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Novinka na ofsetovém trhu Hi-Fi tisk

Pro dne‰ní polygrafii jsou pfiíznaãné dva trendy

– klesají tiskové náklady zakázek, av‰ak

soubûÏnû vzrÛstá zájem o vy‰‰í pfiidanou

hodnotu tiskovin: zu‰lechtûní laky, metalické

barvy, kvalitnûj‰í prepress a v˘raznû lep‰í

parametry tisku. Hi-Fi tisk je unikátní

technologie ofsetového tisku, kterou novû

pfiedstavila na ãeském polygrafickém trhu

zlínská spoleãnost Z STUDIO, spol. s r.o.

na pfielomu loÀského roku. Do svého prepress

workflow ji zafiadila se zámûrem nabídnout

komfortní péãi profesionálním fotografÛm,

grafick˘m studiím, umûleck˘m galeriím

ãi reklamním agenturám.

Zatímco se na poli inkjetového

a produkãního digitálního tisku dûje stále nûco

nového a v˘robci posouvají hranice barevného

rozsahu tiskov˘ch periferií do dech beroucích

‰ífiek, novinky v ofsetovém tisku jsou spí‰e

v˘jimeãnou záleÏitostí. Jistû je to dáno i tím,

Ïe jakákoli zmûna ve v˘robním procesu

ofsetového tisku je finanãnû velmi nákladná. Ale

jak k tomu pfiijde nároãn˘ zákazník, kter˘

vyÏaduje, aby fotografie jeho produktÛ v katalogu

vypadaly opravdu realisticky? Není neobvyklé,

Ïe barevnû bohat˘ a detailnû prokreslen˘ digitální

snímek reprodukovan˘ ve fotolabu v˘raznû pfiedãí

reprodukci prostfiednictvím CMYK ofsetové

zákazníkÛ 

Standardní CMYK pfiestává staãit nárokÛm 

technologie. Pokud je zákazník kvÛli vy‰‰ímu

nákladu tiskoviny odkázán na realizaci ofsetov˘

tiskem, obvykle mu nezb˘vá, neÏ se s prÛmûrn˘m

v˘sledkem smífiit. Poptávka po ‰ir‰ím barevném

gamutu a detailní obrazové kresbû ale stále

narÛstá a bûÏn˘ CMYK tak pfiestává vyhovovat

klientÛm poÏadujícím reprodukci maximálnû

blízkou realitû.

¤e‰ením mÛÏe b˘t Hexachrome,

kter˘ si firma Pantone nechala patentovat koncem

devadesát˘ch let. Tento systém pracuje se ‰esti

základními pigmenty CMYKOG, kde poslední dvû

písmena zastupují barvu oranÏovou a zelenou.

Toto fie‰ení je ale finanãnû natolik nároãné,

Ïe se pro nûj zákazník rozhodne v˘jimeãnû.

Na realizaci zakázky technologií Hexachrome

je totiÏ zapotfiebí o tfietinu více tiskov˘ch desek

ve fázi pfiedtiskové pfiípravy a následnû

odpovídající tiskov˘ stroj s minimálnû ‰esti

tiskov˘mi jednotkami. V ãeské republice tak není

mnoho tiskáren, které by se technologii

Hexachrome systematicky vûnovaly. 

Existuje nûjaké dostupnûj‰í fie‰ení, které

by za rozumnou cenu poskytlo ‰ir‰í barevn˘

gamut a jemnûj‰í rastr neÏ bûÏn˘ CMYK

a autotypické rastrování? Zdá se, Ïe ano. Hi-Fi

tisk je unikátní technologie, která v sobû spojuje

‰irokogamutov˘ tisk se stochastick˘m (frekvenãnû

modulovan˘m) rastrem poslední generace

Odli‰nû pigmentované CMYK barvy a FM rastr 

CMYKOG? 

a pouÏívá speciálnû pigmentované barvy, které

sv˘m rozsahem daleko pfiedãí stávající konvenãní

CMYK. Tyto barvy, které vyvinula japonská firma

TOYO (jeden z nejvût‰ích hráãÛ na poli tiskov˘ch

barev ve svûtû) mají rozdílné Lab hodnoty neÏ

bûÏn˘ CMYK. Reprodukce, zejména v azurové

a purpurové barevné oblasti, naprosto pfiedstihují

i nejlep‰í tisky provedené klasick˘m CMYK

ofsetem. Na základû testÛ a opakovan˘ch mûfiení

vytvofiila tiskárna Z STUDIO pro tento „‰irok˘“

CMYK unikátní ICC profily, které si zároveÀ

poradí i s kompenzací velkého nárÛstu tiskového

bodu u FM rastrování. Na zcela novém

ãtyfibarvovém Speedmasteru 74-4 P+L pak

úspû‰nû realizovala první komerãní zakázky. 

Hi-Fi tisk

klade speciální nároky na vstupní data. Klasické

tiskové PDF v rozli‰ení 300 dpi není ani zdaleka

dostaãující, neumoÏní pfii FM rastrování

vyniknout detailÛm a obrázky pfiipravené

v barevném prostoru CMYKu se vytisknou bez

patrn˘ch zmûn. Chceme-li získat „‰irok˘“ CMYK,

musí grafick˘ designér pracovat se zdrojov˘mi

daty vytvofien˘mi v ‰ir‰ím gamutu – tím

je v na‰em pfiípadû AdobeRGB. Podobnû je tomu

s vyuÏitím potenciálu stochastického rastru –

detaily vyniknou pouze pokud pracujeme

s obrazov˘mi pfiedlohami s vy‰‰ím neÏ

standardním rozli‰ením. Teprve u pfiedloh

s rozli‰ením více neÏ 350–400 dpi získáváme

ideálnû prokreslené detaily a díky zachování RGB

Kvalitní tisk si Ïádá kvalitní data 

Velké body bûÏného autotypického rastru potlaãí kresbu

detailÛ.

Shluky jemn˘ch bodÛ stochastického rastrování pfiipomínají

zrno klasick˘ch kinofilmÛ.

Z grafu vypl˘vá, Ïe technologie ‰irokogamutového CMYK

tisku prakticky zcela pokr˘vá barevn˘ rozsah sRGB, v˘jimku

tvofií pouze hraniãní oblasti. V zobrazení zelen˘ch

a zelenomodr˘ch barev je ‰kála ‰irokogamutového CMYK

v˘raznû ‰ir‰í a ãástí barevného rozsahu pfiedãí i gamut RGB.

Hi-Fi tisk se proto v˘bornû hodí k reprodukování obrazÛ

/pfiíroda, technika, v˘robky/ s pfievahou v˘‰e uveden˘ch

barev. Pfii porovnání s klasick˘m CMYK je rozdíl patrn˘

na první pohled.
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barevného prostoru i bohaté barvy v hlub‰ích

modr˘ch, svûtlej‰ích zelen˘ch a fialov˘ch

spektrech obrázku. Je tedy nutné, aby grafik jiÏ

od poãátku pracoval v Adobe RGB a ponechal

nezmûnûn˘ barevn˘ prostor dat i pfii exportu

do PDF. Pfievody a resampling obrázkÛ probûhne

aÏ v RIP serveru na oddûlení pfiedtiskové pfiípravy

(CtP) v tiskárnû. Samozfiejmû, Ïe texty v ãerné

barvû ãi barevné vektorové objekty nepfiedstavují

Ïádn˘ problém. Pfied tiskem se tak mÛÏe grafik

rozhodnout, zda chce pfii tiskovém v˘stupu

simulovat bûÏn˘ CMYK, jak jej definuje profil

Euroscale, nebo budou CMYKové hodnoty

sloÏeny z nového pigmentu, a barevn˘ prostor

reprodukce tím bude v˘znamnû roz‰ífien.

Jak je patrné

z vyobrazen˘ch grafÛ, Hi-Fi tisk dokáÏe

intenzivnûji vykreslit tóny modré, fialové

a zelené barvy, díky kter˘m se stávají umûlecké

fotografie ãi reprodukce v˘tvarn˘ch dûl nejen

vizuálnû atraktivnûj‰ími, ale pfiedev‰ím

vûrnûj‰ími realitû. V porovnání s Hi-Fi tiskem se

fotografie ti‰tûné bûÏn˘m ofsetov˘m procesem

jeví na první pohled jako ménû ostré v detailech

a barevnû zkreslené nebo utlumené. Hi-Fi

technologie je také velmi vhodná pro realizaci

kvalitních ãernobíl˘ch reprodukcí z pÛvodních

negativÛ. U takov˘ch typÛ pfiedloh se díky

pouÏití frekvenãnû modulovaného rastru

skuteãnû pfiibliÏujeme zrnitosti originálu.

V neposlední fiadû je Hi-Fi tisk ideálním

fie‰ením reprodukcí kreseb, maleb a prakticky

v‰ech klasick˘ch grafick˘ch technik, u kter˘ch

je pfiesnost vykreslení detailu naprosto stûÏejní.

Specialisté na Hi-Fi tisk pfiipraviliA co dál? 

VyuÏití Hi-Fi tisku 

ve spoleãnosti Z STUDIO novou procesní

kalibraci pro tisk na matné potahované papíry,

které jsou ãasto zákazníkem poptávány.

V souladu s touto kalibrací probíhá

i pfiizpÛsobení digitálního nátisku k proofování

‰irokogamutov˘ch pfiedloh tak, aby mûl klient

k dispozici rychl˘ náhled barevnosti pfied

tiskem. V fiíjnu tohoto roku probûhne kalibrace

nejv˘konnûj‰ího stroje firmy Z STUDIO,

osmibarvového Heidelbergu SM 74-8 P+LX. Ten

bude vyuÏit pro Hi-Fi tisk v kombinaci s jednou

nebo více pfiím˘mi barvami jedním prÛjezdem.

V âeské republice ojedinûlá technologie je zde,

aby slouÏila fotografÛm, nakladatelstvím

specializovan˘m na obrazové publikace,

galeriím, aukãním síním, grafick˘m dílnám

i reklamním studiím. Zkrátka v‰em, ktefií od

ofsetové produkce oãekávají vûrné a Ïivé barvy,

dokonalou kresbu bez viditelného rastru

a (v neposlední fiadû) to v‰e za rozumnou cenu. ×
Viktor Valá‰ek

Velké body bûÏného autotypického rastru potlaãí kresbu

detailÛ.

Shluky jemn˘ch bodÛ stochastického rastrování pfiipomínají

zrno klasick˘ch kinofilmÛ.

V porovnání gamutu Fogra ISOcoated v prostoru Lab ukáÏí znaãnû ‰ir‰í spektrum barev ‰irokopigmentové

barvy TOYO Kaleido.

Z STUDIO spol. s r.o.

tfi. T. Bati 5267, 762 02 Zlín 
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