstva vůbec. Mnozí řadí 
knihtisk mezi tak významné milníky lidské historie, jakými bylo objevení ohně, 
vynález kola nebo objevení písma, neboť právě díky knihtisku mohlo lidstvo masově 
začít uchovávat vědomosti a poznatky minulých generací a předávat je generacím 
dalším. Tisk se postupně stal nedílnou součástí lidské civilizace a svou pozici si 
uchoval dodnes. 

Prvními tištěnými výrobky byly knihy – odtud pochází název knihtisk. Později se 
z této původní techniky vyvinuly další, které se lišily svými postupy, ale zachovávaly 
princip – kamenotisk, světlotisk, hlubotisk, flexografie nebo ofset. Dnes se těmito 
technikami zhotovují i jiné výrobky než knihy, a proto se již termín knihtisk neužívá 
v obecném smyslu zhotovování tiskovin a byl nahrazen slovem tisk. 

Bez tisku bychom pravděpodobně stále byli na takové úrovni, na jaké byla 
společnost na počátku 15. století před vynálezem knihtisku, neboť by chybělo 
myšlenkové pojítko mezi lidmi a národy - pojítko, které by spojovalo jednotlivé 
generace. Tiskové výrobky nás provázejí po celý život a patří už do všední reality 
našich dní. Používáme je tak samozřejmě, že si málokdy uvědomujeme, že bez tisku 
bychom neměli všeobecně dostupné knihy, noviny, časopisy, hudebniny ani ostatní 
tiskoviny a rapidní vývoj techniky a kultury, na jaký jsme zvyklí, by nebyl možný. 
Jako spotřebitelé přicházíme s tiskem do kontaktu dnes a denně a mnozí z nás se na 
vytváření nových tiskových výrobků aktivně podílíme. 

Specifickou technikou tisku, která se používá pro tisk větších nákladů, je ofset. Je 
realizován ofsetovým tiskařským strojem, jehož design je předmětem této diplomové 
práce. 

 

Obr. 1 Tiskařský lis a práce v tiskařské dílně 
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2 VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

2.1  První záznamy 
Písmo jako záznam lidské řeči existovalo několik tisíc let před vynálezem knihtisku. 
K jeho vynálezu vedla snaha o oproštění se od pomalého opisování a nalezení nové 
technologie, která by umožnila rozmnožovat texty rychleji, a tedy i levněji.  

Písmem se rozumí znaky, které slouží k trvalému záznamu a zachycení lidských 
myšlenek, sdělení a skutečností a jejich předání jiným osobám, které mohou být 
vzdálené v místě i čase. Písmo svou povahou zachovává jazyky v jejich historickém 
vývoji, je záznamem lidské řeči. Za předchůdce písma považujeme tedy i kresbu, 
rytiny, výřezy v dřevě nebo uzlíky na provaze. Písmo, psací prostředky i materiály, 
na které se psalo, prošly dlouhým vývojem a byly ovlivněny zeměpisnou polohou, 
přírodními zdroji a vynalézavostí člověka. S jistotou můžeme říci, že naše moderní 
tištěné materiály nejsou ani zdaleka finálním stádiem tohoto vývoje.  

2.2 Knihtisk 
Tiskem se rozumí "opakovaná reprodukce textu a obrazu, při které se tisková barva 
nebo jiná barvící látka přenáší na potiskovaný materiál prostřednictvím tiskové 
formy nebo jiného nosiče tiskového obrazu" (Bann, 2008, s. 208). 

Za první náznaky tisku můžeme považovat používání primitivních razítek, kterými 
své oděvy zdobili již pravěcí lidé. Mezi předchůdce tisku se zařadily i pečeti 
vtlačované do měkké hlíny, užívané v Mezopotámii, nebo razidla mincí. Razidla pro 
jednotlivé znaky klínového písma používali Asyřané již ve 3. století př. n. l. Po 
dlouhá tisíciletí lidstvo své texty v malých počtech rozmnožovalo pomalým 
opisováním. Je to zvláštní, protože už ve starověkém Egyptě byl znám tisk 
dřevěnými formami na tkaniva (6. stol. n. l.). Různými šablonkami a razítky si svou 
práci při opisováni zjednodušovali i starořímští písaři. 

 

Obr. 2 Dřevěný štoček na označování balíků 

2.1 

2 

2.2 
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Za kolébku tisku je považován Dálný východ, čili Japonsko, Korea a hlavně Čína, 
kde se objevil tisk přibližně na začátku 7. stol. n. l. Tisklo se zde z kusů dřeva, do 
nichž byly vyřezány nejen různé značky a písmena, ale i jednoduché ilustrace. Na 
vyvýšená místa se poté nanesla barva a na ni se položil mírně navlhčený papír, který 
tiskař za zadní strany přetíral a poklepával kartáčem, dokud nezískal otisk celé 
desky. Protože tisková forma byla vyřezána v jedné dřevěné desce, je tato technika 
nazývána deskotisk nebo též dřevotisk. Za dynastie Sung (960 - 1279) bylo vytištěno 
velké množství dějepisných, lékařských, matematických, ale i filozofických děl. 
Čínská císařská knihovna měla v té době údajně okolo 74 000 tištěných knih, některé 
soukromé knihovny dosahovaly prý až 100 000 svazků. V Evropě vznikl deskotisk 
zcela nezávisle na Asii, ovšem mnohem později, a to pravděpodobně zásluhou 
zbrojířů a pasířů, kteří začadili mastnými sazemi rytý nebo tepaný vzor, který dále 
otiskovali. Z jednotlivých tištěných listů se sestavovaly náboženské knihy, které jsou 
odborně nazývány blokové. 

Vyřezávání desek trvalo dlouho a bylo nákladné, přitom deska jako taková byla 
použitelná vždy jen pro jeden konkrétní tisk a nebyla již dále k užitku, i když byla 
nepoškozená. Proto vznikla mnohem ekonomičtější technika nazvaná knihtisk, kdy se 
tisklo ze samostatných liter. Jednalo se o jakousi písmenovou stavebnici, kterou po 
vytištění textu šlo rozebrat a sestavit znovu do jiné podoby s jiným obsahem.  

Tisk z jednotlivých znaků, které lze volně sestavovat, je vynálezem Číny. Jejím 
vynálezcem byl v roce 1040 n. l. Pi Šeng, který znaky vyrobil z pálené hlíny. Jeho 
vynález se však po Číně příliš nerozšířil a do Evropy se vůbec nedostal. 

Vynálezcem knihtisku se tedy stal až Němec Johannes Gensfleisch (narozen 1394 – 
1399 v Mohuči, německy Mainz) nazývaný Gutenberg. Původně se ve Štrasburku 
vyučil zlatníkem a pokusy s knihtiskem se začal zabývat přibližně ve svých čtyřiceti 
letech. Svůj vynález z počátku tajil kvůli konkurenci, ale také z obavy před inkvizicí. 
Důsledně zavazoval mlčenlivostí i své učedníky, a tak se knihtisk stal tajným 
"černým" učením. Gutenbergův život byl plný strádání a uznání se dočkal až téměř 
ve svých sedmdesáti letech. Za své zásluhy byl v lednu 1465 Gutenberg jmenován 
čestným dvořanem mohučského arcibiskupa Adolfa II. Von Nassau. O tři roky 
později, 3. února, téměř slepý umírá a jeho ostatky jsou pochovány v mohučském 
františkánském kostele. Prvenství ve vynálezu knihtisku bylo někdy mylně 
přisuzováno jiným tiskařům – byli to např. Holanďan Coster, Ital Castaldi nebo Čech 
Waldvogel, ale historický rozbor Gutenbergův primát nevyvratitelně potvrdil. 
Gutenberg je v roce 2000 americkým magazínem Time prohlášen za muže milénia. 



VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

strana 

17 

 

Obr. 3 Johannes Gutenberg (?1394 – 1468) 

Za rok Gutenbergova vynálezu se pokládá rok 1440. "Jeho hlavní zásluhou je, že 
vyřezal a vyryl do kovu odlévací formičky s obrazem jednotlivých písmen, tzv. 
matrice, a v nich pak odléval ze snadno tavitelného kovu jednotlivá písmena" (Šalda, 
1983, s. 33). 

Gutenbergův vynález se skládá z několika dílčích objevů. Prvním bylo vysázení 
textu z liter, které bylo možné po použití tzv. rozmetat a použít znovu k vysázení 
jiného textu. Dalším byl vynález licího strojku, díky kterému bylo možné tyto litery 
rychle zhotovovat. Dále je to tzv. liteřina – slitina používaná v písmolijectví. 
Gutenberg měl jako vyučený zlatník velké zkušenosti s litím kovů a pro své potřeby 
vytvořil slitinu, která měla nízkou teplotu tání, ale po vychladnutí měla potřebnou 
odolnost vůči opotřebení. Byla to slitina olova, cínu a antimonu a její složení se od 
Gutenbergových časů příliš nezměnilo. Dalším důležitým vynálezem byl jeho 
dřevěný tiskařský lis, který vznikl úpravou vinařského lisu. Nelze také opomenout 
tiskařskou barvu, jejíž základní složkou byly saze a fermež. 

 

Obr. 4 Tiskové písmeno – ligatura písmen f a i 
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Celý postup byl poměrně jednoduchý. Nejprve byl vyryt negativní obraz písmene 
(patrice), který se otiskoval do měkčího kovu (matrice), ze které se pak výše 
uvedenou slitinou odlévaly jednotlivé litery. Z nich se pak sestavovaly jednotlivé 
řádky a z řádků stránky. Takto vzniklá sazba byla upevněna do rámu a upnuta do 
lisu, kde na ni byla nanesena pomocí tampónů (polštářek z ovčí kůže s držadlem) 
tiskařská barva. Pak už jen stačilo navrch umístit navlhčený arch papíru a otáčením 
kola lisu přibližovat dřevěnou desku k tiskové formě, dokud tlakem nevznikl na 
papíru otisk. 

Gutenbergovy tisky jsou pokládány za nejkrásnější na světě, nejznámější je 
42řádková latinská Bible vydaná v roce 1455, na které pracoval 3 roky. 

Gutenbergův vynález se rychle rozšířil po Evropě a odtud pak za oceán. Např. 
v Anglii začal tisknout v roce 1476 William Caxton (?1422-1492). Do Severní 
Ameriky se tisk dostal díky Stephenu Dayeovi (1611-1668) až v roce 1638. Mnoho 
písem užívaných v současnosti jsou verze těch, které vytvořili tiskařští mistři právě 
v této době. Zajímavé je, že po téměř 200 let se technika knihtisku vyvíjí jen 
minimálně a k zásadnějším změnám dochází jen velmi pozvolna. K technické změně 
došlo až v 19. století. 

 

Obr. 5 Tiskařský stroj 

Dřevo bylo postupně nahrazeno železem, šrouby lisů pákovými mechanismy. V roce 
1800 postavil první lis této konstrukce hrabě Charles Earl Stanhope (1753-1816) se 
svým mechanikem Robertem Walkerem. Jeho obsluhu zdokonalil George Clymer 
(1739-1813) – několik exemplářů jeho lisu Columbian se zachovalo dodnes. 
Následovalo období mnoha inovací a v roce 1811 vynalézá Friedrich Gottlob Koenig 
(1774-1833) válcový rychlolis s parním pohonem. Na něm pak v roce 1814 vytiskl 



VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

strana 

19 

noviny The Times. V roce 1865 došlo k dalšímu zlomu, když Američan William 
Bullock (1813-1867) představil svůj rotační tiskový stroj, který již netiskl na 
papírové archy, ale používal papír odvíjený z kotouče. 

Ruční sazba byla pomalá a nákladná, protože bylo třeba zaměstnávat spoustu sazečů, 
a brzdila další vývoj tisku až do konce 19. století. Bylo tedy potřeba vytvořit stroj, 
který by tento proces mechanizoval. Ten vynalezl Otomar Mergenthaler a v roce 
1865 jej instaloval v redakci New York Herald Tribune . Jednalo se o sázecí stroj 
Linotype, který sazeči ovládali klávesnicí. Pomocí ní vkládali mosazné formy do 
kanálků (včetně mezer) a velmi snadno tak vytvářeli řádky, které stroj odléval 
z roztaveného olova. Nevýhodou tohoto systému bylo, že pokud došlo na řádku 
k chybě, musel být vysázen celý znovu. Jeho nástupcem se stal v roce 1890 systém 
Monotype vynálezce Tolberta Lanstona (1844–1913). Pomocí klávesnice sazeč 
proděravěl děrnou pásku, vložil ji do písmoliteckého stroje a ten podle děrování určil 
literu, kterou pak odlil a zařadil do sazby. Oproti Linotypu bylo možné provádět 
opravy takovéto sazby ručně. Rychlost sazby byla stejná jako rychlost psaní textu na 
stroji, díky čemuž se zcela změnila ekonomika celého odvětví. Oba stroje se 
používaly až do nástupu fotosazby v osmdesátých letech 20. století. 

 

Obr. 6 Ukázka systému Monotype 

2.3 Litografie 
Konec 18. století přinesl ještě jeden významný vynález tiskové techniky, kterým je 
kamenotisk neboli litografie (řecky lithos = kámen, grafein = kreslit, psát). V roce 
1796 díky náhodě přichází Němec Alois Senefelder (1771-1834) s vynálezem tisku 
z plochy (tzv. ofsetu) - konkrétně se jednalo tisk z bloků vápence těženého 
v Solnhofenu v Bavorsku. Senefelder svůj vynález nazýval "chemický tisk". 

2.3 
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Vycházel z principu vzájemné odpudivosti mastnoty a vody a z absorpční a 
adsorpční schopnosti vápencového kamene. Na vyhlazený kámen se nejprve lněným 
olejem nakreslil zrcadlově převrácený obraz nebo text. Z netisknoucích míst pak byla 
mastnota odstraněna slabou kyselinou a celý kámen byl navlhčen houbičkou 
s řídkým roztokem arabské klovatiny. Mastnota ovšem tento vodný roztok 
odpuzovala. V dalším kroku byla na kámen nanesena mastná tisková barva, která 
naopak ulpívala jen na namaštěných místech kresby a kámen tak byl připraven 
k tisku. V roce 1821 vydal knihu o litografii s podrobným návodem této techniky. 
Senefelder byl až do smrti velmi uznáván. 

 

Obr. 7 Litografický kámen 

Konec 19. století přinesl ještě vynálezy, jako je hlubotisk a další. „V roce 1850 byla 
ve Francii fotograficky vyrobena pérovka pro knihtisk a v roce 1891 se objevil první 
polotón (fotografie rozdělená na jednotlivé body, která byla určená pro knihtisk). To 
vedlo k vývoji čtyřbarvotisku (všechny barvy jsou tvořeny separovanými polotóny 
původního obrazu v azurové, žluté, purpurové a černé barvě)“ (Bann, 2008, s. 11). 

2.4  Ofset 
Jak již bylo uvedeno výše, technologie ofsetu (tisku z plochy) vznikla v roce 1796, 
ale první nepřímý litografický tisk na papír byl proveden až v roce 1904 - do té doby 
se tisklo na pocínovaný plech. V současnosti je ofset nejrozšířenější tiskovou 
technikou, která ovládá většinu barevné tiskové produkce. Do poloviny 20. století 
byl však stále levnější přímý tisk z liter, neboť před rozvojem fotosazby bylo třeba 
text pro výrobu litografické desky vyfotografovat a dále zpracovávat. 
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Obr. 8 Tiskařská dílna 

Díky fotosazbě se náklady na ofset dostaly na úroveň knihtisku a ofset se stal 
hlavním tiskařským procesem. Stroje se stávaly rychlejšími (15 000 archů za hodinu) 
a sofistikovanějšími. Na velkonákladový tisk (noviny, časopisy) se začaly používat 
kotoučové stroje, které místo archů používaly role papíru, což znamenalo další 
zrychlení (až 50 000 výtisků za hodinu). 
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3 TECHNICKÁ ANALÝZA 

3.1  Techniky tisku 
Tiskem se rozumí reprodukce textu nebo obrazu, při které se barvící látka (např. 
tisková barva) přenáší na potiskovaný materiál prostřednictvím tiskové formy nebo 
jiného nosiče tiskového obrazu. Existuje několik technik tisku, které se od sebe liší 
svým principem nebo technikou. V této podkapitole bych rád shrnul a vysvětlil 
základní techniky tisku, které konkurují ofsetu – technologii, která je předmětem 
mého zájmu a kterou se budu zabývat později. Nebudu zde uvádět všechny možnosti, 
ale jen ty nejrozšířenější. 

Hlubotisk 
Hlubotisk je technika tisku z hloubky, což znamená, že tisknoucí místa jsou 
zapuštěna do tiskové formy (desky nebo válce). Při hlubotisku se tisknutý obraz 
skládá z buněk vyrytých do poměděné tiskové formy. Na hlubotiskovém stroji jsou 
pak tyto buňky zaplněny kapalnou tiskovou barvou. Hlubotisk se používá pouze pro 
velké náklady (cca 15 000 a více výtisků), protože jeho náklady na předtiskovou 
přípravu desek a válců jsou velmi vysoké. Nespornou výhodou této technologie je 
fakt, že jí lze dosahovat poměrně dobrých výsledků i na levnějších typech papíru. 

Sítotisk 
Sítotisk je nejvšestrannější ze všech tiskových procesů. Používání šablon pro přenos 
barvy je velmi stará technika - na počátku 20. století bylo však do této technologie 
zavedeno používání sít, a tak vznikl název sítotisk. Princip této techniky je 
jednoduchý – digitálně, fotograficky nebo ručně vyhotovená šablona je držena sítem 
ze syntetických vláken nebo z kovu. Toto síto je pak napnuto na rámu a je po něm 
roztírána barva gumovou stěrkou. Na tisknutelných místech barva projde sítem, 
zatímco na netisknoucí místa se díky šabloně nedostane. 

Knihtisk 
Dokud jeho pozici v sedmdesátých letech minulého století nepřebral ofset, byl 
knihtisk hlavní tiskovou technikou. Principiálně se u knihtisku jedná o techniku tisku 
z výšky – tiskový povrch s tisknoucími prvky je vyvýšen nad netisknoucí místa. 
Pomocí válečků je na něj nanesena tisková barva, po přitlačení na papír dojde 
k jejímu přenesení a je vytvořen otisk. Netisknoucí místa nejsou otištěna, protože 
jsou níže než zbytek tiskové plochy, a tak nedojdou do kontaktu ani s barvícími 
válečky ani s potiskovaným materiálem. V tradičním knihtisku se text tiskne 
z kovových liter, ilustrace jsou tištěny pomocí knihtiskových štočků. Knihtisk 
ustoupil ofsetu zejména proto, že moderní metody přípravy předloh jsou v drtivé 
většině případů digitální a k vytváření vyvýšeného povrchu se nehodí. 

Flexotisk 
Flexotisk je technika odvozená z knihtisku, protože tisknoucí místa jsou vyvýšena. 
Touto technikou se v současnosti tiskne velké množství novin, levnějších časopisů a 
komiksů. Řídká kapalná barva se nanáší kovovým válečkem (tzv. aniloxový váleček) 
s vyleptanými buňkami na ohebnou fotopolymerní desku a odtud je přenesena na 
potiskovaný materiál. Výroba desek je levná a čas k přípravě stroje je krátký. 
Flexotisk se také používá k potisku obalů – lze totiž tisknou na plastické, kovové 
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nebo celofánové folie (prakticky lze tisknout na libovolný materiál, který fyzicky 
projde strojem). 

Digitální tisk 
Digitální tisk je ideální metoda pro tisk černobílých i barevných produktů v malých 
nákladech. Na rozdíl od ostatních metod totiž není při digitálním tisku potřeba 
vyrábět film nebo desku – jediné, co k tisku stačí, je soubor v digitální podobě, který 
si tiskové zařízení dále zpracuje samo. Díky absenci tiskové desky jsou počáteční 
náklady mnohem nižší než u ostatních metod, ale náklady na zhotovení jednoho tisku 
jsou vyšší, protože papír a speciální barvy (tonery) jsou většinou dražší než materiály 
používané např. při ofsetu. Předpokládá se, že úloha digitálního tisku výrazně 
poroste, protože stroje a spotřební materiál zlevňují, zatímco kvalita se zvyšuje. 

V této kapitole jsem shrnul hlavní techniky konkurující ofsetovému tisku. Ofset jako 
takový bude zpracován v samostatné kapitole, které bude předcházet několik kapitol 
věnujících se tématům, které s ním, a potažmo s celým tiskem, souvisí. V technické 
analýze diplomové práce je nelze zanedbat, obeznámení se s nimi učiní výklad ofsetu 
jednoduší a pochopitelnější, a proto je uvedu před ním. 

3.2  Barvy a jejich sušení 
Teorie barev a práce s nimi tvoří poměrně obsáhlou kapitolu a nelze ji tedy v případě 
oblasti tisku zanedbat. 

Barva je vjem, který na sítnici lidského oka vytváří dopadající světlo ve viditelné 
oblasti spektra. Barevné vidění lidského oka je zprostředkováváno receptory 
zvanými čípky. Z hlediska fyziky můžeme říci, že barva objektu závisí na jeho 
fyzikálních vlastnostech – povrch objektu má totiž barvu té části barevného spektra, 
kterou odráží anebo vyzařuje. U některých materiálů barva závisí i na úhlu, pod 
jakým objekt pozorujeme. 

Náklady na tiskové barvy jsou společně s papírem jedním z hlavních faktorů, které 
určují, v jaké cenové relaci se bude zadaná tisková úloha pohybovat. Pro některé 
tiskové procesy je totiž nutné použít výhradně barvu určenou pro danou technologii 
(např. pro tisk technologií ofsetu se hodí barvy spíše hutnější konzistence). Při volbě 
tiskové barvy je také třeba zohledňovat konkrétní stroj, na kterém bude tisková úloha 
zpracována, a papír, na nějž se bude tisknout. Dále je třeba vzít v potaz podmínky 
sušení, světelnou odolnost barev (např. u plakátů dlouhodobě vystavených 
slunečnímu svitu) nebo problémy, které mohou způsobovat kvůli své toxicitě 
(důležité hledisko při tisku obalů na potraviny). 

Původní Gutenbergova tisková barva byla vyráběna z lněného semínka vařeného 
s pryskyřicí, lampovou černí a mýdlem. Moderní tiskové barvy mají ale složení jiné. 
Jakou bude mít tisková barva barevnost, určuje použitý pigment (v práškové formě) 
nebo barvivo (v kapalné formě). Aby se dala barva přenášet na navalovací válečky a 
z nich na potah a na tisk, je třeba, aby byla kapalná – k tomu jsou určena ředidla a 
rozpouštědla, která s různými pryskyřicemi slouží jako pojidla pro pigment a 
s jejichž pomocí se barva nanáší na papír nebo jiný tiskový povrch. Poslední složkou 

3.2 



TECHNICKÁ ANALÝZA 

strana 

24 

tiskové barvy jsou různá aditiva, jejichž úkolem je zlepšit přilnavost barev a která 
pomáhají i při jejich sušení. 

Kromě základních barev lze při tisku použít i tzv. speciální nebo též přímé barvy. 
Většina speciálních barev se specifikuje podle patentovaného systému PMS (Pantone 
Matching systém), díky čemuž se stalo míchání barev exaktním procesem. Při tisku 
lze také použít tzv. metalické barvy – jedná se o tiskové barvy, které obsahují jemné 
metalické prášky (např. hliník, měď nebo bronz), díky kterým dostane tisk unikátní 
vzhled. 

 

Obr. 9 IR sušení ELT Inkdry Plus 

Po vytištění je třeba barvy na papíře vysušit, vytvrdit a zafixovat, aby nedocházelo ke 
znehodnocení tím, že by se barva na papíře rozmazala nebo aby nedošlo k jejímu 
obtažení z jednoho potištěného archu papíru na další. Existuje pět v praxi 
používaných metod sušení. První metodou je prosté odpařování, které se používá, 
pokud barva obsahuje kapalná rozpouštědla nebo vodu. Druhou variantou je 
chemické vytvrzování, kdy při sušení barvy chemickou cestou dochází v barvivu ke 
spojování molekul pigmentu, čímž se barvivo zpevňuje. Proces zpevňování je 
spuštěn katalyzátorem nebo ultrafialovým či infračerveným zářením. Tiskové 
produkty sušené touto metodou lze okamžitě odeslat k provedení konečných úprav a 
nemusí se čekat několik hodin na úplné vyschnutí, jako je tomu u jiných metod, ale 
je jasné, že k této metodě je třeba speciální ultrafialové nebo infračervené sušičky 
jako přídavného zařízení v tiskovém stroji. Další variantou je tzv. tepelná metoda 
(Heat set), kdy jsou rozpouštědla v tiskových barvách vysoušena ve speciálních 
elektrických nebo plynových sušících tunelech umístěných před vykladačem 
tiskového stroje. Na papírech a lepenkách lze také použít metodu sušení nazývanou 
penetrace, která využívá vlastnosti papíru tiskovou barvu nasakovat. Poslední 
z variant sušení je oxidace, při které některé složky tiskové barvy absorbují vzdušný 
kyslík - vrstva barvy se tím zpevní. 
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3.3  Barevné prostory, separace barev 
Bílé světlo dopadající ze Slunce (nebo z některých umělých zdrojů) je tvořeno 
kombinací všech barev spektra a lze jej rozdělit na tři základní barvy. Tyto barvy 
jsou označovány jako aditivní elementy (bíle světlo vznikne jejich složením) a 
barevný prostor má název RGB (red - červená, green – zelená, blue – modrá). Když 
se při aditivním míšení (sčítání) libovolné dva z těchto elementů překryjí, dostaneme 
sekundární, tzv. subtraktivní element - červená a zelená dají dohromady žlutou, 
modrá a zelená azurovou a červená s modrou dají vzniknout purpurové. Aditivní 
elementy lze použít pouze pro propouštěné světlo – lze je tedy použít pro zobrazení 
na monitoru, dataprojektoru nebo televizi, ne však při tisku. Pokud tiskneme, je na 
začátku procesu bílé světlo dopadající na bílý papír. Chceme-li tedy vidět různé 
barvy spektra, musíme použít tiskové barvy s takovými fyzikálními vlastnostmi, aby 
pohltily některé vlnové délky světla. Pokud tedy chceme vidět azurovou, musí 
použitá tiskařská barva pohlcovat červené světlo, purpurová vznikne absorpcí zelené 
a žlutá absorpcí modré barvy. Subtraktivním míšením tří základních subtraktivních 
barev vznikne hnědá barva – kvůli nedokonalostem v pigmentu je proto pro získání 
sytě černé barvy potřeba přidávat čistou černou tiskařskou barvu. Takovýto barevný 
prostor se nazývá CMYK (cyan - azurová, magenta – purpurová, yellow – žlutá, 
black/key – černá). Nemá sice takový barevný rozsah jako RGB, ale jeho tiskové 
výsledky jsou přijatelné, neboť lidské oko má jen omezené možnosti rozlišování 
barevných rozdílů. 

 

Obr. 10 Barevné prostory RGB a CMYK 

Kromě RGB a CMYK existuje ještě několik dalších barevných prostorů; i samotné 
RGB má velké množství variant. Tyto prostory nejsou pro mou diplomovou práci 
podstatné, a tak je zde nebudu ani uvádět. Nicméně nelze opomenout dva z nich, 
které se ofsetu týkají. 

Prvním z nich je Pantone – jedná se o patentovaný kontrolní systém pro barevnou 
reprodukci a barevné reprodukční materiály, který je určen k použití v grafických 
disciplínách a polygrafii. Ve čtyřbarvotisku (tisk v prostoru CMYK) se někdy může 
vyskytnout barva, kterou je obtížnější přesně reprodukovat, nebo např. zákazník 
může na tištěných materiálech požadovat přesnou reprodukci své firemní barvy. 
V takovém případě se tiskne tzv. přímými barvami ze škály Pantone, kdy je 
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zajištěno, že barva bude konzistentní na libovolném výtisku z libovolného stroje. Pro 
definování Pantone barev jsou používány vzorníky ze systému PMS (Pantone 
Matching systém), kde každá barva Pantone je vyjádřena procentuálním zastoupením 
svých složek (v CMYK nebo jiném prostoru) a má vlastní specifické označení. Tyto 
barevné vzorníky jsou zpracovány zvlášť pro nenatírané i natírané barevné povrchy. 

 

Obr. 11 Ukázka vzorníku Pantone 

Druhým barevným prostorem je Hexachrom, někdy též označovaný jako Hi-Fi 
barvy. Jedná se o proces, kdy jsou k barvám CMYK doplněny ještě barvy oranžová a 
zelená – barevný obraz je tedy před tiskem převáděn do šesti barev namísto do čtyř. 
Těchto šest barev je jasnějších než standardní barvy z prostoru CMYK a s jejich 
pomocí lze obrázku barvy přiřadit lépe než v konvenčním čtyřbarvotisku.  

 

Obr. 12 Rozsah barevných prostorů Hexachrom a CMYK 

Separace barev je metoda používaná při barevné reprodukci, kdy je původní obrázek 
rozdělen na primární barvy a doplněn černou. Separaci lze provádět ve speciálních 
grafických programech nebo přímo při skenování. Plnobarevný obrázek pak znovu 
vznikne soutiskem těchto separovaných barev.  
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Obr. 13 Princip separace barev 

Protože nelze tisknout plynulé přechody mezi jednotlivými barvami, je třeba tisknutý 
obraz upravit do podoby vhodné k tisku – převést ho na tzv. barevný rastr složený 
z autotypických síťových bodů. To jsou obrazové prvky určité velikosti, z nichž se 
skládá tzv. autotypická síť. Ta může být obecně definována jako struktura tónového 
obrazu pravidelně rozloženého do bodů různé velikosti. Při tisku se využívá 
nedokonalosti lidského oka, které od sebe malé barevné body nedokáže rozlišit, a 
výsledným vizuálním vjemem je tedy plynulý barevný přechod. Při reprodukci 
barevných originálů se autotypické body používají pro každou ze separovaných 
barev zvlášť.  

3.4  Výroba tiskových desek - technologie CTP 
Aby bylo možné digitalizovaná data tiskem reprodukovat, je třeba zhotovit tiskové 
desky – jednu pro každou ze separovaných barev. Mezi laiky většinou panuje 
představa, že na hliníkovém plechu je nanesena chemická vrstva podobná vrstvě na 
fotografickém papíru, přes kterou se přesvítí obraz, vyvolá se a může se použít 
k tisku. Ve skutečnosti je toto už zastaralý postup, který byl navíc mnohem složitější, 
a v důsledku toho i ovlivnitelný spoustou vnějších faktorů. Hliníkový plát se ovšem 
používá stále. 

3.4 
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Obr. 14 Tisková deska 

Standardem při výrobě tiskových desek se stává technologie CTP (computer to 
plate), pro niž není třeba zhotovovat film. Místo expozičního zařízení, ve kterém se 
zhotovoval film používaný k výrobě tiskové desky, se u CTP používá přímo osvitová 
jednotka. Ta pomocí laserového paprsku zobrazí digitální soubor přímo na desku. 
Tato metoda šetří tiskárnám a reprodukčním studiím peníze, neboť zhotovení desky 
je méně časově náročné a také se při její výrobě spotřebuje menší množství 
chemikálií.  

V současnosti jsou na trhu i tzv. bezprocesní tiskové desky. Tyto desky používají 
ablativní technologii, kdy laser vypaluje obrázek na povrch desky na kovové nebo 
fotopolymerové bázi. Takovéto desky lze používat přímo v osvitové jednotce bez 
nutnosti jejich chemického ošetření. 

3.5  Ofsetový tisk 
Základy této techniky položil v roce 1798 bavorský tiskař Senefelder. Pro komerční 
tisk se technika ofsetu začal používat až na počátku 20. století, od šedesátých let se 
tato technologie prosazuje jako převládající tiskový proces. Ofsetem se v současnosti 
tiskne velké množství produktů – od záhlaví firemních dopisů po letáky po noviny 
nebo časopisy. 
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Obr. 15 Schéma ofsetového tisku 

Principiálně se jedná o litografii neboli tisk z plochy. To znamená, že tiskový povrch 
je plochý – jinak řečeno tisknoucí i netisknoucí místa jsou v jedné rovině a nejsou 
výškově odlišena. Stejně jako kamenotisk využívá ofset principu neslučitelnosti 
mastnoty a vody. Tisková plocha je na tisknoucích místech chemicky ošetřena tak, 
aby přijímala mastnou tiskovou barvu a odpuzovala vodu, netisknoucí místa jsou 
naopak chemicky ošetřena tak, aby mastnou barvu odpuzovala a vodu přijímala. Na 
takto upravený povrch se nanese tisková barva a voda (často s přídavkem alkoholu, 
který napomáhá disperzi). Po přitisknutí na papír dojde k přenesení barvy 
z tisknoucích míst a vznikne finální obtisk. Při tisku ofsetem, tak jak ho dnes 
chápeme, je celý proces samozřejmě složitější. Obraz, který chceme přenést na papír, 
je třeba digitálně zpracovat a rozložit na barevné složky, ze kterých se pak zhotoví 
tiskové desky. Každá z těchto desek se v ofsetovém tiskařském stroji navine na 
tzv. formový válec a pomocí sofistikovaného systému dalších válců je na ni 
přenesena tisková barva i vlhčící roztok. Dalším systémem válců je pak barva 
z tiskových desek přenášena na potiskované médium. 

3.6  Současný ofsetový tiskařský stroj 
Jak lze tušit z výše uvedeného textu, moderní ofsetový tiskařský stroj je velmi složité 
zařízení. V průběhu let se z jednoduchého stroje stal systém různých zařízení 
spojených v jeden dokonale sehraný celek. Čili pokud mluvíme o tiskařském stroji, 
ve skutečnosti máme na mysli celou „výrobní linku“.  

 

Obr. 16 Schéma ofsetového tiskařského stroje 

Základní sestavu ofsetového tiskařského stroje tvoří několik částí. První z nich je 
u každého tiskařského stroje nakladač, což je zásobník tiskového materiálu – 
v případě mé diplomové práce jde o zásobník archů papíru standardizovaného 

3.6 
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formátu z řady B. Zdrojem papíru může být ovšem i role (u kotoučových strojů). 
Nakladač je plně automatizovaný pneumatický systém, který pomocí vzduchových 
trysek v nakládací hlavě odděluje ze stohu na paletě jednotlivé archy papíru. Ty 
z nakladače putují přes část nazývanou nakládací stůl k předchytači, který je pak 
předává podtlakovým chytačům, jenž papíry postupně vedou přes celé zařízení. Celá 
tato distribuční soustava musí pracovat naprosto bezchybně při jakékoliv produkční 
rychlosti - pokud by totiž došlo k nepřesnosti v umístění papíru, byl by výsledný 
reprodukovaný obraz na papíru znehodnocen. 

Části stroje, které realizují tisk jako takový, se nazývají tiskové jednotky. Tisk je 
obecně definován jako přenos barvy z tiskové formy na potiskovaný materiál za 
pomoci tlaku stroje, což je realizováno pomocí soustavy válců uvnitř tiskové 
jednotky. V současnosti se používají dva druhy tiskových jednotek. Tzv. „tříválcová“ 
tisková jednotka se skládá z barevníkové a vlhčící soustavy válců a dále pak 
formového, přenosového a tlakového válce. Součástí je samozřejmě barevnice 
(zásobník barvy) a také zásobník s vlhčící kapalinou. Z barevnice je tiskařská barva 
pomocí barevníkové a navalovací soustavy rovnoměrně nanášena na formový válec, 
na němž je upnuta tisková deska (viz. technologie CTP). Odtud je pak obraz 
přenesen na povrch ofsetového válce. Proti ofsetovému válci je posazen tlakový 
válec, který na něj přitlačuje procházející archy papíru, čímž dochází k tisku. 
Druhým, modernějším typem tiskové jednotky je jednotka využívající technologie 
Anicolor. Tato tisková jednotka má oproti svému předchůdci kratší barevník, což 
znamená, že má menší počet barevníkových válců. Odběr barvy je tzv. bezzónový a 
je realizován pomocí rastrového aniloxového válce s keramickým povrchem. 
Tiskové jednotky využívající technologie Anicolor mají oproti „tříválcovým“ řadu 
výhod, mezi nimiž dominují zejména velmi krátké časy pro přípravu zakázky a 
udržení stabilního zabarvení tisku během celé produkce (a to i při větším kolísání 
okolní teploty, což se projevuje na hustotě barvy). Je jasné, že využívání technologie 
Anicolor je trendem, který bude i nadále pokračovat. Součástí tiskových jednotek je 
i automatické mycí zařízení pro přenosový a tlakový válec. 
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Obr. 17 Schéma tiskové jednotky se systémem Anicolor 

Počet tiskových jednotek stroje není nijak pevně stanoven a odvíjí se od druhu 
zakázek, které na stroji majitel hodlá realizovat, neboť pro každou barevnou složku 
obrazu je třeba samostatné tiskové jednotky. Základní tiskařské stroje tisknoucí 
v barevném prostoru CMYK mají tiskové jednotky čtyři, ale díky stavebnicovému 
systému není problém k takovémuto zařízení připojit další tiskové jednotky. Ty se 
přidávají např. v případě, že hodláme kromě standardních barev tisknout i barvami 
přímými (Pantone) nebo speciálními (stříbrná, zlatá, atd.).  

Jak papír prochází tiskařským strojem, jsou jednotlivé obrazy separovanými barvami 
postupně tištěny na papír přes sebe a výsledný reprodukovaný obraz vzniká jejich 
soutiskem. Pořadí barev při tisku je černá, azurová, purpurová, žlutá a případné další 
speciální barvy. Předávání archů papíru mezi jednotlivými tiskovými jednotkami 
zajišťují předávací zařízení nazývané transvertory, které tak tiskové jednotky plynule 
zakomponovávají do distribuční soustavy. 

Potiskovaný papír je možné před jeho výstupem z tiskařského stroje povrchově 
zušlechtit lakováním. K tomu slouží in-line lakovací jednotka, která často bývá 
součástí celého zařízení. Lakovací jednotky jsou dvojího druhu a liší se svou 
konstrukcí. Je to buď dvouválcový systém (obdoba „tříválcové“ tiskové jednotky), 
anebo systém s komorovou raklí (stejný princip jako tiskové jednotky s technologií 
Anicolor). Lakovací jednotky lze v celé sestavě stroje snadno rozeznat, neboť jsou 
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zařazeny až za všemi tiskovými jednotkami a bývají zpravidla menší. Použité laky 
dělíme do tří základních skupin podle způsobu sušení: 

• tiskové laky – pro jejich zaschnutí není potřeba žádné speciální sušící zařízení 
• disperzní laky – schnou pomocí horkého vzduchu a infračerveného (IR) 

světla 
• UV laky – k zaschnutí laku je třeba sušící jednotka s ultrafialovým (UV) 

světlem 

Poslední částí ofsetového tiskařského stroje je vykladač, který slouží k bezpečnému 
vyložení a vystohování potištěných archů papíru (či jiného materiálu). Podle 
konfigurace může být součástí vykladače sušící zařízení (hovoříme pak 
o prodlouženém vykladači), které slouží k zafixování barev a vytvrzení případné 
vrstvy laku. 

 

Obr. 18 Vytvrzování LED-UV na stroji Ryobi 520GX 

K tomu se využívá teplý vzduch, případně IR nebo UV světlo podle typu laku, který 
byl použit. Součástí vykladače je také chladící zařízení, kde dochází k rapidnímu 
ochlazení papíru a urychlení tuhnutí barev. Poté jsou hotové archy stohovány na 
paletu, kde k nim má přístup obsluha stroje. Aby ve stohu nedocházelo mezi archy 
k otiskování nedokonale zaschlých barev, je tiskový materiál na svém výstupu 
průběžně lehce poprašován speciální sypkou směsí. 

K ofsetovému tiskovému stroji patří i řídící pult, který nemusí být se strojem přímo 
propojen, ale je vždy umístěn v těsné blízkosti vykladače. Tento pult slouží 
k přímému řízení celého stroje a k regulaci a měření barevnosti tisku. 
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Obr. 19 Řídící pult 

Rozměry celého stroje závisí na prostorovém uspořádání jednotlivých částí a 
použitých technologiích, takže při stejné konfiguraci mohou dva stroje zabírat zcela 
odlišný prostor. Patrné je to zejména při oboustranném tisku. Pokud chceme 
jednoprůchodový plnobarevný oboustranný tisk na běžném ofsetovém tiskařském 
stroji, budeme potřebovat minimálně osm tiskových jednotek. Ty lze uspořádat 
dvěma základními způsoby. První možností je umístit je ve čtveřicích do jedné řady 
za sebe (jako u klasického tiskového stroje) a mezi tyto dvě čtveřice umístit obracecí 
zařízení. Délka takovéto sestavy je samozřejmě značná a s každou další barvou 
narůstá o dvojnásobek délky tiskové jednotky. Druhou možností je umístit tiskové 
jednotky po dvojicích horizontálně nad sebe. V tomto případě pak můžeme 
u tiskových jednotek vypustit tlakový válec, neboť jeho roli zastoupí ofsetový válec 
protilehlé jednotky. Délka takovéto sestavy zůstává stejná jako u sestavy pro 
jednostranný tisk, ale výrazně se nám tím zvýší výška. 

 

Obr. 20 Perfektor 
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Modernější tiskové stroje už si při jednoprůchodovém oboustranném tisku vystačí 
pouze se čtyřmi tiskovými jednotkami, mezi kterými jsou umístěna obracecí zařízení 
nazývaná perfektory. Prostorová konfigurace se tím nijak výrazně nezmění, ale tato 
varianta zvyšuje nároky na čas, technologii a omezuje nás v obsahu obou stran 
papíru (kvůli použití jedné tiskové desky v každé tiskové jednotce). 

3.7 Korekce a kontrola tisku 
Před finálním ořezáním potištěných archů, můžeme po jejich stranách vidět tzv. 
kontrolní proužek. Ten používá obsluha stroje ke kontrole tisku a na základě těchto 
kontrol pak dochází ke korekcím. Během tiskového procesu operátor v pravidelných 
intervalech odebírá hotové archy z nakladače a u řídícího pultu provádí pomocí 
speciálního snímacího zařízení kontrolu. Kontroluje se zejména denzita barvy 
(optická hustota), která vyjadřuje pokrytí tisku v dané zóně, a kvalita soutisku 
jednotlivých barev. Kontrolní proužek se dělí na několik částí - smykové pole (pro 
kontrolu smyku a dublování), plnotónové pole (pro kontrolu zabarvení), rastrové 
pole (pro kontrolu nárůstu tónové hodnoty), pole přetisku dvou barev a pole přetisku 
tří barev (pro kontrolu příjmu barev). 

 

Obr. 21 Ukázka kontrolního proužku 

Mezinárodním standardem pro měření barev je ICC (International Color Control). 
Tento standard se dodržuje ve všech fázích předtiskové přípravy i v tiskových 
procesech. Jeho podstatou je zavedení ICC profilu do všech zařízení pracovního 
procesu, čímž je v jeho průběhu dosažena konzistentní správa barev. Tento standard 
je nezávislý na zařízení – kalibrují se na něj jak tiskové stroje, tak nátisková zařízení, 
monitory, displeje i scannery. 

Pravidelná a častá kontrola a případné korekce jsou při ofsetovém tisku nutné, neboť 
při rychlosti strojů by při defektním tisku bylo znehodnoceno velké množství 
materiálu. 
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4 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 

4.1 Úvod 
Od poloviny 15. století prošlo lidstvo vývojem, který nadobro změnil jeho nahlížení 
na okolní svět. Věci, které jsou pro dnešního člověka naprosto samozřejmé, by se 
nejspíš i osvíceným renesančním myslitelům zdály neuvěřitelné až na hranici magie. 
Stejně jako lidstvo prošlo významnou přeměnou, i tiskařský stroj, který stál na jejím 
počátku, se změnil téměř k nepoznání - prošel přirozenou evolucí. Každá doba 
s sebou přinášela nové poznatky v oblasti technologií a materiálů a předkládala nové 
požadavky, kterým bylo třeba se přizpůsobit. Tiskařský stroj byl zdokonalován. 

4.2  Vývoj designu ofsetového tiskařského stroje 
S technickým zdokonalováním se měnil i vzhled tiskařských strojů. K požadavkům 
na funkce stroje se začaly přidružovat požadavky na prostorové uspořádání, ovládání 
a bezpečnost. Ryze technický přístup začal být nedostačující, a my tak můžeme 
u tiskařských strojů přestat mluvit o konstrukci a začít uvažovat v mnohem 
komplexnějších souvislostech, které se skrývají pod souhrnným názvem design. 
Designem se jednak rozumí proces, jehož cílem je nejúčelnější propojení estetické a 
funkční stránky navrhovaného předmětu - v našem případě tiskařského stroje, ale 
i samotná forma výsledného produktu. 

 

Obr. 22 Ofsetový tiskařský stroj z roku 1907 

Původní tiskařské stroje měly robustní těžké litinové konstrukce a jejich jednoduché 
mechanismy byly zcela obnažené. Tyto lisy byly velmi pomalé a práce s nimi byla 
náročná i po fyzické stránce. S rostoucí gramotností obyvatelstva se však v průběhu 
19. století zvedla i poptávka po levnějších knihách a tiskovinách, a aby mohla být 

4 
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uspokojena, bylo potřeba celý tiskový proces urychlit. Postupně se u tiskařských 
strojů opustil princip přímého lisu a stroje se začaly konstruovat s rotačními 
součástmi. Vznikly nové techniky tisku z hloubky (hlubotisk) a plochy (litografie, 
ofset) a světlo světa spatřily první rychlolisy - tiskařské stroje určené pro rotační tisk. 
Strojní výroba papíru v druhé polovině 19. století vývoj rotačních tiskařských strojů 
jen podpořila. 

 

Obr. 23 Ofsetový tiskařský stroj Planeta (cca 1965) 

S přibývajícím počtem součástí nabývaly tiskařské stroje na objemu, a kvůli 
rotačním dílům jejich již tak masivní nosné rámy ještě více zmohutněly. 
Nezakrytované složité soustavy válců a ozubených kol byly poměrně nebezpečné, 
přesto v takovémto stavu tiskařské stroje zůstávaly i během první poloviny 20. 
století. Na prvním místě byla funkce stroje a snadný přístup ke všem dílům, které 
bylo třeba ručně udržovat. Teprve v druhé polovině minulého století se, 
pravděpodobně z důvodů bezpečnosti, začaly stroje postupně krytovat, až došlo 
k jejich kompletnímu opláštění. V této fázi už se dá hovořit o designu.  

U moderních tiskařských strojů již hraje design celého produktu významnou roli a 
chápeme ho jako výsledek procesu sloučení požadavků na konstrukci, bezpečnost, 
ergonomii a estetiku celého stroje. První tři složky jsou velmi dobře čitelné a na 
základě logických kritérií lze určit, který design je lepší. U estetiky je to poněkud 
ošemetnější, neboť tento faktor je neměřitelný. Různé designy z hlediska vzhledu 
působí na lidi odlišně a jsou hodnoceny subjektivně. Kromě doby vzniku vzhled 
strojů ovlivňuje i příslušnost ke značce. Za dobrý design se v tomto případě považuje 
takový vzhled, který tuto příslušnost jasně vymezuje a jednotlivé stroje nebo jejich 
řady vizuálně sjednocuje pod jednoho výrobce. Tento aspekt však někteří stále ještě 
podceňují. 

Dynamičtěji smýšlející výrobci si uvědomují, jak důležitý je vzhled strojů v boji 
proti konkurenci - pokud se rozhodujeme mezi dvěma tiskařskými stroji se stejnou 
konfigurací a srovnatelným ovládáním a ekonomií provozu, který si vybereme? 
Přirozeně ten, který bude lépe reprezentovat naši společnost. Proto se vzhled 
současných tiskařských strojů přizpůsobuje trendům moderní doby – strohé a 
mnohdy neuspořádané strojní linie jsou uhlazovány a nahrazovány křivkami. Design 
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je i nadále strohý až minimalistický, ale díky organickému tvarování působí stylově a 
vzbuzuje emoce, což se kladně projevuje i ve vztahu člověka (v tomto případě 
obsluhy) ke stroji jako takovému. 

4.3  Design ovládacích prvků 
Ovládacím prvkem u tiskařských strojů rozumíme základní element pro interakci 
člověka se strojem. V průběhu let se, stejně jako stroje, ovládací prvky vyvíjely a 
zdokonalovaly. U prvních tiskařských lisů můžeme vidět, že ovládání je velmi 
jednoduché a interakce se strojem je realizována pomocí mechanických prvků, jako 
jsou kola a páky. Přestože se stroje dále vyvíjely, ovládací prvky zůstávaly dlouho ve 
stejné formě. Ke změně došlo až v okamžiku, kdy do tiskového procesu vstoupila 
elektřina - spolu s ní se na strojích objevily prvky nové. 

 

Obr. 24 Ovládací prvky tiskové jednotky ROTOMAN HiPrint 

V současnosti se přímo na tiskových strojích nachází ovládací prvky především ve 
formě tlačítek s jasnými piktogramy. Tlačítka slouží obsluze stroje k zajištění 
správné mechanické funkce konkrétní části a k ovládání dané jednotky například 
během servisu. Všechny tyto ovládací prvky jsou pak duplicitně umístěny na řídícím 
pultu, kde se nachází centrální ovládání celého stroje. Zde už ovšem zpravidla nejsou 
umístěny fyzicky (ve formě tlačítek), ale jedná se o virtuální prvky, zobrazované na 
displeji ovládací konzole nebo počítače.  

4.4  Barevné řešení 
Správná volba barev je důležitým krokem při tvorbě designu jakéhokoliv zařízení. 
Na toto téma bylo během let provedeno mnoho studií a jejich výsledky potvrdily, že 
psychologický účinek barev má na člověka značný vliv. Barva tedy v designu hraje 
významnou roli a začali si to uvědomovat i výrobci strojního vybavení. Západní styl 
vedení společností dbá především na efektivitu a přehlednost. Zaměstnanci jsou 
nuceni udržovat své okolí a nástroje v čistotě a tomu také odpovídá i změna 

4.3 

4.4 
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v barevnosti nových strojů, což lze vidět i v našich provozech. Z hal postupně mizí 
stroje natřené v dříve používaných odstínech nevýrazné zelené a modré a jsou 
nahrazovány vybavením v chladných barvách, jakými jsou bílá a odstíny šedé 
v případné kombinaci s prvky v černé. Tyto barvy totiž lépe korespondují s výše 
uvedenými požadavky západního stylu - bílá barva nutí zaměstnance podniků 
udržovat svoje vybavení v čistém stavu. Šedá barva je pak kompromisem mezi 
vizuální čistotou pracoviště a „špinavostí“ výrobního procesu. Často se tak 
setkáváme s kombinací bílého krytování s šedivým nátěrem pracovního prostoru 
stroje (např. u obráběcích center). Černá barva je na západě vnímána jako určitý 
koncový bod – konečné rozhodnutí, vzdor či odříkání. Černá je také spojována 
s určitou elegancí, autoritou a silou, což je z hlediska prodejce stroje žádoucí. 
Vhodně zvolené černé elementy mohou výrazně změnit dojem z celého stroje a jasně 
ho vymezit v okolním prostředí. S výše uvedenými barvami velmi dobře 
korespondují kovové části strojů ponechané bez nátěrů, opatřené jen ochrannou 
povrchovou úpravou. 

4.5  Srozumitelnost designu 
U designu zařízení je důležitým faktorem i jeho srozumitelnost. Design by měl být 
jasně čitelný a pochopitelný i pro osobu, která s daným strojem dosud nepracovala. 
To neznamená, že by ho nezasvěcený člověk měl být schopen hned ovládat. Měl by 
ale být schopen již na první pohled rozlišit jeho hlavní části, rozpoznat jeho pracovní 
prostor a zorientovat se v ovládacích prvcích. Na srozumitelnost je třeba brát ohled, 
zejména pokud chceme docílit nového netradičního vizuálního či prostorového řešení 
a najít kompromis mezi invenčností designu a jeho praktickým použitím. Mohlo by 
se zdát, že srozumitelnost designu není při navrhování tak úzce specializovaných 
zařízení, jako jsou tiskařské stroje, takovou prioritou, jakou je např. u předmětů 
denní potřeby, protože se předpokládá, že s takovým zařízením bude pracovat jen 
kvalifikovaná osoba. Nicméně je třeba mít na paměti, že i tato obsluha se musí 
v ovládání a práci se strojem snadno orientovat a její vědomosti z jiných podobných 
zařízení by měly být přenositelné a aplikovatelné i na námi navrhovaný stroj. 

4.6  Bezpečnost a ergonomie 
Oblast bezpečnosti a ergonomie jsem se rozhodl sloučit do jedné kategorie, protože 
se domnívám, že tyto dva pojmy spolu úzce souvisí. Některé stroje představují pro 
svoji obsluhu a okolní pracovníky riziko - při nedodržení předpisů pro bezpečnost 
práce a manipulaci s nimi může dojít k pracovním úrazům. Velký vliv na bezpečnost 
má právě ergonomie stroje – měl by být navržen tak, aby se minimalizovalo riziko 
poranění. U ofsetových tiskařských strojů je jedná zejména o tyto úkony: 

• zakládání a vykládání tiskových desek 
• doplňování barvy a vlhčící kapaliny 
• kontrola barevníkové a navalovací soustavy 
• manipulace s nakladačem papíru 
• manipulace s vykladačem papíru 
• kontrola sušícího zařízení 
• pohyb po povrchu stroje 
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Při navrhování rozměrů a tvarů stroje proto musíme vycházet z norem zabývajících 
se bezpečností práce a z ergonomických norem. 

Množství rizik lze eliminovat automatizací daného úkonu, kdy obsluha nemusí do 
zařízení fyzicky zasahovat a proces může ovládat pomocí ovládací konzole. Tento 
přístup se také pozitivně projevuje v časové náročnosti úkonu - díky tomu se snižuje 
pracovní čas a šetří se náklady. Moderní ofsetové tiskařské stroje mají z tohoto 
důvodu např. automatizovaný systém zakládání tiskových desek. Automatické 
doplňování barvy v barevnici pak řeší tiskové jednotky pracující s technologií 
Anicolor (viz technickou analýzu). Díky automatizaci a správné ergonomii lze pohyb 
obsluhy po tiskařském stroji redukovat na minimum a téměř eliminovat 
pravděpodobnost úrazů. 

Dalšími bezpečnostními prvky jsou kontrolní systémy, které neumožňují manipulaci 
se strojem, pokud je v provozu či pokud jeho části nedosáhly podmínek bezpečných 
pro vstup člověka (např. části s vyšší provozní teplotou). Mezi tyto prvky patří 
zejména automatické zámky a závory, zabraňující obsluze vniknout do 
nebezpečných pracovních prostorů, jakými jsou soustavy válců uvnitř tiskových 
jednotek, sušící jednotka, či do oblasti chytačů a vedení potiskovaného materiálu 
vnitřkem celého tiskařského stroje. 

4.7  Přehled hlavních výrobců a jejich strojů 
V tomto oddíle uvedu významnější světové výrobce ofsetových tiskařských strojů, 
kteří operují na Evropském trhu. U každé společnosti pak vyberu jedno zařízení, 
které přibližně odpovídá svou konfigurací cíli mé diplomové práce a velmi stručně 
ho zhodnotím z pohledu designéra. 

4.7.1 Manroland AG 
Německá společnost Manroland AG je jedním z předních světových výrobců 
tiskových systémů.  

Kotoučové a archové ofsetové tiskařské stroje vyráběné v Augsburgu a Offenbachu 
patří mezi špičková zařízení v oblasti komerčního tisku i tisku obalů či publikací. 
Společnost byla založena již v roce 1845. Od té doby se značně rozrostla a vlastní po 
celém světě kolem tisíce obchodních poboček a servisních center, jejichž roční obrat 
se pohybuje kolem 940 milionů euro. Během svého působení tato společnost získala 
řadu ocenění v oblasti technologií a tisku. 

4.7 

4.7.1 
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Obr. 25 Ofsetový tiskařský stroj Roland 900 

Roland 900 
Za posledních 10 let ušla společnost Manroland AG v oblasti designu velký kus 
cesty. Postupně opustila neatraktivní industriální styl svých strojů, který se 
vyznačoval až agresivně hranatým tvarováním plechů a bílým nátěrem a vydala se 
cestou moderního dynamického vzhledu. Ostré lomené hrany byly nahrazeny 
decentními křivkami, ale celkové tvarování stále zůstává minimalistické a respektuje 
funkci dané součásti – použití plynulejšího tvarování tedy není samoúčelně a násilně 
aplikováno na celý stroj. Výborná kombinace černé a bílé barvy dodává strojům 
strohý vzhled a budí dojem účelnosti a výkonnosti. Z mého pohledu se mi stroje 
společnosti Manroland AG zdají po stránce designu zpracované nejlépe. Vzhled a 
celková kompozice je zachována ve všech v současnosti dodávaných řadách 
tiskařských strojů, díky čemuž jsou stroje této společnosti jasně rozpoznatelné. 

4.7.2 Heidelberger Druckmaschinen AG 
Společnost Heidelberger (dále jen Heidelberg) byla založena Andreasem Hammem 
v roce 1850 v městečku Frankenthal, ale nese název podle města Heidelberg 
nacházejícím se v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko, kam se sídlo 
společnosti přesunulo v roce 1896. Stroje Heidelberg patří ke špičce zejména díky 
svému dílenskému zpracování a technickým inovacím, se kterými tato společnost 
neustále přichází, a během jednoho a půl století své existence vždy patřila 
k průkopníkům polygrafického průmyslu. V současnosti ve společnosti pracuje 
necelých 16 000 zaměstnanců a její roční obrat přesahuje 2,6 miliard eur. 
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Obr. 26 Ofsetový tiskařský stroj Speedmaster XL 145 

Speedmaster XL 145 
Stejně jako Manroland klade Heidelberg na design svých tiskařských strojů velký 
důraz. Od devadesátých let minulého století se zejména vzhled změnil k nepoznání a 
je třeba říci, že výrazně k lepšímu. Došlo ke zjemnění celkového vizuálního působení 
stroje díky odstranění lomených ostrých hran, které byly nahrazeny plynulejšími 
křivkami. Boční stěny tiskových jednotek byly u své základny výrazně vysunuty do 
prostoru (nárys tedy měl tvar rovnoramenného lichoběžníku), čímž se odstranil 
dojem kvádrové skládačky, kterým působil původní design. Nejnovější řady strojů 
Heidelberg mají vysunutí méně výrazné a boční stěny už nejsou přímé – došlo 
k jejich mírnému vydutí. Tato drobná změna se velice dobře podepsala na celkovém 
dojmu. Stroje vypadají ladněji a vizuálně se jim snížila robustnost. Oproti ostatním 
výrobcům Heidelberg zakřivil v podélném směru i sloupky nakladače a vykladače, 
takže celá tisková sestava tak působí jakýmsi uzavřeným a usedlejším dojmem. 
Kombinace barev je podobná jako u předchozího stroje - černá a světle šedá, ale můj 
osobní dojem je, že společnost Manroland jejich aplikaci na tvary stroje zvládla lépe. 
Bílá zde totiž lemuje ony výše zmíněné sloupky a uzavřenost celého stroje tak ještě 
více podtrhuje. 

4.7.3 KBA (Koenig & Bauer Group)  
V oblasti tisku drží tato společnost dlouhodobě prvenství v počtu registrovaných 
patentů. KBA je totiž vynálezcem „moderního“ tiskařského stroje a jeho prvním 
výrobcem na světě. Společnost byla oficiálně založena v roce 1817 ve vesničce 
Oberzell. Už v roce 1814 byly na tiskařském stroji vynálezce Friedricha Koeniga 
(1774 – 1833) vytištěny britské noviny The Times a staly se tak prvním listem 
vytištěným na parním tiskařském stroji. KBA jako nejstarší výrobce tiskařských 
strojů stále patří ke světové špičce a v objemu prodeje se drží na třetím místě. 
Společnost má v současnosti přes 6 000 zaměstnanců a její roční zisk se pohybuje 
kolem 700 milionů eur. Zmenšující se trh a snižující se poptávka se velice negativně 
podepisují na ziscích společnosti, které se za posledních šest let výrazně propadly, a 
to do té míry, že se spekulovalo o možném sloučení se společností Manroland nebo 

4.7.3 
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Heidelberg. Nakonec z této fúze sešlo – KBA snížila svoje náklady a zaměstnanecké 
stavy a snaží se dále bojovat. 

 

Obr. 27 Ofsetový tiskařský stroj Rapida 142 

Rapida 142 
Na rozdíl od svých německých rivalů společnost KBA design svých strojů (dle mého 
názoru) výrazně podcenila. Za poslední desetiletí došlo jen k málo změnám – ty sice 
vzhledu tiskařských strojů výrazně prospěly, ale stále proti konkurenci působí mírně 
zastarale a člověk se neubrání dojmu, že to „jaksi stále není ono“. Boční ploché stěny 
tiskových jednotek a vykladače už nejsou rovné, jako tomu je u 10 let starých 
modelů, ale tvoří je oblouk. Stejný oblouk se objevil i na horní straně nakladače a 
vykladače. Můj osobní názor je, že to je sice krok kupředu, ale je to teprve krok první 
a společnost KBA čeká ještě dlouhá chůze, než dožene své rivaly. Použitá barevná 
kombinace je u všech strojů modrá a bílá - tyto barvy jsou pro stroje KBA 
charakteristické už celá desetiletí, což je pozitivní faktor při budování značky. 
Nicméně se mi jejich užití nezdá moc vhodné, neboť bílá je aplikovaná na všechny 
zakřivené plochy, kdežto modrá na plochy rovné. Mezi těmito plochami nejsou 
žádné plynulé přechody a kontrast barev tak ještě více umocňuje tvrdý dojem, 
kterým stroje působí. Dále mi na tvarování vadí, že „vyboulení“ stěn je z bočního 
pohledu aplikováno v osách Z a Y a stroj se tím vyloženě nadouvá. Stěny kolmé na 
podélný, tedy nejdelší, směr jsou rovinné a kolmé k podstavě, což dojem nafouknutí 
jen podtrhává. 

4.7.4 Komori Corporation 
Společnost Komori byla založena v roce 1923 a v současnosti je jejím sídlem Tokio. 
Do světa začala expandovat během osmdesátých let minulého století, kdy založila 
řadu dceřiných společností v zemích Evropy a v USA. V současnosti ve společnosti 
pracuje přes 2 100 zaměstnanců a její obrat v roce 2011 činil 72,2 miliard jenů (725 
mil. euro). Stejně jako všechny japonské společnosti se Komori snaží hrdě jít cestou 
ekologie a snižuje ekologickou stopu jak svojí společnosti, tak strojů, které vyrábí. 
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Obr. 28 Ofsetový tiskařský stroj Lithrone SX40 

Lithrone SX40 
Komori si dlouhodobě drží víceméně stejný styl svých strojů. Dominantní barvou 
byla vždy bílá a v poslední dekádě se k ní připojila černá, která ji doplňuje velice 
nenásilným způsobem. Stroje tak dostaly punc jakési solidnosti. Co se tvarování 
týká, Komori na rozdíl od konkurence nepoužívá plynulé křivky a stále si drží svůj 
osobitý industriální styl. Nicméně musím podotknout, že Komori má tento osobitý 
design zpracovaný výborně, takže strohé industriální tvarování není handicapem, ale 
výrazným prvkem, který jejich stroje odlišuje od konkurence. Mám na mysli zejména 
výrazně lomené hrany nosných sloupků nakladače a vykladače a postranních krytů 
tiskových jednotek, které (ač hranaté) působí velice zajímavě. 

4.7.5 Další výrobci 
Mezi všemi společnostmi, operujícími na evropském (potažmo českém) trhu, patří 
výše uvedená čtyřka mezi největší dodavatele v oblasti polygrafie. Nejsou to 
samozřejmě jediní výrobci archových tiskařských strojů, ale z hlediska počtu 
dodaných strojů jsou ostatní společnosti víceméně zanedbatelné. Abych uvedl aspoň 
některé další, jsou to: 

• Mitsubishi Heavy Industries Printing & Packaging Machinery, Ltd. 
• Ryobi Limited 
• Weihai Hamada Printing Press Co., Ltd. 
• Sakurai Graphics Systems Corp. 
• Shinohara Machinery Co., Ltd. 

Jak lze z názvů rozpoznat, jedná se o společnosti operující primárně na asijském trhu. 

4.8  Současná situace na trhu, Adamovské strojírny 
V současné době se trh s tiskařskými stroji a příslušenstvím začal výrazně zužovat a 
všem prodejcům klesly tržby v řádech desítek procent. Výrazný propad zakázek 
donutil společnosti snižovat své náklady a propustit část zaměstnanců, aby jej 
zmírnily. Jak jsem uvedl výše, společnost KBA z těchto důvodů uvažovala o fúzi a 
v roce 2011 se spekulovalo o tom, že i společnost Manroland AG má takové 

4.7.5 
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problémy, že se nachází v insolvenci. Nakolik se finanční opatření společností 
projeví jako účinná, se ukáže v budoucnosti. 

České republiky se tyto problémy dotkly také, a to velmi citelně. Jediný český 
výrobce tiskařských strojů a jejich příslušenství, Adamovské strojírny a.s. (známé 
pod zkratkou ADAST), ukončily v roce 2009 svoji činnost a vstoupily do likvidace. 
Je to velká škoda, neboť zejména v šedesátých letech minulého století patřily 
Adamovské strojírny ke špičce ve svém oboru a jejich tiskařské stroje z řad Romayor 
nebo Dominant slavily úspěchy v USA, Kanadě, Japonsku či v tehdejším Sovětském 
svazu. 

 

Obr. 29 Ofsetový tiskařský stroj Adast Dominant 856 
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5 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
 

Design ofsetových tiskařských strojů se po velmi dlouhou dobu zaměřoval zejména 
na technickou stránku věci. Stroje byly strohé a jejich celková prostorová kompozice 
a tvarování jednotlivých částí byly v plném rozsahu podřízeny jejich funkci. Později 
se na strojích začal projevovat vliv ergonomických předpisů a norem a stroje se 
začaly měnit tak, aby jejich obsluha byla pro člověka více vyhovující, než tomu bylo 
doposud. Nicméně ostatní funkce designu byly řešeny minimálně nebo byly zcela 
ignorovány. Mám na mysli zejména tvarové řešení z pohledu celkového vizuálního 
dojmu či barevné řešení. Stroje se omezovaly na strohý design podřízený funkci a 
výraznější rozdíl mezi zařízeními jednotlivých výrobců byl pouze v konstrukčním 
řešení a v použitých technologiích. Jak se technologie vyvíjely, začaly se tyto rozdíly 
mezi jednotlivými výrobci stírat a ti museli sáhnout po přidané hodnotě designu, 
která by je od konkurence odlišila. Současně na ně působily i vnější podněty, jakými 
jsou trendy a styl dané éry – design ofsetových tiskařských strojů se začal vyvíjet a 
poměrně výrazně měnit. 

Pokud mohu soudit, tato výrazná změna se však víceméně týká pouze vizuálního 
řešení zařízení. Výrobci odlišili svoje výrobky od konkurence a zahrnuli je pod 
jednotný vizuální styl svojí společnosti tak, aby byla jasně patrná příslušnost ke 
značce, ale zažité technické prvky stále přetrvávají a nedochází k jejich výraznějšímu 
vývoji. Konkrétně mám na mysli ovládání jednotlivých částí ofsetových tiskových 
sestav či signalizaci zařízení. Na odděleném pracovišti nazývaném řídící pult se tyto 
prvky nachází ve virtuální podobě jako ovládací prvky počítačového programu, 
kterým se stroj vzdáleně ovládá. Zde také dochází k jejich neustálému vývoji. Ale na 
strojích jako takových stále přervávají tlačítka, páky a podobné prvky – posun 
v konceptu ovládání stroje zde vidět není. 

 

Obr. 30 Jedna z prvních skic tiskové jednotky 

Ofsetové tiskařské stroje jsou velmi komplikované a jako designér nemohu ve své 
diplomové práci po technické stránce tuto oblast strojírenství nijak rozvíjet. Proto 

5 



VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

strana 

46 

jsem se ve svých návrzích zaměřil spíše na vizuální stránku strojů, na jejich tvarové 
řešení, ergonomii, design ovládacích prvků či výše zmíněnou signalizaci. Jelikož 
nejsem vázaný žádnými požadavky zákazníka a moje diplomová práce též 
nespecifikuje žádné konkrétní limity v designu stroje, mohu si dovolit trochu 
experimentovat a vytvořit poměrně nestandardní vizuální koncept tohoto ryze 
technického zařízení. 

5.1 Prvotní návrhy 
Když jsem začal pracovat na projektu diplomové práce, musel jsem samozřejmě 
nejprve začít analýzou dané tematiky. Zde se ovšem projevila moje uspěchanost a 
chuť hned začít kreslit, takže jsem první analýzu provedl ledabyle, což se mi později 
vymstilo. První návrhy tedy vznikaly v době, kdy jsem neměl úplný přehled o tom, 
kam směřují jednotlivý výrobci, a pod pojmem ofsetový tiskařský stroj jsem si 
představoval vizuálně zastaralá zařízení, kde funkce je výrazně nadřazena vzhledu. 
Tento dojem mi nevyvrátila ani návštěva tiskárny Didot, spol. s r.o. se sídlem 
v areálu brněnského výstaviště, ani prohlídka produktů naší již zkrachovalé špičky 
v oblasti polygrafie – Adamovských strojíren. Při skicování jsem tedy vycházel 
z mylné představy, že cokoliv, co navrhnu, bude minimálně z estetického hlediska 
posunem kupředu. S hlavou jasnou a prázdnou jsem se hrdě chopil tužky a začal 
kreslit. Finálním výsledkem této fáze tvorby je varianta č. 1, kterou uvádím v další 
kapitole. 

 

Obr. 31 Skica nárysu tiskových jednotek 

Poté, co jsem si uvědomil, že moje práce nedosahuje kýžených výsledků, jsem se 
rozhodl provést znovu analýzu trhu, ale tentokrát mnohem hlouběji a svědomitěji. 
Byl jsem překvapen, jakým směrem se ubírají zahraniční výrobci se svými 
současnými řadami tiskařských strojů, a navrhnout zajímavý a inovativní design se 
stalo mnohem větší výzvou. 

Abych na tuto „novou“ výzvu mohl patřičně odpovědět, musel jsem si stanovit, co 
vlastně budu navrhovat – zadání diplomové práce totiž specifikuje pouze to, že se 
jedná o tiskařský stroj využívající technologie ofsetu. Jak jsem si už ověřil, skicování 
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bez konkrétního cíle nikam nevede, a tak jsem si zadání DP zúžil na konkrétní 
konfiguraci stroje. Po konzultaci s doc. Rajlichem jsem nakonec zvolil archový 
ofsetový tiskařský stroj pro větší náklady tisku na maximální formát papíru B0. Dále 
jsem si určil, že se bude jednat o jednoprůchodový tisk (papír bude potiskován jen 
z jedné strany) a bude se tisknout v barevném prostoru CMYK s možností tisku 
jednou speciální barvou (tzn. pět tiskových jednotek). Součástí návrhu pak bude 
i lakovací jednotka, nakladač a prodloužený vykladač. Protože konfigurace strojů 
bývá proměnlivá a přizpůsobuje se specifickým požadavkům zákazníka 
(tzn. tiskárny), i můj návrh bude zachovávat modulární „stavebnicový“ koncept 
stroje. 

Jelikož se jedná de facto o výrobní linku, skládající se z několika různých strojů, 
určil jsem si dále, že klíčovým elementem designu bude tisková jednotka. Design 
ostatních částí stroje pak z tohoto designu vychází tak, aby došlo k zachování 
jednotného vizuálního konceptu. 

5.2 Varianty řešení 

5.2.1 Návrh č. 1 
Design první varianty vzniknul jako syntéza několika různých starších návrhů, které 
vznikly na začátku mé práce. Tento tvarový koncept jsem po důkladnější analýze 
tématu zamítnul a uvádím ho spíše proto, abych na pozdějších variantách řešení 
ukázal, jak dlouhou cestu jsem k nim od počátku urazil. Co se tvarování jednotlivých 
elementů týká, je sice velmi netradiční, ale tato změna oproti standardu není nijak 
funkčně podmíněna a nepřichází s ní žádný přínos. V době, kdy jsem tento návrh 
vytvořil, jsem ještě neměl jasnou představu o tom, jakým směrem by se měla moje 
práce ubírat, a z této varianty je to, myslím, docela patrné. 

 

Obr. 32 Vizualizace první varianty 

Z pohledu designéra by tento návrh nepřinášel žádné výhody, ale naopak by se 
k němu vázala spousta problémů. Design varianty číslo jedna totiž nemá žádnou 

5.2 

5.2.1 
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specifickou funkci a jediným jeho smyslem asi opravdu bylo odlišovat se od zažitého 
stylu tiskařských strojů.  

To, co je na této variantě podstatné z hlediska mojí diplomové práce, je to, že mi 
ukázala, kterým směrem bych se měl v budoucnosti ubírat a kterým ne. 

5.2.2 Návrh č. 2 
Tato varianta designu je o poznání zajímavější než varianta číslo jedna – vychází 
totiž z netradičního technického řešení tiskových jednotek, kdy dvě sousední 
jednotky spolu sdílejí část tiskového mechanismu, což se pozitivně projevilo vizuální 
odlišností od standardních řešení ofsetových tiskařských strojů. Jiné technické řešení 
přineslo sice několik výhod oproti běžnému řešení, ale zase se na něj váží jiné 
nedostatky, kvůli kterým jsem se později rozhodl v tomto konceptu nepokračovat a 
dále jej nerozvíjet. 

Z hlediska obsluhy stroje má personál dostatek místa jak k pohybu po stroji, tak 
k jeho obsluze a manipulaci s tiskovými deskami. Při navrhování jsem vycházel 
z rozměrů reálných sestav stejné nebo podobné konfigurace a dále z ergonomického 
referenčního modelu muže o výšce 185 cm. Díky technickému řešení jsem si mohl 
dovolit zkrátit o několik metrů celkovou délku sestavy, čímž se stala dostupnější pro 
menší provozy s omezeným prostorem. 

 

Obr. 33 Vizualizace druhé varianty 

Ovládací prvky jsou osazeny na pravé straně každé tiskové jednotky (případně jiného 
prvku sestavy) a jedná se o klasické řešení formou tlačítek, která jsou sdružena na 
jednom panelu – z tohoto pohledu návrh nepřichází s ničím novým. 

Kvůli použitému technickému řešení jsem sloučil pracovní prostor vždy dvou 
tiskových jednotek a z tohoto důvodu jsem změnil otevírání čelního krytu tiskové 
jednotky z klasického odklápěcího na kryt ve formě rolety, která je při otvírání 
navíjena v horní části. Předešel jsem tak možným zraněním a úrazům hlavy a krční 
páteře, které by se jistě z nepozornosti vyskytly při odklopení klasických krytů 
protilehlých jednotek. 
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Obr. 34 Pohled na tiskové jednotky druhé varianty 

Přínosem této varianty bylo technické řešení - tiskové jednotky spolu v párech sdílejí 
tlakový válec, což svádělo k použití válcového tvaru těchto dvojic. Nicméně tisková 
jednotka je především vertikální soustava válců, takže výsledným tvarem pro 
sloučené páry tiskových jednotek se stala výseč elipsy s hlavní poloosou ve 
vertikálním směru. Tvar jednotek zůstal maximálně jednoduchý, nenacházejí se na 
nich žádné výrazné tvarové elementy, které by narušovaly tektoniku jejich siluety.  

Výhodou tohoto konceptu je výše zmíněná menší prostorová náročnost celé sestavy. 
Nevýhodou je, že všechny součásti stroje se musí nacházet v párech, jinak dojde 
k rozbití dojmu ucelenosti a uzavřenosti (pro demonstraci jsem na obrázku použil 
jednu lakovací jednotku). Zákazník by v tomto případě byl při nákupu částečně 
omezen ve svých možnostech, a sestava tak přestává být plně variabilní. To je také 
hlavní důvod, proč jsem nakonec tento koncept opustil. 

5.2.3 Návrh č. 3 
Tato varianta je výchozím návrhem designu pro finální řešení mojí diplomové práce. 
Aplikoval jsem zde několik inovativních prvků, které tento koncept výrazně odlišují 
od designu ofsetových tiskařských strojů zavedených výrobců. Ve volbě barev a 
tvaru se projevila moje záliba ve filmové a herní tvorbě s tematikou science fiction, 
kterou jsem se pokusil sloučit se současným trendem jednoduchých a čistých linií 
strojů. 

Stejně jako u předchozích variant má obsluha stroje dostatek místa jak k pohybu po 
stroji, tak k obsluze a manipulaci s jeho součástmi či tiskovými deskami. Při 
navrhování jsem opět vycházel z rozměrů reálných sestav stejné nebo podobné 
konfigurace a dále z ergonomického referenčního modelu muže o výšce 185 cm. 

Od konkurence se tento koncept liší ovládacími a signalizačními prvky, které jsem 
použil.  

5.2.3 
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Obr. 35 První návrh tiskové jednotky třetí varianty 

Nejprve bych uvedl světelnou signalizaci, jež indikuje, zda je zařízení v provozu, či 
zda na něm došlo k poruše. Pokud se na jednotlivých zařízeních nachází světelná 
signalizace, je řešena formou majáčku umístěného na vršku každé jednotky. V mém 
návrhu byla tato signalizace zakomponována přímo do těla jednotky jako svítící pás 
lemující boční kryt tiskových jednotek. Pokud je zařízení v provozu, svítí tento pás 
modře – pokud dojde k nějakému selhání a jednotka je vyřazena z provozu, změní se 
barva na červenou a pás začne blikat. Takováto signalizace je velmi výrazná a jasně 
viditelná. 

 

Obr. 36 Vývoj tvarování třetí varianty 



VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

strana 

51 

Ovládání jednotky pomocí fyzických tlačítek a spínačů jsem u tohoto konceptu zcela 
opustil a místo nich jsem do čelní stěny zakomponoval multidotykový displej. Ten 
slučuje všechny potřebné ovládací prvky na mnohem menší ploše a současně nabízí 
téměř neomezené možnosti, jak jejich funkce rozšířit. Panel je umístěn zrcadlově 
v pravém i levém horním rohu tiskové jednotky. Díky tomu nemusí obsluha 
přecházet z jedné strany stroje na druhou pokaždé, když chce něco upravit. 
Konkrétně se panel nachází v lichoběžníkové výseči světelné signalizace a vytváří 
tak zajímavý grafický element. 

Linie jednotlivých elementů sestavy jsou velmi jednoduché a čisté, design tohoto 
návrhu tedy působí vizuálně velmi kompaktně. Celá sestava je charakteristická 
horizontálním podélným rozložením prvků. Silueta sestavy je tvořena dvěma liniemi 
– jednu tvoří masivní podstava a tvoří dominantní hmotu, která celek fixuje 
k podlaze. Druhou linii tvoří obrys tiskových jednotek, kdy jejich zadní stěna je 
rovná, ale přední se díky svému zakřivení v horní části jakoby nadouvá. Původní 
tvarování sestavy totiž bylo inspirováno plachetnicemi - tato inspirace se v siluetě 
stále vzdáleně odráží.  

 

Obr. 37 Finální verze designu třetí varianty 

Výrazným grafickým elementem je lichoběžník, který vytváří světelná signalizace 
lemující ovládací multidotykový displej. Tento prvek se opakuje v různých jiných 
částech sestavy, jako jsou například kliky dvířek podstavy nebo zalomení zábradlí, a 
vytváří tak velmi výrazný a dobře zapamatovatelný symbol. 

Přínos tohoto designu spočívá zejména ve zjednodušení obsluhy stroje a rozšíření 
možností jeho ovládání. Klasické prvky jsou nahrazeny prvky využívajícími moderní 
technologie a umožňují tak obsluze stroje daleko větší kontrolu a flexibilitu. Druhou 
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funkcí je snaha posunout design těchto strojů do jiné roviny, než je úplné podřízení 
formy funkci. 

5.3 Finální varianta 
Finální řešení projektu vychází z varianty č. 3, ale prošlo ještě poměrně dlouhým 
vývojem. Díky výkresové dokumentaci poskytnuté panem Procházkou ze společnosti 
Heidelberg Praha, spol. s r.o. jsem mohl rozměry stroje upravit do reálných proporcí 
, a tak stroj získal trochu odlišné rozložení hmoty oproti prvním návrhům, kde byly 
rozměry stroje pouze přibližně odhadované (výkresová dokumentace sestav 
tiskařských strojů není na stránkách výrobců volně přístupná). 

Další změna se týkala ovládání – původní myšlenka displeje zakomponovaného do 
těla jednotky se mi přestala zamlouvat, neboť jsem narazil na problém, jak opticky 
sloučit povrchy displeje a krytu jednotky. Dalším problémem se stal tvar displeje, 
který musí být obdélníkový a nekorespondoval s tvarem světelné signalizace. 
Původní myšlenka umístění v lichoběžníkovém vykrojení byla z tohoto úhlu pohledu 
naprosto zcestná a přesunutí displeje jinam nebylo řešením, neboť tvar světelné 
signalizace s obdélníkem prostě nekorespondoval. Nakonec jsem se rozhodl pro 
poměrně zásadní změnu a upravil jak signalizaci, tak displej. 

 

Obr. 38 Varianty designu světelné signalizace 

Linie světelné signalizace u finální varianty přímo kopíruje vnější obrys součástí 
stroje. Lichoběžníkové zakřivení bylo nahrazeno podobným elementem zhruba 
v polovině výšky a povrch jednotky tak získal ucelenější formu. Nahrazení zakřivení 
plnou plochou navíc přineslo několik výhod. Povrch stroje mohl být lépe rozdělen na 
jednotlivé díly, čímž se zjednodušila jejich výroba. Dalším přínosem je, že plocha 
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lichoběžníku je při podsvitu mnohem výraznější než zbývající linka, takže mnohem 
lépe plní svoji funkci jako světelné signalizace stavu zařízení. 

 

Obr. 39 Finální verze světelné signalizace 

Opustil jsem i myšlenku multidotykového displeje zakomponovaného přímo do těla 
jednotky a nahradil ho přenosným průmyslovým tabletem. Jeho výhodou je, že ho 
lze vyjmout z dokovací pozice na těle stroje, takže obsluha stroje se např. při údržbě 
může nacházet uvnitř zařízení a mít jeho ovládání stále snadno přístupné. Tablet je 
s jednotkou neustále spojen pomocí bezdrátového připojení. 

 

Obr. 40 Design ovládacího tabletu 
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Je jasné, že změny v designu mezi třetí a finální variantou neproběhly skokově, ale 
jsou výsledkem poměrně dlouhého evolučního procesu. Dalším rozvíjením tohoto 
procesu a jeho rozšířením na ostatní součásti stroje (jako je nakladač, vykladač či 
lakovací jednotka) vznikl konečný návrh designu ofsetového tiskařského stroje. 
Detaily jednotlivých aspektů mého výsledného návrhu rozeberu v následujících 
kapitolách diplomové práce. 

 

Obr. 41 Celkový pohled na sestavu 
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6 TVAROVÉ A KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

6.1 Výchozí tvarové prvky 
Tvarování a kompoziční řešení celé sestavy stroje hraje velmi důležitou roli v tom, 
jak cílový subjekt (zákazník a později obsluha stroje) zařízení vnímá. Neuspořádaná 
hmota stroje by se negativně projevila na prodeji zařízení a chaotické uspořádání či 
tvarování jednotlivých dílů by u pracovníků obsluhujících zařízení podvědomě 
budilo pocit rozladění a rozptylovalo by je. Abych mohl vytvořit kompaktní návrh, 
musel jsem si určit výchozí tvarové prvky – tedy ty, které se budou opakovat na 
všech klíčových částech stroje a budou tak spojovat jednotlivá zařízení v jeden 
vizuálně celistvý prvek. Důležité bylo zvolit je tak, aby byl zachován modulární 
koncept stroje, tzn. aby byly takového charakteru, že libovolné dvě části stroje 
umístěné vedle sebe budou tvořit vizuálně kompaktní celek. Po prozkoumání mnoha 
variant finálního návrhu, jsem zvolil čtyři dominantní prvky a zapracoval je do všech 
částí stroje. Pokud by se tento ofsetový tiskařský stroj realizoval, tyto prvky by byly 
charakteristické pro celou řadu strojů, které by z něj vycházely. 

Obrysová křivka 
Vnější tvarování tiskařského stroje není na první pohled dominantním prvkem, 
nicméně je to jeden z nejvíce charakterizujících elementů celého návrhu. Inspirací 
byl v tomto případě tvar plachetnic plujících za plného větru po moři. V bokoryse je 
tento tvar jasně čitelný a nejjasněji na tuto inspiraci odkazuje tvarování tiskových 
jednotek – přední část jednotky se pozvolna odklání od vertikálního směru směrem 
k zadní části, až se v určité výšce láme a pod úhlem 5° od horizontální osy pokračuje 
přímo k zadní linii, s níž svírá tupý úhel. Náběhová křivka připomíná tvar plachty 
vzdouvající ve větru, zadní linie s šikmou horní stranou pak připomíná stožár a 
ráhno, na kterém je plachta upnutá. Na nakladači a vykladači se tento tvarový prvek 
vyskytuje v redukované formě, neboť funkce těchto zařízení si vyžádala určité 
ústupky z hlediska tvarování čelních stran. 

 

Obr. 42 Obrysová křivka tiskových jednotek (bokorys) 

Druhou výraznou obrysovou křivku můžeme nalézt v čelním pohledu. Jedná se 
o linii bočních stěn tiskových jednotek, lakovací jednotky, nakladače a vykladače. 
S rostoucí vzdáleností od základny se stěny postupně zakřivují směrem ke středové 

6 

6.1 
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ose. Toto zakřivení je volně inspirováno gotikou, kde lomený oblouk byl jedním 
z charakteristických architektonických prvků. Toto tvarování opticky odlehčuje a 
vertikálně protahuje plný tvar hmoty jednotlivých dílů stroje. Na rozdíl od obvodové 
siluety v bokorysném pohledu je tato čelní křivka beze změny zachována na všech 
částech stroje. V čelním pohledu tedy dochází k zákrytu jednotlivých částí a silueta 
tiskových jednotek plynule navazuje na siluetu nižších zařízení jako je nakladač a 
vykladač. Původně měla tuto křivku kopírovat i podstava stroje – z praktických 
důvodů jsem ovšem tuto myšlenku opustil a nakonec ji nerealizoval. 

 

Obr. 43 Obrysová křivka tiskových jednotek (nárys) 

Snížená výška středové části 
Druhým výrazným prvkem sestavy je snížení střední části jednotlivých zařízení, 
které je současně od zbytku stroje odlišeno i barevně. Z funkčního hlediska nemá 
toto tvarování žádné opodstatnění. Jeho smyslem je odlehčit hmotu jednotek 
v čelním pohledu – světlejší barva s propadem oproti zbytku hmoty opticky zvýší 
tmavší boční části – nosný rám. Boky pak působí jako stabilní hmotná základna, 
mezi kterou se napíná lehká středová část. Pokud by byla horní hrana střední části 
pouze snížena oproti horní hraně rámu, byla by silueta celku velmi agresivní a 
narušovala by působení bokorysné křivky. Proto je přechod mezi těmito hranami 
zrealizován pomocí zkosení vnitřní horní hrany nosné konstrukce. Tvar tak působí 
kompaktním dojmem, celou siluetu přirozeně uzavírá a ještě více opticky zvyšuje 
rám. 
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Obr. 44 Snížená výška středové části tiskové a lakovací jednotky 

Lichoběžník 
Při hledání tvaru světelné signalizace jsem narazil na problém, jak ji více zviditelnit 
– jaký tvarový prvek nebo jakou plochu na ní umístit tak, aby došlo k jejímu 
zvýraznění a podpoření její funkce. Po prozkoumání různých tvarů jsem se rozhodl, 
že tímto tvarem bude rovnoramenný lichoběžník, který mým požadavkům nejvíce 
vyhovoval (trojúhelník jako výstražný symbol neměl dostatečně velkou plochu, 
umístění více trojúhelníků nad sebe pak logicky vedlo k lichoběžníku). 

 

Obr. 45 Ukázky aplikace lichoběžníku na některé prvky 

Lichoběžníkový element se v návrhu tiskařského stroje dá nalézt i jinde než na 
světelné signalizaci, kde je nejmarkantnější. Tento tvar mají i některé kliky a madla. 
Zde je orientace kratší strany lichoběžníku určena součástí, na které se nachází – 
u dvířek podstavy je orientována „po směru“ celé sestavy, na madlech umístěných na 
horních stěnách jednotek je kratší strana lichoběžníku orientována dolů směrem 
k podstavě. Dále lze výrazný lichoběžníkový element nalézt i na tvarování bočních 
dvířek podstavy stroje. Vykrojení v tomto tvaru se nachází i na horní hraně všech 
zařízení sestavy, čímž tvoří  výše popisovaný charakteristický obrys. Lichoběžníkové 
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vykrojení se nachází i ve střední části stroje, kde tak vzniknul schod pro nouzový 
přístup ke stroji. Posledním prvkem, kde lze lichoběžník vystopovat, je zkosení 
bezpečnostního zábradlí ve střední části stroje (u nouzového vstupu). 

Světelná signalizace 
Světelná signalizace je vizuálně nejvíce dominantním prvkem a při pohledu na celou 
sestavu upoutá pozornost jako první. Běžně je signalizace na strojích a zařízeních 
realizována pomocí majáčků a výstražných světel umístěných na horní nebo boční 
straně zařízení. Já jsem chtěl tento klasický koncept opustit a z ryze bezpečnostního 
prvku vytvořit prvek, který by si svoji funkci zachovával, ale zároveň byl 
i dostatečně vizuálně atraktivní. Signalizace je tedy realizována jako podsvětlený 
pruh lemující boční linii zařízení v čelním pohledu. Ve střední části se tento pruh 
rozšiřuje do lichoběžníkové plochy, aby tak došlo k jeho zvýraznění a podpořila se 
jeho signalizační funkce.  

 

Obr. 46 Světelná signalizace na tiskové jednotce 

Tento prvek se opakuje u všech zařízení s výjimkou nakládacího stolu, který tvoří 
pouze horizontální předěl mezi nakladačem a zbytkem stroje. Na tiskových a 
lakovacích jednotkách lemuje podsvětlený pruh celý obvod hmoty. U nakladače a 
vykladače se nachází pouze na čelní stěně, protože by bylo nesmyslné, aby se 
nacházel i v místech, kde se běžně nikdo z obsluhy stroje nepohybuje a kam není 
z pracovních prostorů stroje vidět. 

6.2 Hmotové členění 
Ofsetový tiskařský stroj je velmi rozsáhlé zařízení slučující několik různých zařízení 
v jeden funkční celek. Jak už jsem jednou napsal – jedná se vlastně o celou výrobní 
linku, do níž na jednom konci vstupuje čistý arch papíru a na druhém konci 
vystupuje hotový tiskový produkt. Každé z těchto zařízení má svoje požadavky na 
rozložení hmoty z hlediska funkčního i praktického a bylo by nesmyslné tyto 
požadavky podřídit pouze vizuálnímu projevu celé sestavy. Jedním důvodem je cena, 
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která by se zbytečně navyšovala přidáváním hmoty stroje tam, kde by neměla žádné 
opodstatnění z pohledu funkce, a druhým (možná ještě důležitějším důvodem) je to, 
že celý koncept stroje je modulární. Vyvážení hmoty pro jednu konfiguraci by totiž 
nutně neznamenalo to, že hmota by byla stejně vhodně opticky rozložená 
i v konfiguraci jiné. Sestava, kde se nachází jen dvě tiskové jednotky a zkrácený 
nakladač (např. tisk letáků a jednoduchých reklamních materiálů), se rozložením 
hmoty výrazně liší např. od sestavy, kde je deset tiskových jednotek, dvě jednotky 
lakovací a prodloužený vykladač (sestava pro plnobarevný jednoprůchodový 
oboustranný tisk). Pro potřeby hmotového rozboru této diplomové práce jsem se 
rozhodl pro popis sestavy, kterou budu realizovat i jako fyzický model. Jedná se 
o sestavu pěti tiskových jednotek (CMYK + jedna speciální barva) s jednou lakovací 
jednotkou zakončenou prodlouženým vykladačem. 

 

Obr. 47 Zkrácená sestava se dvěma tiskovými jednotkami 

V bokorysném pohledu je hmota výrazně nakupena v části nakladače, který je 
v poměru ke zbytku velmi robustní. Střední část celku je nižší a působí lehčeji díky 
tiskovým jednotkám, které tvoří jakoby žebrování. Nakladač, jenž celou sestavu 
uzavírá, je pak v poměru ke zbytku velmi subtilní. Silueta vzdáleně připomíná tvar 
středověkých lodí nebo rybí kostry. Charakteristická čelní křivka tiskových jednotek 
se opakuje i u vykladače a nakladače, ale je z praktických důvodů zkrácená. Aby byl 
zachován „směr“ celé sestavy, je u nakladače křivka netradičně umístěna na zadní 
straně místo na čele. Účelem bylo vzbudit v pozorovateli pocit vědomí, kterým 
směrem je sestava orientována a jak jí prochází papír. Ten jakoby vniká do 
jednotlivých částí stroje kolmou čelní stěnou a odchází zádní stěnou, kterou při své 
obrovské rychlosti „vydouvá“, než je nakonec zachycen hutnou hmotou vykladače. 
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Obr. 48 Silueta sestavy v bokorysném pohledu 

Čelní pohled, ať už z pohledu od nakladače nebo vykladače, se příliš neliší. Hmota 
stroje zde působí velmi stabilně díky pracovní rampě, který prochází podél celé 
sestavy. V čelním pohledu tvoří tato rampa horizontální hmotu, která celou sestavu 
usazuje k podkladu. Ze středu této hmoty se pak zvedá silueta nakladače (či 
vykladače), na kterou v pozadí navazuje silueta tiskových jednotek. Obrys se směrem 
vzhůru zužuje, což siluetu opticky uzavírá a podporuje to dojem stability základny. 
Z pohledu od nakladače působí čelní pohled zajímavěji, protože je nakladač užší než 
tiskové jednotky. Dochází ke „zdvojení“ siluety, což působí velmi zajímavě zejména 
v případě světelné signalizace. 

 

Obr. 49 Silueta sestavy v čelním pohledu 

V půdorysném pohledu tvoří celá sestava uzavřený oválný tvar, který je v dolní části 
protáhlý díky prodlouženému vykladači. V tomto pohledu působí zajímavě tiskové a 
lakovací jednotky, které díky své středové části ve světlejší barvě tvoří příčné 
žebrování, lemované svítícím pruhem signalizace. 
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Obr. 50 Silueta sestavy v pohledu shora 

Tvarový a kompoziční rozbor je sice zajímavý z pohledu designéra či výtvarníka, ale 
zejména v bokorysném pohledu nemá v praxi u takovéhoto zařízení významnější 
opodstatnění. Není tedy třeba hmotu stroje uzpůsobovat tak, aby tvořila dokonale 
kompaktní celek. Jeden z důvodů jsem uvedl už na začátku kapitoly – kompozice se 
výrazně liší podle konfigurace stroje zadávané zákazníkem. Druhým důvodem je to, 
že stroj nikde nebude umístěn jako solitér – vždy se bude nacházet v tiskárně, 
obklopený materiálem a dalšími zařízeními. Vzhledem k jeho rozměrům nikdy 
nebude v bokorysném pohledu sledován z takové vzdálenosti, aby mohl být vnímán 
jako celek. 
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7 ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Pracovní prostor 
Ofsetový tiskařský stroj není zařízení, na němž by byl obslužný personál nucen se 
neustále pohybovat. Pohyb po stroji je v ideálním případě omezen pouze na 
zakládání tiskových desek nebo doplňování kapalin v barevníkové či vlhčící 
soustavě. Při těchto pracovních úkonech však obsluha potřebuje dostatek prostoru 
k manipulaci.  

7.1.1 Dělící plošina mezi jednotkami 
Mezi jednotlivými zařízeními se z výše uvedeného důvodu nachází pracovní prostor 
(vyvýšená plošina) o šíři 1 000 mm, která spojuje levou a pravou stranu stroje a 
poskytuje pracovníkovi dostatečný prostor pro manipulaci s rozměrnými tiskovými 
jednotkami či pro jejich zakládání. Dále pak umožňuje otevření čelního i zadního 
krytu tiskové jednotky v případech, kdy se potřebuje obsluha stroje dostat k válcům 
nacházejícím se uvnitř. Podlaha této pracovní plošiny tvoří horní kryt soustavy 
vedoucí papír skrz stroj a je snadno odnímatelná. Délka plošiny je téměř 3 000 mm, 
což obsluze zajišťuje dostatek prostoru pro pohyb před otevíratelnou střední částí 
zařízení a dostatečně zasahuje i před boční rámy jednotky, na kterých se nachází 
ovládací tablet. Pracovník se může bez problémů postavit před tablet tak, že jeho osa 
těla bude v čelním pohledu v rovině s vertikální osou tabletu, čímž mu bude 
umožněno jednotku pohodlně ovládat, aniž by se musel trupem vytáčet oproti zbytku 
těla či se naklánět do strany. 

 

Obr. 51 Pracovní prostor mezi jednotkami 
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 Plošina je vysoká 400 mm a vedou na ni dva schody. Doporučovaná výška a šířka 
schodišťových stupňů se standardně určuje podle vztahu 

2výška + šířka = 630 mm 

či ve speciálních případech 

2výška + šířka = (590-650) mm 

přičemž u strmých a žebříkových stupňů je třeba dodržet pravidlo, že šířka stupně 
nesmí klesnout pod hodnotu 210 mm (opěrná plocha pro nohu by už nebyla 
dostatečná). Na základě těchto skutečností jsem nakonec rozhodl, že výška schodu 
bude 200 mm a jeho šířka 215 mm. 

Z důvodu bezpečnosti je povrch plošiny i schodů z válcovaného hliníkového plechu 
se vzorem Quintet (EN AW-5754.H114 [AlMg3] EN 573-3, EN 1386). Jedná se 
o protiskluzový povrch opatřený speciálním povrchovým vzorem. 

7.1.2 Obvodový ochoz 
Podél tiskových a lakovacích jednotek se z obou stran nachází ochoz, který k nim 
umožnuje přístup obsluze stroje. Ochoz je ze stejných důvodů jako pracovní plošina 
mezi jednotkami široký 1 000 mm. Pracovník nesoucí tiskovou desku se na něm 
může bez problémů pohybovat a jeho šířka je dostatečná, aby z něj plynule přešel na 
plošinu před tiskovou jednotkou, aniž by musel desku v rukou otáčet kolmo 
k podlaze. Ochoz vede podél celé střední části stroje a na úrovni nakladače a 
vykladače je lemován schodištěm. Podlaha ochozu se nachází 800 mm nad úrovní 
podlahy. Z výše uvedeného empirického vztahu tedy vyplynuly i rozměry 
jednotlivých stupňů schodiště. Schodů je celkem šest, takže jejich výška je 160 mm a 
hloubka, vypočtená pomocí standardního vzorce, je 310 mm.  

7.1.2 
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Obr. 52 Pracovní prostor - obvodový ochoz 

Ochoz je z důvodu bezpečnosti lemován zábradlím, jehož vnější rám je tvořen 
trubkou o průměru 40 mm. Vnitřní prostor je rozdělen na třetiny pomocí dvou 
napnutých ocelových lanek – zábradlí tak plní svoji bezpečnostní funkci, ale 
nepůsobí zbytečně mohutně. Výška zábradlí je 1 080 mm a při jejím určení jsem 
vycházel z referenčního modelu průměrně vysoké postavy mužského pohlaví. 

 

Obr. 53 Pohled na nouzový přístup na ochoz 

Přibližně uprostřed zábradlí se u delších konfigurací stroje nachází 1 m široká 
mezera. Pokud by bylo potřeba se rychle dostat k tiskovým jednotkám a obsluha 
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stroje by se právě nacházela mimo zařízení, může tento vstup využít, aniž by musela 
utíkat podél celé sestavy až ke schůdkům nebo se protahovat mezi ocelovými lanky. 
Protože se jedná pouze o nouzový přístup, slouží k překonání převýšení pouze jeden 
schod o výšce 400 mm a hloubce 215 mm. Aby tento schod příliš nezasahoval mimo 
prostor stroje, je zapuštěn 100 mm do podstavy zařízení. Osobě jdoucí po ochozu 
nehrozí nebezpečí, že by do zapuštění omylem šlápla, protože kvůli zábradlí nikdy 
tak blízko kraje nepůjde. Riziko poranění při nepozorném průchodu podél stroje jsem 
snížil tím, že jsem hrany schodu srazil. Přínosem tohoto bezpečnostního opatření je 
i to, že schod získal tvar lichoběžníku a lépe tak zapadá do tvarového konceptu mého 
designu. 

 

Obr. 54 Detail vzorku povrchu ochozu 

Z důvodu bezpečnosti je povrch ochozu i schodů vyroben z válcovaného hliníkového 
plechu se vzorem Quintet (EN AW-5754.H114 [AlMg3] EN 573-3, EN 1386). 

7.1.3 Pracovní prostor nakladače 
Nakladač je zařízení sloužící jako zásobník potiskovaného materiálu – v našem 
případě archů papíru o maximálním rozměru 1 400 x 1 000 mm. Prostor nakladače 
lze tedy rozdělit do tří oblastí, podle toho k jakým úkonům v nich dochází. Pracovní 
prostor po stranách nakladače slouží k manipulaci s paletami, na nichž je nastohován 
potiskový materiál. Uvnitř nakladače se nachází další pracovní prostor - zdvižná 
plošina, na kterou je pak paleta umístěna do pracovní polohy. Jak je papír 
nakladačem odebírán, plošina pomalu stoupá směrem vzhůru. Vnitřní prostor 
nakladače je dostatečně velký na to, aby umožňoval obsluze stroje manipulaci 
s paletou při jejím pozicování do správné polohy. Poslední oblastí pracovního 
prostoru nakladače je prostranství před ním, kde pracovník může kontrolovat jeho 
správnou funkci. Kontrolu může provádět vizuálně přes průhledný kryt 
z akrylátového skla (lidově „plexisklo“), které lze v případě potřeby vyklopit. 
Ovládání či detailní diagnostiku stroje pak provádí pomocí tabletu umístěného na 
nosném rámu nakladače. S výjimkou nakládací plošiny není pracovní prostor 
nakladače součástí stroje jako takového, a tak je třeba ho na podlaze vyznačit. 

7.1.3 
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Obr. 55 Pracovní prostor nakladače 

7.1.4 Pracovní prostor prodlouženého vykladače 
Stejně jako v případě nakladače lze pracovní prostor vykladače rozdělit na několik 
oblastí, z nichž několik se shoduje, takže není třeba je znovu popisovat. Jedná se 
o prostor pro manipulaci s paletami již potištěného materiálu, vnitřní prostor, kde se 
papír na paletu stohuje, a samozřejmě prostor před nakladačem, kde se nachází 
obsluha. Oproti nakladači je zde ovšem ten rozdíl, že obsluha musí v pravidelných 
intervalech odebírat potištěné archy ze stohu a provádět jejich revizi (viz kapitolu 
Korekce a kontrola tisku). Prodloužený nakladač znamená, že se v konfiguraci stroje 
nachází sušící zařízení. Přístup k tomuto zařízení je buď ze stran nakladače (panely 
v horní části nakladače se dají vyklopit a sušící mechanismus pak lze vysunout do 
stran), nebo může pracovník vystoupat po šikmé plošině přímo na vrchní stěnu 
nakladače, odklopit panely kryjící sušící jednotku a získat tím k jejímu mechanismu 
přístup shora. Plošina stoupá pod úhlem 22°, takže by na jejím povrchu byly 
pravděpodobně umístěny protiskluzové bezpečnostní pásy. 
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Obr. 56 Pracovní prostor vykladače 

7.2 Ovládací prvky 
Ovládacím prvkem rozumíme základní element pro interakci člověka se strojem. 
U současných tiskařských strojů je ovládání realizováno duplicitně ze dvou míst. 
Prvním je samozřejmě konkrétní ovládaná část stroje, kdy jsou ovládací prvky 
fyzicky umístěny přímo na ní, nejčastěji ve formě tlačítek a přepínačů. Druhým 
místem, odkud lze stroj ovládat, je tzv. řídící pult, což je detašované pracoviště, na 
němž je centralizováno ovládání všech jednotlivých částí sestavy. Zde se ovládací 
prvky nacházejí už pouze virtuálně a jsou reprezentovány v grafické podobně na 
obrazovce ovládací konzole nebo PC. 

7.2.1 Průmyslový tablet 
Při navrhování tohoto designu se mi zdála představa množství tlačítek umístěných na 
každé části stroje jako zbytečná. Rozhodl jsem se je nahradit jejich virtuální formou 
a na každou jednotku umístit pouze dotykový displej, který by byl součástí vnějšího 
krytu jednotky. Jak se tato myšlenka postupně rozvíjela, rozhodl jsem se jít ještě dál 
a prostý displej nahradit průmyslovým tabletem, který by nebyl pevnou součástí 
stroje.  

Střed obrazovky tabletu se u nakladače a vykladače nachází ve výšce 1 430 mm nad 
úrovní podlahy. U tiskových jednotek se kvůli omezené výšce nachází 1 200 mm nad 
úrovní pracovní plošiny. Snížená výška je zde však kompenzována sklonem 15° od 
vertikální osy. U nízké lakovací jednotky je pak tablet umístěn shora na jejím krytu a 
s horizontálním směrem svírá úhel 5°. 

7.2 

7.2.1 



ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

strana 

68 

 

Obr. 57 Umístění tabletu na lakovací (v popředí) a sušící jednotce 

Tablet je opatřen dotykovým displejem s poměrem stran 3:4 a rozměry 150 x 
200 mm. Displej je ze všech stran lemován 30 mm širokým pásem, který umožňuje 
pohodlné držení. Celý tablet je po obvodu pogumován, v rozích se pak nachází 
zesílená vrstva pryže, která snižuje riziko poškození tabletu při pádu. Celkové 
rozměry tabletu včetně ochranného pryžového rámu jsou tedy 216 x 266 x 17 mm. 

Tablet je volně umístěn v rámu každé jednotky, odkud ho lze snadno vyjmout díky 
prolisu nacházejícím se nad horní stranou. Ve své dokovací pozici je tablet zafixován 
pomocí slabých magnetů a je nabíjena jeho baterie. V případě potřeby ho však lze 
vyjmout. Tablet se přepne do režimu, kdy je s jednotkou propojen pomocí 
bezdrátového připojení. Pracovník díky tomu může provádět diagnostiku nebo 
nastavení i když se nachází uvnitř jednotky či na vnějším ochozu stroje. 

 

Obr. 58 Ovládací tablet 
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Oproti klasickému řešení ovládání stroje pomocí tlačítek má tento systém několik 
výhod: 

• Obsluha stroje není nucena při diagnostice jednotky stát na jednom místě 
mimo prvky stroje, které právě prověřuje. 

• Prostředí ovládání jednotky je shodné s ovládáním na řídícím pultu. 
• Virtuální ovládací prvky poskytují mnohem více možností nastavení než 

klasické ovládací prvky a to na podstatně menší ploše. 
• Na tlačítkách se postupně usazuje špína a nečistoty, zatímco tablet je lehce 

omyvatelný a v případě potřeby lze vyměnit vrchní ochrannou vrstvu 
obrazovky. 

• Vlivem používání se z klasických tlačítek stírá jejich grafické označení, což 
je u tabletu nemožné. 

Jelikož tablet dokáže obsáhnout všechny prvky potřebné k ovládání stroje, není třeba, 
aby se na povrchu zařízení nacházela další tlačítka. Jedinou výjimkou je vypínač pro 
nouzové zastavení stroje. 

V případě poškození nebo selhání tabletu některé z jednotek by mohla obsluha stroje 
využít tabletu z jednotky jiné. V nastavení tabletu by se jednoduše otevřela nabídka 
dostupných zařízení a pracovník by si vybral to, které potřebuje obsluhovat. 
Z praktických důvodů by každá jednotka mohla být v čase spárována pouze s jedním 
tabletem. Pokud by byl tablet vložen do dokovací kolíbky na těle jednotky, došlo by 
ke spárování automaticky. 

7.2.2 Vypínač pro nouzové zastavení stroje  
Vypínač pro nouzové zastavení stroje je prvek, který se musí nacházet na všech 
strojních zařízeních, které mohou být příčinou ohrožení obsluhy. Požadavky a 
konstrukční zásady bezpečnostních obvodů strojů předepisuje norma ČSN EN ISO 
13850 (Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci), 
ale z pohledu designéra nás zajímají pouze tyto dva body: 

• ovladač (rukojeť) musí být barvy červené s kontrastním podkladem žluté;  
• zařízení pro nouzové zastavení musí být rychle a lehce dosažitelné. 

7.2.2 
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Obr. 59 Vypínač pro nouzové zastavení stroje 

Vypínač se u mého návrhu nachází na všech částech ofsetového tiskařského stroje a 
je vždy umístěn nad ovládacím tabletem. Původně jsem uvažoval o jeho umístění 
pod tablet, ale v takové výšce by mohlo dojít k jeho nechtěnému sepnutí např. při 
manipulaci s tiskovými deskami. Při umístění nad tablet je riziko nechtěného 
odstavení stroje minimální. Ovladač červené barvy má průměr 55 mm, žlutý podklad 
ho lemuje 10 mm širokým pruhem. 

7.3 Signalizační prvky 
U strojů a zařízení bývá signalizace chodu a poruch zařízení běžně realizována 
pomocí majáčků či houkaček umístěných po stranách či na vrchní straně stroje. 
Tento způsob je sice efektivní, ale z estetického hlediska ne příliš atraktivní. Při 
navrhování designu jsem uvažoval nad tím, zda by tento ryze funkční prvek nešel 
zakomponovat do designu stroje novým a netradičním způsobem. Zda existuje 
způsob, jak zachovat funkci světelné signalizace jako bezpečnostního prvku, ale 
přidat mu nějakou další hodnotu, případně ho posunout až na úroveň elementu, který 
bude pro můj design ofsetového tiskařského stroje a jeho příslušenství 
charakteristický, a který ho bude v oku pozorovatele jasně odlišovat od strojů 
konkurence. 

Po dlouhém vývoji jsem nakonec navrhnul světelnou signalizaci, která není umístěna 
mimo tělo stroje, ale je jeho nedílnou součástí. Jedná se o pás akrylátového skla, 
který v čelním pohledu kopíruje boční stěny stroje. Pás je široký 25 mm, ale ve své 
střední části se rozšiřuje do lichoběžníku o šířce 75 mm a délce cca 600 mm (stejně 
jako pruh kopíruje lichoběžník obrysovou křivku stroje). Pás je podsvícený řadou 
modrých a červených LED diod a indikuje chod či poruchu stroje. Tmavá barva 
krytování stroje je v dostatečném kontrastu se svítícím pruhem, takže signalizace je 
dobře viditelná i za běžného osvětlení. Lichoběžníkové rozšíření tuto viditelnost ještě 
více podporuje. 
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Obr. 60 Světelná signalizace stroje 

V případě poruchy stroje se změní barva podsvitu pásu a informace o poruše se 
samozřejmě zobrazí jak na řídícím pultu, tak na ovládacím tabletu konkrétní části 
stroje. Protože by signalizace realizovaná jen pomocí vizuálního prvku nemusela být 
dostatečná (např. v případě, že v okamžiku poruchy by obsluha stroje byla otočená 
zády), byla by doplněna výstražnou houkačkou na řídícím pultě, který by pracovníka 
informovala o tom, že má svoji pozornost soustředit jinam. 
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8 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
U produktů běžné denní potřeby se při navrhování počítá s několika barevnými 
variantami, z nichž si zákazník bude moci vybrat podle svého vkusu. U dopravních 
prostředků naopak s tím, že si zákazník sám zvolí grafické a barevné řešení stroje 
tak, aby odpovídalo jeho jednotnému vizuálnímu stylu. U strojního vybavení 
většinou barevné řešení určuje výrobce, stroje se vyrábí pouze v jedné barevné 
variantě a jen ve výjimečných případech a na vlastní náklady se zákazníkovi toto 
barevné schéma přizpůsobuje.  

Barevné schéma mého návrhu tiskařského stroje se skládá ze dvou dvojic barev – 
jedna dvojice určuje barvu těla sestavy, druhá dvojice se týká barev světelné 
signalizace. 

Pro tělo sestavy jsem zvolil dva z odstínů šedi - jednak z praktických a jednak 
z psychologických důvodů (viz. kapitola Psychologická funkce). Velmi tmavou (až 
černou) šedou barvou jsou vyvedeny nosné konstrukce všech jednotek, tělo 
nakladače, vykladače i nakládacího stolu. Tento tmavý odstín mají i krycí plechy 
podstavy a dvířka, které ji po celé délce lemují. 

 

Obr. 61 Aplikace různých barevných schémat 

Světlý odstín šedé barvy jsem aplikoval na střední část tiskových a lakovacích 
jednotek – oproti téměř černé nosné konstrukci pak tato část působí subtilněji a 
opticky odlehčuje celou hmotu stroje. U nakladače a vykladače jsem z praktického 
hlediska světlý odstín použil pouze na horním panelu v přední části zařízení. 
Zejména u vykladače by světlý šedý nátěr po celé délce střední části byl nepraktický, 
neboť se po ní bude pohybovat obsluha stroje v pracovní obuvi. 

Barevné řešení povrchů má svoje opodstatnění i z pohledu ergonomie. Největším 
nepřítelem při tisku je papírový prach, který se při rychlém pohybu papíru uvnitř 
stroje uvolňuje do okolí, kde se usazuje. Takto usazený prach může tisky zcela 
znehodnotit, neboť potištěné prachové částice usazené na papíře se odštipují a tisk je 
nekvalitní. Většina tiskařských strojů je světlá nebo je natřena přímo bílou barvou, na 
které je prach viditelný až ve velkých vrstvách. Tmavě volené tóny mého návrhu 
umožňují neustálou vizuální kontrolu nad úrovní znečištění prachem a díky tomu 
může obsluha včas zjednat nápravu a prach z kritických míst odstranit. Dalším 
důvodem užití velmi tmavé barvy zejména na bočních rámech jednotek je ten, že 
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zvýrazňuje barvu světelné signalizace, která z tmavého pozadí přirozeně vystupuje 
do popředí. 

 

Obr. 62 Finální barevné schéma 

Druhá dvojice barev se týká světelné signalizace, kde byla volba poměrně jasná. 
V případě poruchy zařízení je signalizace červenou barvou dobře zavedená a 
prakticky nemá smysl uvažovat o žádné jiné barvě. V případě správného chodu 
zařízení, jsem ale musel zvolit netradiční barvu. Běžně zavedená zelená barva se mi 
nezdála dostatečně výrazná v kombinaci s tmavě šedou a navíc světle zelená barva je 
spíše teplý barevný odstín, zatímco zbytek stroje je vyveden v pracovních chladných 
odstínech. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro světle modré až azurové podsvětlení, 
které zajišťovalo dostatečný kontrast a přitom přirozeně doplňovalo barevné ladění 
stroje. 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že pro barevné úpravy ze strany zákazníka na mém 
návrhu nezbývá příliš mnoho prostoru. Pro potřeby firemní identity zákazníka by 
tedy v případě mého designu sloužily boční stěny tiskových a lakovacích jednotek. 
Na nich se nachází dostatečně velká plocha, na niž by šlo umístit logo a název 
společnosti, případně i její motto. 

 

Obr. 63 Logotyp navrženého tiskařského stroje 
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Jako název svého designu tiskařského stoje jsem zvolil výraz Pride, což je slovní 
hříčka, neboť „pride“ (angl. hrdost, pýcha) je v tomto případě zkratkou z „printing 
device“ (angl. tiskové zařízení). Pro tento název jsem navrhl logotyp s futuristicky 
vyhlížejícím písmem, které vychází z písma použitého ve sci-fi snímku Tron z roku 
1982. I přes rozdělení některých znaků na části je text čitelný. Z nápisu rovněž 
opticky vystupuje dvojice písmen ID, která se mezinárodně užívá jako zkratka pro 
označení identity – logotyp Pride svým vzhledem a vztahem k designu celého 
ofsetového tiskařského stroje tuto identitu pomáhá vytvářet. Doufám, že tento název 
nebude působit arogantně či vzbuzovat negativní emoce ze strany kritiků mého 
designu – je to zkratka, která se u mého tématu diplomové práce vyloženě nabízela a 
navíc vyjadřuje i to, že já sám jsem na tento projekt opravdu pyšný. 

 

Obr. 64 Aplikace logotypu na tiskových jednotkách 
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9 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

9.1 Konstrukce jednotlivých částí stroje 

9.1.1 Nosná konstrukce 
Pro konstrukci nosné soustavy – rámu stroje lze využít poměrně velké množství 
materiálů. Při jejich volbě je však třeba zohlednit jejich fyzikální možnosti s ohledem 
na nároky, které provoz tiskařského stroje bude při plném pracovním vytížení na svůj 
rám klást. Vlastnosti nosné soustavy stroje jsou pak určeny především: 

• materiálem 
• topologií (tvarování, tloušťky stěn, žebrování) 
• spoji (poloha a množství pevných i pohyblivých spojů) 

Materiály vhodné pro konstrukci rámu tiskařského stroje by měly vykazovat zejména 
tyto vlastnosti: 

• vysoká tuhost 
• nízká hmotnost 
• vysoké materiálové tlumení 

Ve strojírenství jsou nejběžnějším materiálem užívaným pro rámy kovové materiály 
– slitiny železa. Zde se pak nabízí otázka, zda by bylo lepší rám vytvořit jako odlitek, 
či jako svařenec, protože oboje má z technologického i ekonomického hlediska svoje 
výhody a nevýhody. Další alternativou k oceli a litině je vysokopevnostní beton 
(HPC), který má nízkou tepelnou vodivost (bude tedy jen velmi pomalu reagovat na 
tepelné změny v hale tiskárny) a vysokou schopnost tlumení, která se hodí 
k zachycování vibrací způsobovaných dynamickým zatížením strojních komponentů. 
Jako designér bohužel nejsem dostatečně technicky erudovaný, abych mohl 
rozhodnout, který z výše uvedených materiálů bude při konstrukci nosné soustavy 
tiskařského stroje vhodnější použít. Definitivní určení materiálu ani není předmětem 
mojí diplomové práce, takže ponechám tuto otázku otevřenou. 

9.1.2 Krytování 
Materiál použitý na vnější opláštění tiskařského stroje se jednak odvíjí od zatížení, 
které bude na kryty kladeno, ale také od jejich tvaru. V případě mého návrhu jsem se 
snažil o jednoduché, přirozené tvarování, takže pro opláštění lze bez problémů použít 
hliníkové plechy. Všechny plochy jsou buď rovinné nebo zakřivené pouze v jedné 
ose, takže mohou být vyrobeny pomocí ohýbání a jejich výroba bude přijatelná 
i z ekonomického hlediska. Druhou možností je použití tvrzených plastů, u nichž by 
došlo k výrazné úspoře hmotnosti (různé prameny uvádí až 70%). Jejich nevýhodou 
oproti plechům je ovšem nižší mechanická pevnost. Ve svém návrhu tiskařského 
stroje bych se klonil spíše k použití hliníkových plechů, protože obsluha bude při 
údržbě stroje manipulovat nejen s lehkými plechy tiskových desek, ale i s těžkými 
válci tiskových jednotek a distribuční soustavy. 

9 

9.1 

9.1.1 

9.1.2 
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9.1.3 Světelná signalizace 
Při zvažování, jaký světelný zdroj použít pro světelnou signalizaci stroje, jsem musel 
vzít v potaz několik faktorů: 

• panel světelné signalizace je zakřivený 
• při malé šířce (kromě střední části) musí mít vysokou svítivost 
• je vyžadována dlouhá doba životnosti 
• světelný zdroj musí na malé ploše dokázat svítit dvěma barvami 
• při poruše světelné signalizace nesmí dojít k vyřazení celého panelu 

Těmto požadavkům nejvíce vyhovovalo osvětlení realizované pomocí pásu LED 
diod. 

 

Obr. 65 Schéma vnitřního uspořádání diody 

LED (z anglického Light-Emitting Diode) dioda je energeticky a údržbově úsporný 
světelný zdroj. Jedná se o elektronickou polovodičovou součástku obsahující 
přechod P-N. Pokud v propustném směru prochází přechodem elektrický proud, 
přechod vyzařuje nekoherentní světlo (tzn. elektroluminiscence) s úzkým spektrem. 

LED diody jsem zvolil i proto, že dokáží vyzářit světlo v požadované barvě bez 
použití složitých barevných filtrů. U mého návrhu světelné signalizace se v tomto 
případě nabízí dvě možnosti – buď použít vícebarevné LED diody, které dokáží svítit 
různými barvami, nebo na pás signalizace střídavě umístit dva druhy diod. 
Z ekonomického hlediska se mi zdá výhodnější spíše druhá varianta. 
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Obr. 66 Ukázka svítících diod v barevné kombinaci RGB 

Nevýhodou LED diod je nutnost jejich chlazení – ideálně pasivního. V tomto ohledu 
ovšem s tiskařským strojem není problém. Konstrukce stroje přímo vybízí k tomu, 
aby bylo přebytečné teplo svedeno do nosného rámu stroje či do krytů, kde bude díky 
velké ploše rychle vyměněno s okolním vzduchem (jednak pasivně vně stroje, ale 
také aktivně rychle proudícím vzduchem uvnitř stroje). 

9.2 Technologie dotykového displeje 
Ovládací konzole strojů jsou stále více a více dokonalejší a postupně nahrazují 
klasické ovládací prvky strojů, jako jsou tlačítka a vypínače. Postupným přidáváním 
funkcí do jednoho zařízení a zdokonalováním jeho technologií se z ovládacího prvku 
postupně stalo samostatné zařízení. Výhody tohoto konceptu už jsem uvedl výše a 
nebudu je zde dále rozebírat, stejně jako to, proč jsem se rozhodl pro technologii 
dotykového displeje. 

V průmyslovém prostředí se používají dva typy dotykových displejů. Každý má své 
výhody i nevýhody. 

Rezistivní displej – funguje na principu několik membrán, mezi nimiž je velmi 
tenká vzduchová mezera s rastrem izolačních podpěr, které vodivé vrstvy izolují od 
sebe. Při dotyku se horní pružná vrstva prohne a vodivě se spojí s vrstvou spodní, na 
základě čehož kontroler vyhodnotí polohu bodu dotyku. Tyto displeje jsou velmi 
odolné a jejich výhodou je zejména to, že k ovládání lze použít prakticky cokoliv 
(včetně ruky v ochranné gumové rukavici). 

9.2 
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Obr. 67 Schéma rezistivního displeje 

Kapacitní displej – ovládání tohoto displeje je založeno na vodivosti lidského těla. 
Povrch displeje je pokryt vodivou vrstvou. Při dotyku elektricky vodivým prstem 
dojde k narušení elektrostatického pole obrazovky – změně v kapacitním odporu – na 
základě čehož je vyhodnocena poloha bodu dotyku. Výhodou tohoto displeje je 
vysoká mechanická odolnost a velmi malá náchylnost k poruchám vlivem 
mechanických nečistot. Nevýhodou ovšem je, že takovýto displej lze ovládat jen 
elektricky vodivým předmětem, což vylučuje ochranné pracovní pomůcky, jako jsou 
gumové rukavice apod. 

 

Obr. 68 Schéma kapacitního displeje 
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V případě mého návrhu bych se spíše klonil k použití kapacitního displeje, protože 
obsluha stroje není nucena neustále nosit ochranné rukavice a zabrání se tím 
nechtěnému sepnutí tabletu v případě, že se o něj pracovník např. otře lemem oděvu. 

9.3 Zakládání tiskových desek 
Na starších typech ofsetových tiskařských strojů provádí obsluha zakládání tiskových 
desek manuálně u každé jednotky. Je třeba otevřít kryt stroje, speciálním přípravkem 
povolit upnutí tiskové jednotky, vyjmout ji a nahradit deskou novou, kterou je třeba 
řádně napozicovat, upnout a navinout na formový válec. Během tohoto procesu musí 
být celé zařízení mimo provoz a vzniká tím „mrtvý“ pracovní čas stroje. S rostoucím 
počtem tiskových jednotek tato doba narůstá a může se pohybovat v řádech desítek 
minut. Stroj po tuto dobu nevykazuje žádný zisk. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl na svém návrhu použít modernější automatický 
zakládací systém. Obsluhující pracovník v tomto případě může vložit nové tiskové 
desky do příslušných přihrádek na všech tiskových jednotkách již během práce 
stroje. Po dokončení tisku stroj automaticky uvolní staré tiskové desky a vysune je. 
Po vysunutí začne na formový válec navíjet nové tiskové desky. Výměna probíhá na 
všech tiskových jednotkách současně bez zasahování obsluhy, takže celkový čas této 
operace se pohybuje v řádech desítek vteřin. Staré tiskové desky obsluha vyjme ze 
zásobníků až v době, kdy už stroj pracuje na nové zakázce. Vzhledem k rychlosti 
tisku znamená automatické zakládání desek značnou finanční úsporu. 

 

Obr. 69 Pohled na jednotky odvíjející staré tiskové desky 

9.3 
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9.4 Vnitřní uspořádání stroje 

 

Obr. 70 Schéma vnitřního uspořádání stroje 
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9.5 Základní rozměry 

9.5.1 Rozměry tiskové jednotky 
Základním elementem, z něhož jsem při navrhování ofsetového tiskařského stroje 
vycházel, je tisková jednotka. Všechny ostatní části stroje jsou z jejího designu a 
proporcí odvozeny. 

 

Obr. 71 Výkres sestavy tiskové jednotky 

  

9.5 

9.5.1 
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9.5.2 Rozměry lakovací jednotky 
Při navrhování rozměrů lakovací jednotky jsem použil tiskovou jednotku, jejíž výšku 
jsem snížil na 80%. Ostatní rozměry zůstaly zachovány. 

 

Obr. 72 Výkres sestavy lakovací jednotky 
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9.5.3 Rozměry sestavy 

 

Obr. 73 Výkres celé sestavy tiskařského stroje  

9.5.3 
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10 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNU 

10.1 Psychologická funkce 
Tmavší barvy jsou na mém návrhu použity zcela záměrně, a to nejen z praktických 
důvodů, ale i z hlediska psychologického. Vlivu barev z pohledu jejich působení na 
lidskou psychiku byl v rámci oboru psychologie věnován značný prostor a existuje 
řada studií, které vztah člověka a barvy zkoumají. Mezi barvami a emocemi, které 
u člověka vzbuzují, lze nalézt určitá obecná pravidla, nicméně je důležité, že vliv 
těchto pravidel je silně ovlivněn barevnými preferencemi jedince a do značné míry 
jsou podmíněná i kulturně (např. jiné vnímání bílé barvy v evropských a v asijských 
kulturách). Dalším důležitým faktorem je i to, že barvu nelze posuzovat jako 
samostatný prvek, ale je třeba ji vnímat v kontextu okolních barev a také tvarů, na 
které jsou aplikovány. Při volbě barev svého návrhu tiskařského stroje jsem vycházel 
z psychologie barev tak, jak je vnímáme v naší současné středoevropské kultuře.  

Tmavé tóny v odstínech šedi budí dojem strohosti a účelnosti – stroj je vnímán jako 
zařízení výborně plnící svoji funkci. Dále pak tyto tóny celý stroj opticky usazují 
k podložce, zhutňují jeho hmotu a vytváří dojem robustnosti a stability, který pak 
ovlivňuje zákazníka při rozhodování, zda takovýto stroj koupit či ne.  

Tmavé povrchy jsou velmi mírně lesklé, ale ne příliš reflexivní (z praktického 
hlediska). Světlejší šedé plochy mají povrch velmi matný. Celá sestava tak působí 
moderním, sebejistým dojmem. 

U světelné signalizace byla volba červené barvy v případě poruchy jasná, neboť se 
jedná o zavedené spojení. Červená barva přitahuje pozornost a zneklidňuje 
pozorovatele. Vzhledem ke koeficientu lomu červeného světla a fyziologii lidského 
oka se rudé předměty zdají bližší, těžší a větší, což je u varovného signálu ideální. 

 

Obr. 74 Pohled na stroj při poruše jedné tiskové jednotky 
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Pokud stroj pracuje správně, svítí panel signalizace světlým odstínem modré. Modrá 
barva je protipólem červené. Působí uklidňujícím dojmem průzračné letní oblohy, 
vzduchu a ticha a je ztělesněním pohody. V případě bezchybného běhu stroje je 
modrá tím správným signálem, že vše je v pořádku. Světle modrá až bílá barva je 
také často používána v oblasti filmového průmyslu ve sci-fi snímcích, kde 
v kombinaci s netradičním tvarováním vzbuzuje dojem pokročilé futuristické 
technologie. Na svém návrhu designu jsem se snažil tento dojem tvarováním 
signalizace použitím světle modré barvy evokovat také. 

10.2 Sociální funkce 
Ofsetový tiskařský stroj není zařízení, jehož vliv na společnost by byl tak značný, 
aby se na toto téma vedly debaty a prováděly rozbory. Přínos mého designu spočívá 
z tohoto pohledu zejména ve zjednodušení obsluhy stroje a rozšíření možností jeho 
ovládání. Klasické prvky jsou nahrazeny prvky využívajícími moderní technologie a 
umožňují obsluze stroje daleko větší kontrolu a flexibilitu. Druhou funkcí je snaha 
posunout design těchto strojů do jiné roviny, než je úplné podřízení formy funkci. 

Fenoménem dnešní doby je ekologie. Trend „zeleného průmyslu“ se samozřejmě 
rozšiřuje i do oblasti polygrafie, a tak se výrobci snaží, aby výroba a práce jejich 
strojů zatěžovala životní prostředí minimálním množstvím zplodin a odpadů. 
V provozu se pak používají se ekologicky snadněji odbouratelné barvy, laky i vlhčící 
roztoky. 

10.3 Ekonomická funkce 
Pořizovací cena ofsetových tiskařských strojů se pohybuje v řádech milionů korun a 
na základě takto obecného návrhu designu nejsem schopen určit ji přesněji. Jak 
výrazně by se na ceně sestavy projevily mnou navržené změny oproti současným 
běžným ofsetovým tiskařským strojům předních výrobců, je mi neznámé a nemám 
dostatečné vzdělání a přehled, abych z něčeho mohl tento rozdíl odvodit. Domnívám 
se však, že by se v poměru k celkovým nákladům nejednalo o nijak výraznou změnu. 

Tvarování povrchů a volba použitých materiálů je navržena s ohledem na 
jednoduchost výroby a minimalizaci nákladů (v rámci možností).  

Sestava je navržena jako stavebnicový systém, takže zákazník má možnost si ji 
navolit přesně podle svých požadavků. Jednotlivé elementy lze vyrábět sériově, a tak 
opět snížit náklady a cenu stroje. 

 

10.2 

10.3 
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11 ZÁVĚR 
Tato diplomová práce se zabývá designem ofsetového tiskařského stroje. 
V teoretické části jsem stručně shrnul milníky v historii lidstva, které vedly k vývoji 
tisku do současné podoby, dále jsem představil současné technologie používané 
v oblasti polygrafie, osvětlil princip a popsal jednotlivé části moderního ofsetového 
tiskařského stroje. Na závěr jsem představil dominantní výrobce (současnou špičku 
operující v zemích EU) a seznámil čtenáře se současnou situací na trhu. 

V praktické části diplomové práce jsem popsal postup, jakým se můj návrh designu 
stroje vyvíjel. Uvedl jsem některé slepé uličky, do nichž jsem se dostal, a řešení 
problémů, se kterými jsem se setkal, než jsem došel ke zdárnému konci. Dále jsem 
podrobně rozebral jednotlivé aspekty designérského návrhu a detailně popsal moji 
finální variantu řešení projektu. 

Zadáním mé diplomové práce bylo navrhnout ofsetový tiskařský stoj. Mým cílem 
pak bylo přijít s novým netradičním řešením, které by tento design odlišovalo od 
zažitého konceptu, aniž by toto řešení bylo samoúčelné a nadřazovalo formu funkci. 
Pevně doufám, že se mi to podařilo, ale posouzení samozřejmě nechám na čtenáři. 

V oblasti designu tiskařských strojů existuje stále ještě velké množství možností a 
prostor pro inovaci je otevřený. Někteří výrobci si to již uvědomili a opustili zajeté 
koleje. Přestože po dokončení této práce už s ofsetem pravděpodobně nepřijdu do 
přímého styku, navštívím čas od času alespoň stránky výrobců. Toto téma mě totiž 
během práce velmi zaujalo. Rád se podívám, kam vývoj těchto zařízení směřuje a 
pravděpodobně se plácnu přes čelo s myšlenkou, jak by můj design vypadal, kdyby 
mě to taky napadlo. 
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[1] designérský poster 

[2] ergonomický poster 

[3] technický poster 

[4] sumarizační poster 

[5] elektronická verze diplomové práce na DVD 

[6] portfolio vybraných prací studenta 

[7] fyzický model 1:20 
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15 PŘÍLOHY 

15.1 Designérský poster 
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15.2 Ergonomický poster 
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15.3 Technický poster 
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15.4 Sumarizační poster 
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