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E IZO ColorEdge CS2410 s úhlopříčkou 24" 
(61 cm), 16-bitovou tabulkou LUT, věr-
ným barevným zobrazením a s možnos-

tí hardwarové kalibrace představuje novinka 
CS2410, základní model řady grafických monito-
rů EIZO. IPS panel s antireflexní úpravou elimi-
nuje odlesky, současně nabízí široký zorný úhel. 
Moc se mi líbí stojan, který už byl použit u něko-
lika předešlých modelů (například CS2730 nebo 
EV2785) s možností zdvihu (16 cm), otáčení 
obrazovky (344 °), naklonění (35 ° dozadu, resp. 
5 ° vpřed) nebo rotaci obrazovky o 90 ° do strany 
(vhodné při prohlížení fotografií „na výšku“).

Parametry
Rozlišení (1 920 × 1 200 bodů), kontrastní poměr 
1 000 : 1 a jas 300 cd/m2 – toť základní para-
metry CS2410. Dále je k dispozici technologie 
DUE (Digital Uniformity Equalizer) starající se 
o minimální odchylky jasu a barevnosti jednot-
livých obrazových bodů v celém zobrazovacím 
spektru panelu. Převodní 16-bitová LUT tabulka 
zaručí přesnou reprodukci signálu, což oceníte 
například u filmů a střihu videa. EIZO CS2410 
disponuje sloty: DVI-D, HDMI, DisplayPort, dále 
je k dispozici 3× USB vč. standardu USB 3.0. 
Ovládací dotykový panel najdete tradičně v pra-
vé spodní části rámečku monitoru. Je zde 7 tla-
čítek pro ovládání a nastavení: zapnutí/vypnutí, 
menu, úprava jasu (+/−), návrat, režim a vstupy.

HW kalibrace s ColorNavigatorem
Model CS2410 nabízí hardwarovou kalibra-
ci pomocí programu ColorNavigator (aktuál-
ně v 7. verzi – volně ke stažení). V rámci testu 
monitoru jsem si stáhl ColorNavigator7 a panel 
zkalibroval. S ColorNavigatorem lze kalibraci 
provést v několika krocích, a to i bez hlubších 

odborných znalostí. Lze se spolehnout na auto-
matické funkce, ale stejně tak mají pokročilí 
uživatelé možnost do celého procesu zasahovat 
a zadávat hodnoty bílého bodu, jasu a hodnoty 
gama ručně. ColorNavigator 7 umí mj. automa-
ticky kopírovat barevné profily, což ocení přede-
vším méně poučení uživatelé. EIZO panely jsou 
nicméně nastaveny velice dobře již od výrobce.

Praktické zkušenosti a obrazová kvalita
Díky flexibilnímu stojanu lze monitor přizpůso-
bit výškově i náklonem. Plusem je snadné a intu-
itivní ovládání, kdy se docela dobře obejdete 
bez manuálu (i tehdy, nemáte-li moc zkušenos-
tí s EIZO monitory). Příjemná je možnost volby 
různých režimů zobrazení. Velkou sílu vidím 
ve spojení EIZO CS2410 s ColorNavigatorem, 
kdy dostanete silný pracovní nástroj. K panelu 
lze připojit další periferie jako například přenos-
ný laptop, tablet, digitální fotoaparát či kameru. 
A obrazová kvalita? Syté barvy, jemné přecho-
dy, při rozumném seřízení není problém úpra-
va fotografií či videa za silného denního světla. 

Stíny se neslévají a kontury jsou dobře čitelné. 
U tonálně bohatě exponovaných částí obrazu 
jsou jednotlivé přechody jemné a pozvolné (což 
je častou bolestí spousty monitorů jiných zna-
ček, a to i ve střední třídě). Pěkně jsou zachová-
ny všechny barevné odstíny, ostrost a kresba. 
Monitor generuje obraz zcela bez chvění, což je 
příjemné při delší práci s monitorem.

Skvělý poměr ceny a výkonu
EIZO ColorEdge C2410 je kvalitním panelem 
základní třídy, který dobře poslouží pro úpra-
vu videa, fotografií a grafiky. Umím si jej dobře 
představit coby kvalitní monitor pro náročněj-
šího hobby fotografa či kameramana, stejně tak 
jako druhý monitor do grafického studia. Pro 
náročnější postprodukce bude pochopitelně 
limitující absence vyššího rozlišení (2K, 4K) či 
podpora Adobe RGB (wide gamut). Za 12 990 Kč 
(vč. 21 % DPH) jde však o skvělou volbu, která 
bude těžko hledat ve své třídě konkurenci. 

mha

EIZO ColorEdge CS2410 má široký 
záběr využití: od foto/video seg-
mentu, přes DTP až po kancelář-
skou práci. Bonusem je příjemná 
pořizovací cena a 5letá záruka. 

REDAKČNÍ TEST EIZO COLOREDGE:

CS2410: Dost hudby za málo peněz 
IPS panel 24" s minimalistickým, ale funkčním designem a snadným ovládáním. 

↑ Spolu s monitorem dodává výrobce HDMI, DisplayPort, napájecí a USB-C kabely. 

OBAL ROKU 2019:

Přes 100 obalů soutěžilo v Obalu roku 
Do ročníku 2019 se přihlásilo 103 obalových řešení a jde tak o rekordní počet 
přihlášených v celé historii soutěže Obal roku. Přihlášené obaly společně vytvářely 
opravdu pestrou škálu produktů, které byly rozděleny do 13 kategorií.  

Vzhledem k vysokému počtu 
obalových řešení probíhalo 
hodnocení dvěma odbornými 
porotami ve dvou dnech, kon-
krétně 18. a 20. června 2019, 
v sídle organizátora soutěže 
Syba v pražských Vysočanech. 
Porota hodnotila obaly z Čech, 
Slovenska, Polska a také 
z Turecka. Cílem soutěže Obal 
roku je vyzdvihnout a následně 
propagovat nejlepší myšlenky, 
inovace a technologie v oblas-
ti balení. Porotci u jednotli-
vých obalů tedy hodnotili pře-
devším funkčnost, respektive 
ochranu baleného produktu, 
inovaci, uživatelskou přívěti-
vost, dopad na životní prostře-
dí, legislativní a marketingové 
požadavky. 

Hysterická ekologie
Téma obal vs. životní prostře-
dí rezonovalo i letošním roč-
níkem soutěže. Řada tvůrců 
obalů prezentovala své obaly 
jako ekologické řešení s mini-
málním dopadem na životní 
prostředí nebo jako 100 % recy-
klovatelné. Bohužel ne vždy 
to byla pravda, ať už z techno-
logického hlediska nebo kvůli 

nevhodně vybranému obalové-
mu materiálu. Vytvářet obaly 
s ohledem na životní prostředí 
je jistě žádoucí, nicméně nemě-
lo by to být na úkor primár-
ní funkce, a to chránit balený 
produkt. Vlado Volek, ředitel 
Obalové asociace Syba, k tomu 
dodává: „Obalu je potřeba tak 
málo, jak je tomu možné, a tak 
moc, jak je tomu nutné.“ 

Skvostné etikety
Naše polygrafické oko potěši-
la pestrá paleta přihlášených 
etiket, které letos byly velmi 
povedené. Například nás uhra-
nul pronikavý pohled vlka 
na etiketě Vinařství Turold. 
Podobně nás okouzlil pohled 
na slovenskou přírodu skrz 
národní slovenský nápoj boro-
vička značky Domovina. 

I další soutěžní kategorie 
obsahovaly zajímavá obalo-
vá řešení. Například dárkové 
balení ponožek pro děti, tzv. 
Ponožkových, z dílny Klubu 
Pánů z Ponožkovic. Nejenže šlo 
o nevšední a hravé balení, ale 
také kvalitně zpracované. 

Obal roku ukázal, že inovace 
se dají vymýšlet i na kartonáž- ↑ Bylo nám ctí být součástí poroty, se kterou jsme vybírali ty nejzajímavější obaly.

Slavnostní předání ocenění pro 
nejlepší obalová řešení proběhne 
na galavečeru obalového kongresu 
OBALKO 24. 10. 2019, kde si může-
te obaly prohlédnout zblízka. 

ních obalech, ať už je to obal 
na občerstvení včetně jedno-
duché, ale efektivní ventilace, 
nebo obal na dětskou formu-
li, který chrání jednotlivé díly 
a zároveň velmi výstižně pre-
zentuje image firmy. 
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JAK NA:

Crowdfunding (1)

Pojem crowdfunding je sloučenina dvou 
anglických slov „crowd“, tedy dav, a „fun-
ding“, tedy financování. Crowdfunding, 
česky davové nebo také skupinové finan-
cování, je takový způsob financování, kdy 
větší počet jednotlivců přispívá menším 
peněžním obnosem k cílové částce, kterou 
zadavatel potřebuje k realizaci předmětu 
financování. Jednat se může takřka o coko-
liv, zajímavé produkty, společnosti, projek-
ty nebo třeba politické kampaně. 

Nebojte se zkusit to jinak 
Pokud chcete realizovat svůj projekt nebo  
nějaký podnikatelský záměr, potřebujete 
dostatečné finanční prostředky. Peníze se 
můžete pokusit sehnat třeba od svých zná-
mých nebo také od banky, avšak ne vždy je 
to jednoduché a podaří se vám peníze takto 
získat. V takové chvíli je třeba začít hledat 
a zvažovat i jiné alternativy, které jsou 
už v současné době v jiných zemích, jako 
je například Švýcarsko, velmi populární 
a využívané. Řeč je o crowdfundingu. U nás 
v Čechách se zatím největšímu úspěchu 
těší unikátní barefoot konopné tenisky 
Bohempia, na které se podařilo vybrat 
bezmála 4 miliony korun a svůj původní 
požadavek na cílovou částku necelých 
půl milionu Kč splnili na 808 %. Přispělo 
na ně celkem 1 636 lidí. Velmi úspěšná byla 
také sbírka na proslulý projekt Trabantem 
napříč Tichomořím Dana Pribáně a jeho 
kolegů. Celkem 3 860 lidí jim na dofinan-
cování cesty a natočení filmu poslalo 2,8 
milionu korun, tedy téměř šestkrát tolik, 
než byl původně požadovaný půlmilion. 
Úspěšně zde realizují své sny také autoři 
knih, nakladatelství a umělci.

A jak to funguje?
Pro usnadnění crowdfundingu existu-
je hned několik serverů, kam můžete svůj 
projekt zadat a které je umožňují vyhle-
dat. Crowdfundingová platforma poskytu-
je autorům prostor na zveřejnění nápadu 
s prosbou o finanční pomoc. Crowdfun-
ding je tedy založen na zveřejnění myšlen-
ky projektu na crowdfundingovém portálu 
s cílem získat finanční prostředky od lidí, 
s nimiž by autor běžně nepřišel do styku.
Autorem projektu může být kdokoliv 
s kreativním nápadem. Samotný nápad 
ale k úspěchu nestačí. Autor musí vytvo-
řit charakteristiku projektu a určit cílo-
vou částku, kterou potřebuje pro realizaci 
svého projektu. Na výběr této částky má 
tradičně okolo jednoho měsíce, vždy záleží 
na domluvě. Při tvorbě cílové částky neza-
pomeňte připočíst i provizi, kterou si plat-
forma za poskytování místa na jejich webu 
pod jejich ověřenou značkou účtuje. Je tře-
ba si dobře prostudovat podmínky jednot-
livých poskytovatelů této služby, v někte-
rých oblastech se lehce liší. Pak už nezbývá 
nic jiného než vyčkávat. Nezapomeňte však 
na dobrou kampaň. Před tím, než zveřej-
níte projekt, si naplánujte celou strategii. 
Využívejte sociální sítě a média. Propagujte 
svůj projekt, jak nejlépe dokážete. Možnos-
tí a inspirace, které můžete čerpat u úspěš-
ných projektů, je více než dost.
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↑ Obchodní modely se mění.


