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ROZHOVOR: 
Laminátor 
Amiga 52 Double 
v digitální 
tiskárně 
O tiskárně a laminovacím stro-
ji Amiga 52 Double s Janem 
Švejdou (PrintPoint) a Františ-
kem Šustrem (KOMFI). 
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PTÁME SE: 
Téma: Zvýšení 
objemu tisku 
zakázek ofsetem 

Zaznamenaly v roce 2020 čes-
ké tiskárny nárůst objemů 
zakázek pro ofset, případně 
pokles zakázek na digitálu? 
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REPORTÁŽ: 
Robotizace: 
MBO CoBo-
Stack v TNM 
PRINT 
Jak pomáhá MBO CoBo-Stack 
v provozu tiskárny TNM 
PRINT? Byli jsme se podívat. 

/ 5

MATERIÁLY: 
Papíry pro 
výrobu obalů 
Nejen lepenka, ale i papír je 
velice populárním substrátem 
v obalovém průmyslu, kde je 
hojně využíván také pro výro-
bu flexibilních obalů.
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OBALY, ETIKETY: 
Zušlechťováním 
ke krásnějším 
obalům

Obaly a etikety představují 
jedny z nejdynamičtěji rostou-
cích segmentů. Jaké jsou zde 
trendy v zušlechťování? 
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Z měny ve firmách probíhají neustále 
a neplatí to zdaleka jen pro polygrafii. 
Jednak se o tom dříve až tolik nemluvi-

lo a druhak zejména v posledních letech došlo 
ke kumulaci hned několika zásadních faktorů. 
Samozřejmě že vše teď výrazně zesílila situace 
okolo světové pandemie koronaviru. Co má tedy 
zásadní vliv na aktuální změny ve firmách? 

Digitalizace i automatizace
Zavádění nových technologií a moderniza-
ce stávajících procesů je silný trend! Patří sem 
cloudová řešení, Web to Print, A. I. (umělá inte-
ligence) nebo Internet of Things (IoT / internet 
věcí). Digitalizace je odpovědí na moderní svět 
a jednou z mála cest, jak uspět v případě dalšího 
růstu firmy. Zásadní je vyrábět (v případě poly-
grafie tisknout, dokončovat, zušlechťovat) efek-
tivněji a levněji, a to v návaznosti na další důle-
žité prvky výroby. Automatizace je další velké 
téma, a už dávno není jen o nastavení tiskového 
stroje nebo celé dokončovací linky. Automatiza-
ce zakotvila též ve virtuálním prostoru. Cílem 
přitom není eliminovat lidský faktor (jak stále 
mnozí zcela chybně automatizaci chápou), ale 
naopak pracovníkům ulehčit, zbavit je nepopu-
lární rutiny. Získaný čas pak lze věnovat jiné, 
smysluplnější činnosti. Příklady digitálních tis-
káren: Indigoprint, tiskarik.cz, REPtisk a další.

Online a Web to Print
Silný trend je, že si lidé zvykli nakupovat onli-
ne – s velkým přispěním současné pandemické 
situace. Velkou roli zde hrají smartphony, kam 
se přesunula již většina online nákupů. Výraz-

ZE SPOLEČNOSTI:

Transformace firem a změny (nejen) v roce 2021 
V posledních letech dochází na polygrafickém trhu k velkým změnám ve fungování i směřování tiskáren. Přinášíme 
přehled těch nejzásadnějších změn a současně otevíráme novou sérii, kde se budeme jednotlivým tématům věnovat.

V posledních letech prochází 
polygrafický trh velkými změnami. 
A není to zdaleka jen díky průšvihu 
jménem Covid 19. Jaké jsou nejsil-
nější vlivy současných změn? 

pokračování na str. 7

Připojte se k naší virtuální výstavě, kde představíme řadu nových 
produktů a uspořádáme celou řadu seminářů zaměřených na 
ziskovost a růst v oblasti tisku.

Pro více informací prosím navštivte:  
Believinginprint.Fujifilm.com

Fujifilm Virtual Exhibition 2021Fujifilm virtuální výstava 2021

June 24      July 09

↑ Digitalizace, automatizace, diverzifikace, generační změny. Téměř každá firma v současnosti čelí různým výzvám. 

Automatizace

Online

Robotizace

Web to Print

Digitalizace

Generační změna

https://believinginprint.fujifilm.com/eu/en/?utm_source=advertising&utm_medium=grafiecz_print&utm_campaign=
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ROZHOVOR: Duplo je podle 
výše prodeje ve finishingu největší

Nejen to nám pověděl Tony 

Lock, Export Sales Director 

EMEA+R společnosti Duplo.
/ 3

ANKETA: Etikety 
Zaznamenávají výrobci etiket 

v poslední době změny v kvali-

tě flexotisku při produkci eti-

ket? Pokud ano, jaké změny to 

jsou?
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ŽEBŘÍČEK: TOP 50 polygrafických 
firem v ČR 

Jaké firmy se řadí mezi nej-

větší hráče na polygrafickém 

kolbišti?

/ 5

INKOUSTOVÝ TISK: 
Tisk etiket pomocí inkoustových 

technologií Digitální produkční inkous

tové stroje se instalují nejen 

TECHNOLOGIE: Automatická standardizace 
barevnosti a soutisku

ŽEBŘÍČEK POLYGRAFICKÝCH FIREM:
TOP 50 polygrafických firem v Česku

Přestože je Česká republika poměrně malý businessový rybník, působí v českém polygrafickém oboru velké množství 

podnikatelských subjektů různých velikostí a specializací. Konkurence je tedy opravdu pestrá. Jaké firmy se ale řadí 

www.facebook.com/novinyGP
www.novinygp.cz

Předplaťte si jediné 
oborové noviny

celoroční
předplatné: 

včetně  
tematických příloh 
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Mark Andy studentům
Společnost Mark Andy nedávno zorganizovala online meeting 
pro studenty polygrafie z Polska. Kromě specialistů z Mark 
Andy přednášeli o svých zkušenostech se stroji Mark Andy 
také tiskaři z firmy Etiko ve Štětíně. Etiko je součástí evrop-
ské Watershed Group. Meeting moderovali Lena Chmielewska-
-Bontron, European Marketing Manager Mark Andy, a Lukasz 
Chruslinski, Sales Manager Mark Andy Poland. Po USA 
a Anglii je třetím významným střediskem Mark Andy právě 
polská pobočka. Na ni je navázán i Radim Krutiš s firmou Engi-
nne jako zástupce Mark Andy v ČR a SR.

Heidelberg a jeho 
SHOWTIME
Pod heslem „It’s SHOWTIME“ připravuje spo-
lečnost Heidelberg na den 23. června meziná-
rodní event v osmi jazycích. Výrobce představí 
nabídku řešení zaměřených na potřeby komerč-
ních, packagingových a etiketových segmentů. 
Chytrá řešení pro tiskárny budou prezentová-
na pomocí krátkých živých streamů. Účastníci 
se mohou zaregistrovat i k diskusím one-to-one 
se specialisty, kteří budou vystupovat naživo 
v prezentacích. Akce bude probíhat paralelně 
s veletrhem China Print v Pekingu.

Reborn od Versotrade do Tiskárny 
Lelka
Společnost Verotrade Ing. Petra Chlupa nainstalovala v Tis-
kárně Lelka v Dolních Bojanovicích, která je známým výrob-
cem etiket, výsekový stroj Reborn pro zpracování kotouče 
o šířce 330 mm. Menší série etiket se tisknou digitálně a řežou 
se na plotru Reborn. Automaticky nastavované řezací plotry 
Reborn mohou mít až tři lišty, každou se třemi noži. Versotra-
de, který působí v ČR a SR a má také pobočku v Polsku, nyní 
dodává stejný výsekový stroj Reborn i do polské tiskárny, kde 
bude sloužit k dokončujícímu zpracování produkce tištěné 
na stroji Miyakoshi. 

Hunkeler Innovationdays 2022
Jako jeden z prvních účastníků Hunkeler Innovationdays, které byly přesunu-
ty z letošního února na 21.–24. 2. 2022, potvrdila svůj zájem společnost Xeikon. 
Ve Švýcarsku v Lucerne Exhibition Centre se chce pochlubit například s tis-
kovým strojem Xeikon SX30000, který je nejproduktivnějším plnobarevným 
duplexem v řadě strojů Xeikon využívajících technologii Sirius. Xeikon SX30000 
tiskne rychlostí 2 545 archů ve formátu B2 za hodinu, tj. 404 archů A4 za minutu. 
Setkání výrobců a zákazníků v Lucernu v únoru 2022 bude již čtrnáctým roční-
kem Hunkeler Innovationdays. Pro Xeikon bude příští ročník již devátým v řadě.

První HP PageWide C500 v Polsku
Společnost TFP, která má sídlo v Korniku u Poznaně, jako první polská firma 
investovala do pořízení digitálního tiskového stroje HP PageWide C500. TFP je 
rodinný podnik, jenž se od roku 1992 specializuje na výrobu obalů z vlnité lepen-
ky. Kromě Polska dodává produkci také do Německa a dalších zemí střední Evro-
py. HP PageWide C500 tiskne barvami na vodní bázi. Krabice z vlnité lepenky 
potištěné na HP PageWide C500 jsou tedy vhodné pro přepravu a skladování 
potravin, které přicházejí do styku s vnitřní stranou obalů.

Cena pro Zoner Photo Studio X
V Brně vyvíjený software na úpravu fotek Zoner Photo Studio X vyhrál jako 
první český produkt ocenění TIPA World Awards. Zoner Photo Studio X zvítězi-
lo v kategorii Nejlepší software pro práci s fotografií. TIPA World Awards každý 
rok získávají nejlepší fotoaparáty, objektivy, ale i příslušenství nebo technologie 
zaměřené na fotografii. Softwarová divize společnosti ZONER software chys-
tá podzimní aktualizaci s významnými novinkami. Společnost ZONER software 
dosáhla v účetním roce 2019/2020 obrat téměř 200 mil. Kč, z toho 31 mil. Kč připa-
dá na softwarovou divizi a samotné Zoner Photo Studio X.

Heidelberg zdražuje
Společnost Heidelberg oznámila, že kvůli prud-
kému růstu cen vstupních materiálů, logisti-
ky a dalších dodávek zvyšuje také ceny svých 
zařízení. Heidelberg jako důvod zmiňuje rovněž 
vysokou poptávku po surovinách z Číny a glo-
bální rozvoj elektromobility. Výrobce připomíná 
též špičkovou kvalitu výbavy svých tiskových 
strojů v malých, středních a velkých formátech 
s funkcemi Push to Stop, online propojení stro-
jů s cloudovými databázemi, využití umělé inte-
ligence apod. Zákazníci budou kontaktováni 
přímo prostřednictvím obchodního týmu Hei-
delbergu, uvádí největší světový výrobce poly-
grafických technologií.

E3 & ProUV
Pod titulkem Evolution Series E3 & ProUV společnost Mark Andy informuje o UV 
technologii vytvrzování na strojích Evolution Series E3. ProUV je plně integro-
vaný modul vytvrzování umístěný samostatně na stroji, což provozovatelům 
umožňuje šetřit s pracovní plochou. Kromě faktoru, který působí z ergonomic-
kého hlediska, Se proUV navíc vyznačuje vysokou účinností až okolo 94 %, což se 
projevuje v úsporách energie. Pokud se chce zákazník věnovat flexografickému 
tisku etiket, je pro něj cenově dostupný stroj Evolution Series E3 s vytvrzováním 
ProUV správnou volbou, konstatuje firma Mark Andy.

EIZO FlexScan EV2480
Na trhu je nová 23,8palcová obrazovka Full 
HD s rozhraním USB-C. Díky rozhraní USB-C 
pro upstream, signálovým vstupům Display-
Port a HDMI, a čtveřici konektorů USB pro 
periferie poskytuje monitor EIZO FlexScan 
EV2480 nejmodernější možnosti propojení. 
Zaujme i vysokou obrazovou kvalitou, ergo-
nomií a funkcemi pro úsporu energie. Téměř 
bezrámečkový panel Full HD o úhlopříč-
ce 23,8 palce má velikost vhodnou pro běž-
né nasazení v kanceláři. Monitor EV2480 je 
v prodeji od dubna.

Koenig & Bauer zdražuje
Společnost Koenig & Bauer oznámila zvýšení cen v celém pro-
duktovém portfoliu. Na vině je růst cen vstupních materiálů, 
jako je měď, plastické hmoty, kovy a dřeva. Druhý největší svě-
tový výrobce polygrafických technologií uvádí též nedostatek 
čipů, což ovlivňuje nejen sektor automotive, ale i výrobu poly-
grafických strojů. Koenig & Bauer dodává, že jeho vysoce auto-
matizované tiskové stroje, jejich unikátní vlastnosti v automati-
zaci, přípravných časech a inline procesech zpracování přinášejí 
zákazníkům ekonomické výhody a zlepšují jejich pozici na trhu.

Snímací a inspekční jednotky
Canon Europe představil dvě nové jednotky. Snímací jednotka (Sensing Unit) 
monitoruje předozadní soutisk a barevnou stálost před tiskem i během něj. Úpra-
vy předozadního soutisku a barevnosti probíhají při tisku v reálném čase. Nová 
inspekční jednotka (Inspection Unit) kontroluje každou vytištěnou stránku, 
identifikuje eventuální vady apod. Nové moduly lze zvolit jednotlivě, nebo je mož-
né je kombinovat. Jsou kompatibilní se stávajícími zařízeními řady C10010VP. 
Oba mohou být řízeny řadiči PRISMAsync nebo Fiery.

Editorial

Situace se konečně stabilizuje 
Tak už i do našich krásných českých luhů a hájů 
přichází (zdá se) letní počasí. Po teplotně hod-
ně podprůměrném jaru si to měrka teploměrů 
namířila směrem vzhůru. Už také bylo na čase. 
Spolu se sluncem zalitou oblohou a krásně se 
zelenající přírodou jako by to signalizovalo 
konečně příchod pozitivních změn, a to na všech 
frontách. Společnost, obchod i služby se nám 
„rozvolňují“ a otevírají (byť stále s omezeními), 
plošné očkování je v plném proudu, vyhlídka 
snad i letních dovolených u moře je nabíled-
ni. Stačí teď jen doufat, že si to „zase nepokazí-
me“ jako v loňském roce. Také u nás v redakci 
Novin pro grafický průmysl situaci vnímáme 
pozitivně a přesně v tom duchu přinášíme další, 
pravidelnou dávku čtení – novinek, informací, 
rozhovorů a inspirace. Hned v titulním článku 
se věnujeme ožehavému tématu „Transforma-
ce firem“. Na straně 3 najdete rozhovor s p. Šve-
jdou (PrintPoint) a p. Šustrem (KOMFI) o tiskár-
ně PrintPoint a laminovacím stroji Amiga 52 
Double. Na straně 4 určitě zaujme anketa na stá-
le aktuální téma, jestli v roce 2020 dominovaly 
na trhu spíše konvenční, nebo naopak digitální 
tiskové technologie. Na straně 5 najdete repor-
táž z TNM PRINT (včetně krátkého rozhovoru 
s ředitelem Radkem Kuklíkem) o tom, jak výraz-
ně rozšířili automatizaci s novým robotickým 
pomocníkem MBO CoBo-Stack. Na straně 6 paní 
kolegyně Jana Žižková popisuje materiály pro 
výrobu flexibilních obalů a na poslední straně 
blíže prozkoumáváme možnosti zušlechťová-
ní obalů a etiket. Věříme, že si z naší tématicky 
bohaté nabídky vybere každý to své a že si nové 
číslo NGP vychutnáte spolu s dobrou kávou 
ve vaší kavárně nebo jedním oroseným v oblíbe-
né hospůdce. Přeji příjemné čtení.

Kartex 
s Rapidou 105
Tiskárna Kartex aktuálně 
vstupuje se strojem Rapi-
da 105-5+L do formátu B1. 
Společnost Koenig & Bauer 
(CEE) stroj nainstalova-
la v provozovně Kartexu 
v Braškově v květnu. Nový 
stroj je nyní již po tisko-
vých zkouškách a zaškolení 
obsluhy v rutinním provo-
zu. Konfigurace a výbava 
tiskového stroje je primár-
ně určena ke zpracování 
kartonové produkce. Lako-
vací jednotka má hybrid-
ní charakter, umožňuje UV 
lakování. Stroj byl umístěn 
v nové hale, která je vyba-
vena zvlhčováním a cirku-
lací vzduchu. Dalším stro-
jem, který Koenig & Bauer 
(CEE) do nové haly Kartexu 
v Braškově v červnu dodává, 
je Iberica Optima 106.

O výhodách 
inkjetu
Nad otázkou, kdy a proč je 
vhodné preferovat inkjeto-
vý tisk, se zamýšlí Sander 
Sondaal (ředitel Commer-
cial Print Sales/Commer-
cial and Industrial Prin-
ting Group) ze společnosti 
Ricoh Europe. Cituje indic-
kou výzkumnou organiza-
ci Mordor Intelligence, kte-
rá predikuje v letech 2021 
až 2026 pro globální trh 
digitálního tisku složenou 
roční míru růstu 6,45 %. 
Autor konstatuje, že nej-
perspektivnějším segmen-
tem se v digitálním tisku 
stává inkjet a uvádí pro to 
několik hlavních důvodů. 
Výhody inkjetu spatřuje 
především v jeho kvali-
tě, flexibilitě, produktivi-
tě a příznivých provozních 
nákladech.

INZERCE

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Ofsetová tiskárna se sídlem ve Vimperku hledá pracovníka na pozici

OV Media, s.r.o., Boubínská 483, Vimperk 385 01 
kontakt: 602 325 709 / vesely@ov-media.cz 

Náplň práce:
•   vedení směny  •  práce na knihařských stojích (řezačky Polar, falcovací 
stroje Heidelberg, linky V1 Hohner a  Müller Martini)  •  seřizování a  údržba 
strojů  •  kontrola kvality zpracování zakázek  •  dvousměnný provoz

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
•   praxe na obdobné pozici  •  zkušenosti se seřizováním a prací na 
knihařských strojích  •  zkušenosti s vedením lidí  •  manuální a  technická 
zručnost  •  pečlivost a spolehlivost

Co vám můžeme nabídnout:
•   náborový příspěvek 50.000 Kč  •  pomoc s řešením bydlení  •  atraktivní 
platové podmínky  •  dotované stravování  •  prémie za kvalitu  •  odměny 
za věrnost  •  dovolená nad rámec zákona

Mistr 
knihárny

INZERCE

MARTIN HÁJEK 
redaktor, fotograf
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H ned na úvod si Noviny pro grafický průmysl přihřejí svo-
ji polívčičku. Prý se PrintPoint a KOMFI daly dohromady 
s pomocí NGP… # Jan Švejda: O KOMFI jsem si přečetl 

informaci v NGP. O společnosti z Lanškrouna jsme de facto ani 
nevěděli. Zaujala mě jejich digitální parciální lakovačka. Zájem 
o laminátor vznikl až při informativním jednání právě na téma 
parciální lakování. Nakonec jsme se stali testovacím místem pro 
oboustranný laminátor Amiga 52 Double. Myslel jsem, že mám 
laminaci vyřešenou. Starý laminátor byl v našich technologiích 
ovšem úzkým místem a snižoval celkovou efektivitu naší práce. 
Neměl nakládání, obsluha u něj musela pořád stát. KOMFI nám 
nabídlo testování a my jsme zjistili, jak moc se posunula technolo-
gie laminování.

František Šustr: Z PrintPointu jsme byli osloveni přes náš 
web. Tím byl dán začátek naší spolupráce a mohli bychom snad 
říct, že i přátelství. Právě v té době jsme hledali někoho, kdo 
oboustranně laminuje. Snažíme se oslovovat cílové skupiny, jaký-
mi jsou nejrůznější poskytovatelé tiskových služeb. Měli jsme 
zájem o prověření laminátoru v reálných podmínkách se zpětnou 
vazbou pro další inovace. Naše testování u nás v KOMFI v Lan-
škrouně nám odpovídá na většinu otázek při vývoji, ale nikdy 
nemůžeme nasimulovat reálný provoz. Některá řešení je potřeba 
ověřit v praxi.

Proč potřebujete laminátor testovat, když jej dlouhodobě vyrábí-
te? # FŠ: Laminátor Amiga opravdu vyrábíme už řadu let. Podle 
potřeby zákazníků ale vznikají nové verze. Nedávno prošel tento 
model významnou konstrukční úpravou, která umožňuje modelo-
vé konfigurace stroje. Tím dokážeme zákazníkovi rychleji nabíd-

PRINTPOINT S KOMFI:

Laminátor Amiga 52 Double v digitální tiskárně
O tiskárně a laminovacím stroji Amiga 52 Double jsme v PrintPointu v Nupakách hovořili s jeho CEO Janem Švejdou 
a s Františkem Šustrem, obchodním manažerem z KOMFI v Lanškrouně.

↑ Jan Švejda, CEO PrintPoint, vlevo, a František Šustr, KOMFI, u laminátoru Amiga 52 Double.

nout variantu, kterou potřebuje. V současné době nabízíme Ami-
gu v šesti základních konfiguracích. Oboustranná laminace je 
další opcí, která rozšíří stávající nabídku. A tento stroj stojí tady 
v PrintPointu, kde prochází testováním v praxi. Provozní zkouš-
ky v ostrém režimu jsou pro nás nezastupitelné. Amigu Double 
plánujeme uvést na trh na podzim tohoto roku, ale už nyní máme 
několik vážných zájemců včetně zákazníků z Ameriky, Japonska, 
JAR i sousedního Slovenska.

Jak důležité je laminování v PrintPointu, do jakého výrobní-
ho prostředí byla Amiga 52 Double nasazena? # JŠ: PrintPoint 
působí na trhu od roku 2007. Začínali jsme jako reklamka s plo-
trem. Postupně jsme se začali profilovat jako tiskárna. Reklam-
ní geny v nás zůstaly, a proto se snažíme zákazníkům poskyto-
vat i reklamní služby. Rozhodně zákazníka neodmítneme, když 
v některém směru nemáme k dispozici vlastní technologie. Samo-
zřejmě jsou i typy zakázek, které neděláme, ale většinou se snaží-
me zákazníkovi poskytnout plný servis. Naším hlavním zamě-

řením jsou výzdoby prodejen a reklama v místě prodeje. Hodně 
nás zasáhl covid, obchody se zavřely a ztratily zájem o rekla-
mu. Zaměřujeme se na firmy, zkoušíme se dostat i do tisku eti-
ket a kartonáže. Chceme zefektivňovat výrobu, ne přijímat další 
lidi. V archovém digitálním tisku, kde jsme si pořídili nové tech-
nologie, jsme ve dvou lidech během posledních let zvedli objem 
produkce trojnásobně. Když se některé zakázky často opakují, 
je to pro nás vodítkem, kam máme nasměrovat i naše investice. 
Práce zadávané do kooperace potom stahujeme do firmy. S tím, 
jak PrintPoint roste a rozšiřuje své technické zázemí, jsme díky 
nabídce od KOMFI dospěli k rozhodnutí nahradit starý laminátor, 
což byl mimochodem nejstarší stroj ve firmě.

Jak PrintPoint využívá oboustranné laminování? # JŠ: KOMFI 
mělo zájem o testování a pro nás je výhodné laminovat od jisté-
ho objemu zakázky oboustranně. Když máme zakázky od tisíce 
kusů produkce, vyplatí se nám laminovat oboustranně s jedním 
průjezdem. Řešení KOMFI nám zvyšuje produktivitu. PrintPo-
int tiskne jenom digitálně. Zatím používáme většinou standard-
ní polypropylenové termolaminační fólie vhodné pro laminování 
digitálních tisků o tloušťce kolem 34 mikronů, v provedení lesk/
mat/soft-touch. Laminujeme asi 10 % zakázek, v některých měsí-
cích maximálně 20 %. V návodech téměř vždy laminujeme obálku, 
v luxusních prezentacích někdy i všechny stránky, potom je ale 
zpravidla nízký náklad. Skutečně velkých zakázek, kdy se zalami-
nují tisíce archů, zas tak moc není.

Jak testování probíhalo, nebo ještě probíhá? # FŠ: Stroj byl 
nainstalován loni v září s předpokladem, že hned začne zkušeb-
ní provoz. Do toho ovšem vstoupila další vlna koronaviru, která 
naše plány omezila. Výstupy, které jsme potřebovali, jsme ze zku-
šebního provozu více méně dostali. Nechtěli jsme zkoušet, jaký 
má stroj třeba měsíční výkon, spíš nám šlo o uživatelské rozhra-
ní a zpětnou vazbu od lidí, kteří se strojem denně pracují. Chtěli 
jsme ověřit různé substráty a nejrůznější typy produkce. Když se 
ptáte, co jsme v průběhu testovacího provozu vylepšili, například 
při laminování archů samolepek jsme řešili náchylnost materiálu 
k naložení dvojarchu. Byla to nakonec jenom otázka provzdušně-
ní archů, kterou jsme vyřešili pomocí přídavných rozfuků, kte-
ré nyní působí ze všech stran archu. V průběhu testování jsme 
podrobně sledovali všechny parametry zakázek, tzn. zejména 
typ materiálu a jeho tloušťku. Nebylo potřeba měnit nic z oblasti 
ergonomie, tzn. umístění ovládacích prvků apod.

Jak celkově hodnotíte přínos laminátoru Amiga 52 Double? #  
JŠ: Velkou výhodou oproti překonanému způsobu laminová-
ní na starém stroji je odstranění zmetků. Nový stroj od druhého 
archu spolehlivě laminuje a nemáme s tím žádné problémy. Dal-
šími výhodami nejsou pouze automatické nakládání a bezproblé-
mová separace archu, ale také velká úspora času operátora. Díky 
používaným vyšším tlakům a účinnějšímu nahřívání válců zmi-
zely s novým strojem problémy v přilnutí lamina na digitální tis-
ky, na které je naneseno víc toneru.

gko

Jan Švejda, PrintPoint: „Baví mě 
nakupovat nové stroje.“  
František Šustr, KOMFI: „PrintPoint 
je progresivní firma, se kterou rádi 
spolupracujeme.“

TRENDY:

Produkce a spotřeba grafických papírů
Další pokles spotřeby grafických papírů, jejichž ceny mají tendenci se také snižovat, je trvalým trendem. 

P řed 10 lety bylo v ČR 
vyrobeno 127,3 tis. 
tun grafických papírů 

(jen 15,9 % z celkové papíren-
ské produkce), v roce 2020 to 
pak bylo jen 63,3 tis. tun (jen 
7 %). Obalových papírů a lepe-
nek bylo u nás vyrobeno před 
deseti lety 736 tis. t, což čini-
lo 79,3 % z celkové produkce, 
v roce 2020 to pak bylo 787 
tis. tun, tedy 88,2 % z 801,8 tis. 
t vyrobených papírů. Výroba 
hygienických papírů je stále 
kolem 7 tis. tun ročně. Pro-
dukce grafických papírů v ČR 
za poslední desetiletí pokles-
la o téměř 50 %, výroba oba-
lových papírů se přitom ale 
zvýšila o 11,2 %. Důležitější je 
však celková spotřeba papírů, 
kartonů a lepenek. Ta se u nás 
zvýšila za deset let z 1,283 
mil. tun (spotřeba na obyva-
tele cca 120 kg) na 1,451 mil. 
tun (necelých 140 kg na hlavu) 
za rok 2020. Grafických (tis-

Největší kapacity 
produkce grafických 
papírů byly v 2. pol. 
20. století budovány 
na Slovensku a odtam-
tud dovážený papír je 
dnes importem.

kových papírů) se v ČR v roce 
2009 spotřebovalo 646 940 tun 
(z toho dovoz byl 569 477 tun), 
ale v roce 2019 to bylo již jen 
480 993 t (dovoz 504 292 tun, 
ale více než 23 tis. tun se u nás 
nespotřebovalo a bylo reexpor-
továno). V roce 2020 činila spo-
třeba grafických papírů v ČR 
444 146 tun (meziroční pokles 
spotřeby 7,6 %), dovoz klesnul 
na 450 104 tun (-12 %) a opět se 
menší množství dovezeného 
papíru muselo reexportovat. 
Statistiky říkají, že další pokles 
spotřeby grafických papírů, 
jejichž ceny mají tendenci se 
také snižovat, je trvalým tren-
dem, a polygrafické podniky 
se přeorientovávají i na výro-
bu obalů.

Srovnání s Evropou
Na příkladu statistických údajů 
rakouského profesního svazu 
Austropapier je možné sledovat 
obdobný vývoj trendů. Výroba 

grafických papírů za posled-
ních deset let se zde přede-
vším díky masivnímu nástupu 
elektronických médií snížila 
na 71 %, ve stejném období pak 
ale stoupla výroba obalových 
papírů o zhruba 26 %.

Důležitý je také údaj o spo-
třebě, neboť Rakousko je vel-
kým vývozcem. Spotřeba gra-
fických papírů zde v mezidobí 
2010 a 2020 poklesla na 65 %, 
u obalových papírů je však 
prakticky stejná. Z celkové pro-

dukce zde činily v roce 2010 
grafické papíry 55,4 % (v roce 
2020 však to bylo už jen 41,7 %), 
obalové papíry 38,7 % (podíl 
se za 10 let zvýšil na 51,3 %) 
a ostatní papíry 5,9 % (v roce 
2020 7 %). Situace v Rakous-
ku přesně odráží dění v ostat-
ních vyspělých papírenských 
zemích CEPI. Spotřeba papíru 
za deset let poklesla v Rakous-
ku o více než 20 % (za poslední 
rok -4 %). S 262 kg na obyvate-
le v roce 2010 však patřila tato 
země k největším spotřebite-
lům v EU a právě v těchto pří-
padech se díky ekologickým 
tlakům tento ukazatel snižuje 
(Německo, Finsko, Belgie atd.). 
Naopak v zemích se spotře-
bou pod 100 kg dochází k růstu 
směrem k průměru EU, který 
je cca 150 kg / na obyvatele, ne 
však díky grafickým papírům, 
ale obalovým materiálům.

mlE ↑ Ilustrační fotografie.



4 noviny pro grafický průmysl 10. června 2021

S polečnost Gallus Ferd. Rüesch AG dlou-
hodobě zaujímá na světovém trhu pozici 
lídra ve flexotisku a v posledních letech 

i v digitálním tisku etiket a flexibilních obalo-
vých materiálů. Kromě tradičních flexotisko-
vých strojů má od roku 2015 v nabídce i digitální 
tiskový stroj Gallus Labelfire. Jak v případě tra-
dičních technologií, tak i o digitálním Labelfire 
bychom měli spíš hovořit jako o linkách, neboť 
kromě tiskových modulů jsou součástí konfigu-
rací i zušlechťující a dokončující jednotky.

Gallus nyní rozšiřuje svoji nabídku strojů 
Labelfire o čtyři nové standardizované mode-

ly. Typová řada Labelfire Diamond Core sestá-
vá z modelů D1 až D4. „S novými modely D1–D4 
Gallus cílí na zákazníky, kteří budou tisknout 
digitálně a vedle toho mají možnost offline 
dokončujícího zpracování,“ říká Daniel Mencl, 
který v Heidelbergu Praha pracuje na pozici Key 
Account Manager – Flexo. Základem každého 
stroje Labelfire (jak původního Labelfire, tak 
i nových modelů Diamond Core) je digitální tis-
ková jednotka, která zajišťuje UV inkjetový tisk 
1 200 × 1 200 dpi pomocí prověřených tiskových 
hlav Samba od společnosti Fujifilm. Všechny 
modely nové řady Labelfire Diamond Core nabí-

zejí potisk nejrůznějších substrátů rychlostí až 
70 m/min.

Modely D1/D2 a D3/D4
Základním úkolem modelů D1 a D2 je tisknout 
z role na roli. Labelfire D1 je čtyřbarvový tisko-
vý stroj, který nabízí efektivní vstup do segmen-
tu potisku etiket v krátkých sériích v rozlišení 
1 200 dpi. Model D2 je alternativou k D1 s tiskem 
v rozšířeném gamutu CMYK plus Green, Orange 
a Violet, což pokrývá až 94 % škály Pantone 
Plus. Pokud je zákazník vybaven zařízeními pro 
zušlechtění a dokončující zpracování potištěné 
role, může s modely D1 a D2 jednoduše vstoupit 
do digitálního tisku etiket.

Modely Gallus Labelfire D3/D4 představují 
řešení již s hybridní charakteristikou. Čtyřbar-
vový model D3 (CMYK) a zejména sedmibarvo-
vý model D4 (CMYK plus GOV) nabízejí kromě 
digitálního tisku také flexotiskovou jednot-
ku, navíc je vybaven vysekáváním nebo lako-
váním či laminováním, eventuálně i studenou 
ražbou. Modely D3/D4 představují velmi efek-
tivní prostředek ke kompletní inline výrobě eti-
ket. „S plně vybaveným modelem D4 je možné 
uspokojit nároky až 80 % zákazníků,“ odhaduje 
Daniel Mencl a dodává: „Zejména sedmibarvové 
stroje Gallus Labelfire Diamond Core se stávají 
přímými konkurenty ostatním digitálům, napří-
klad technologiím HP Indigo.“

Původní plně konfigurovatelný Gallus Label-
fire zůstává samozřejmě dál v nabídce. Umož-
ňuje kompletně zpracovávat etikety inline, 
kombinuje nejnovější digitální tiskovou tech-
nologii s výhodami konvenčního tisku, a kro-
mě základní digitální tiskové jednotky mohou 
být součástí konfigurace Gallus Labelfire další 
flexotiskové a sítotiskové moduly, jakož i celá 

škála zušlechťovacích a dokončujících technolo-
gických operací. Takto pojaté konfigurace jsou 
předurčeny pro průmyslovou výrobu etiket 
a obalů. Vysoká produktivita v kombinaci s per-
fektní kvalitou tiskových strojů Gallus Labelfi-
re je odlišuje na trhu od konkurence.

D1-D4 jako obohacení nabídky
Nová řada Gallus Labelfire Diamond Core 
s modely D1, D2, D3 a D4 je nesporně zajíma-
vým obohacením nabídky. Uvedením nové řady 
vychází Gallus vstříc měnícím se požadavkům 
tiskáren i jejich zákazníků. Stroje jsou uzpů-
sobeny na míru rozdílným požadavkům trhu. 
Modely z nové řady Gallus Labelfire Diamond 
Core jsou zákazníkům již dostupné.

Očekávanou výhodou strojů Gallus Labelfi-
re Diamond Core se standardizovanou výbavou 
je pochopitelně vedle rychlosti dodávky přede-
vším jejich nižší cenová hladina, v níž vstupu-
jí na trh. Stávají se součástí nabídky v globál-
ní obchodní síti Heidelbergu, kterou na českém 
a slovenském trhu reprezentuje společnost Hei-
delberg Praha. Nové modely mají potenciál oslo-
vit další tiskárny, které doposud na digitální 
tisk etiket nedosáhly a mohou i u nás „zahýbat 
s trhem“.
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ČTYŘI NOVÉ MODELY:

Gallus Labelfire Diamond Core
Společnost Gallus obohatila svoji nabídku digitálních tiskových strojů o novou kolekci výhodných 
standardizovaných modelů Labelfire D1 až D4. Původní plně konfigurovatelný Labelfire s rozsáhlou možností 
tiskových a zušlechťovacích jednotek je zákazníkům nadále k dispozici.

↑ Gallus Labelfire Diamond Core Series.

V období covidových restrikcí 
jsme zaznamenali pokles v obje-
mu tisku zakázek v rozmezí 
20–40 %, a to v obou technologi-
ích: ofset a digitál zhruba shod-
ně. Souviselo to hlavně s nemož-
ností pořádat společenské akce 
a setkání, které by bylo potřeba 
zpropagovat. 

Nárůst ofsetových zakázek 
jsme nezaznamenali, spíše stag-
nují. Mírný pozvolný progres vidím 
v zakázkách na digitální tisk, 
jmenovitě segment packagingu 
má tendenci růst. S pozvolným 
uvolňováním opatření se zvyšuje 
i počet zakázek, ale klienti se zda-
jí být opatrní ve svém plánová-
ní kampaní, což je pochopitelné. 
Doufáme, že nynější trend pozvol-
ného mírného růstu vytrvá.

V minulém fiskálním roce (duben–
březen) jsme v celkovém průmě-
ru zaznamenali pokles o 22 %. 
V prvních měsících pandemie 
to bylo až 85 %, ale díky rychlé 
změně typů polygrafických pro-
duktů na zákaznický segment, 
který buďto zasažen nebyl ane-
bo naopak díky zasažení zůstá-
val doma, jsme to zvládli. Jsme 
v lázeňském trojúhelníku, a uza-
vření hotelů, restaurací a kultury 
se samozřejmě projevilo. Naštěstí 
spektrum technologií, které pří-
mo vlastníme, umožnilo rychlou 
změnou produkce snížit ztrá-
ty na minimum. Aktuálně jsme 
v tiskových číslech nad hodno-
tami, kterých jsme dosahovali 
před pandemií. To nám umožnilo 
i investice do technologií.

V době covidové jsme nezazna-
menali nárůst objemu zakázek 
pro ofsetový tisk. Část našich stá-
lých odběratelů se v březnu roku 
2020 úplně odmlčela.

Statistiku o objemu zakázek 
digitálního a ofsetového tisku 
neřešíme, obě technologie kom-
binujeme podle potřeby. Propad 
výroby jsem zaznamenal i u síto-
tisku a velkoformátového tisku. 
Předpokládám, že většina men-
ších polygrafických provozů, 
pokud se jim nepodařilo rychle 
přejít na výrobu obalů, samole-
pek, návodů a podobných tiskovin 
s vazbou na ochranné pomůcky, 
zaznamenala propad ve výrobě, 
případně i existenční problémy. 

S příchodem COVIDu jsme zazna-
menali u ofsetového tisku pokles 
přibližně 40 % a u digitálního tisku 
ještě více, jelikož většina klientů, 
pro které tiskneme, musela zavřít. 
Jedinou možností bylo zainves-
tovat do nových strojů a přeori-
entovat se na tisk obalů, což se 
ukázalo jako dobrý krok. Ofsetový 
tisk tak na konci roku nezazname-
nal pokles a v letošním roce roste, 
digitální tisk je nadále v poklesu 
cca 30 %. Po rozvolnění očekávám 
nárůst i digitálního tisku na obje-
my před COVIDem.

Stávající „covidová“ doba znač-
ně otřásla polygrafickou výro-
bou. Na jednu stranu byl velký tlak 
na výrobu obalů, na straně dru-
hé se zcela na celý rok vytratily 
zakázky pro turistický ruch, hote-
ly, kulturní a sportovní akce atd. 
Vzhledem k útlumu v těchto seg-
mentech výroby jsme nezazna-
menali nárůst ofsetové produk-
ce. Tiskové náklady ofsetového 
tisku byly, nejspíše i díky nervo-
zitě na trhu, nižší než v minulých 
obdobích. Oproti tomu náklady 
digitálního tisku zůstaly přibližně 
shodné. O nárůstu ofsetového tis-
ku se vůbec nedá hovořit. V tom-
to období se ofsetová produkce 
propadla oproti minulým rokům 
o cca 25 %.

ALEŠ VESELÝ  
Jednatel  

 INDIGOPRINT s. r. o.

RICHARD ŠMÍD 
Jednatel  

Polypress s. r. o.

JAROSLAV JANEČEK 
Jednatel 

Jaroslav Janeček – ARPA – 
tiskárna

JAN KREJČÍK 
Obchodní ředitel 

Tiskárna Daniel s. r. o.

FILIP KAŠKA 
Jednatel 

DUKASE s. r. o.

Společnost Gallus vstoupila na trh 
s řadou Labelfire Diamond Core. 
Původní Gallus Labelfire zůstává 
samozřejmě dál součástí nabídky.

PTÁME SE OSOBNOSTÍ Z OBORU:

Téma: Zvýšení objemu tisku zakázek ofsetem?
Otázka: Zaznamenali jste v minulém roce, v období, kdy platila omezení související s covidem, nárůst objemu zakázek 
pro ofsetovou technologii, případně pokles digitálního tisku?

V redakci NGP se snažíme být 
senzitivní na změny na trhu, 
a tak se tématem této Anke-
ty stal námět, který se k nám 
z několika tiskových subjek-
tů dostal, tedy otázka, zda se 
s příchodem covidu tiskly více 
dlouhé zakázky směřované 
na ofsetovou technologii. Pojď-
te si přečíst zajímavé odpově-
di našich respondentů, které 
tento trend úplně nepotvrdily, 
nicméně je zajímavé sledovat 
určité shodné znaky. Pokles 
objemu tisku zaznamenaly 
všechny tiskárny, někde odha-
dem až do 40 %, spíše napříč 
technologiemi, a určující pro 
současný stav byla schopnost 
rychle reagovat na skladbu 
zakázek a doplnit ji segmenty, 
které byly růstové, jako např. 
packaging, návody, samolepky, 
nebo jiné materály související 
s ochrannými pomůckami. A to 
je teď důsledkem, že digitální 
technologie zaznamenává mír-
ný pozvolný růst.

kDy

Jedinou možností bylo 
zainvestovat do no-
vých strojů a přeorien-
tovat se na tisk obalů, 
což se ukázalo jako 
dobrý krok.
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REPORTÁŽ:

Robotizace: MBO CoBo-Stack v TNM PRINT 
Některé výrobní segmenty bychom si dnes již těžko představili bez plné automatizace a robotizace – viz automotive. 
Polygrafie sice ještě tak daleko není, nicméně využití automatizovaných prvků najdeme už v každé tiskárně. 

↑ Detail robotického ramena jdoucího pro náklad. ↑ MBO CoBo-Stack v celé své kráse v tiskárně TNM PRINT. Kobot pracuje sám, byť kontrola je stále třeba. 

Robotizace je dalším stupněm, jak maximalizo-
vat efektivitu výroby. Přístupů je zde mnoho – 
od implementace dílčích hardwarových prvků 
do výroby a dokončování, přes nasazení automa-
tického online řešení, až po automatizaci celého 

výrobního workflow. Využití robotů a kobotů 
(roboti spolupracující s lidmi) je na pořadu dne 
i v polygrafických provozech! Robotizace zde 
nachází uplatnění zejména v případě manipulace 
s těžkými náklady (nakládání a vykládání palet 
s papírem). Dochází i k propojování robotických 
pomocníků jak s tiskovými stroji (automatické 
zakládání tiskových desek), tak i s dokončovacími 
zařízeními (skládací stroje, řezací plotry, automa-
tizované lepičky, výsek, laser ap.). Jedním z pro-
vozů, kde úspěšně zapojili robotizaci do výroby, je 
tiskárna TNM PRINT s. r. o.

MBO CoBo-Stack v TNM PRINT
Kobot neboli kolaborativní robot – jak již název 
napovídá – je primárně určen k tomu, aby plně 
spolupracoval s lidmi. Jeho výhodou je, že nepo-
třebuje žádnou ochrannou klec. Stohy produk-
tů jsou přepravovány ze zařízení (falcovací stroj, 
stroj na lepenou vazbu ap.) na podávací stůl 
„CoBo-Stack“. Robot zvedne štosy archů z podá-
vacího stolu a uloží je na palety. Jedná se jak 
o velkou fyzickou úlevu a pomoc pro operáto-
ra při vykládání, tak o eliminaci zcela monotón-
ní, rutinní práce. Palety mohou být umístěny 
na obou stranách vykládky, což zdvojnásobí 
produkci – umožní nepřetržitý provoz. Zatím-
co MBO CoBo-Stack plní jednu paletu, obsluha 
může již naloženou paletu přesunout a připravit 
další prázdnou paletu. 

Technický popis MBO CoBo-Stack
MBO CoBo-Stack je pro své okolí bezpečný – 
není nijak velký, nedělá prudké, rychlé pohy-
by. Nepotřebuje tak žádné speciální ochranné 
prvky ani prostor se zvýšenými bezpečnostní-
mi nároky. Lze využít 1 nebo 2 paletové prosto-
ry, což umožní přípravu jedné palety, zatímco 
s druhou pracuje kobot. Ovládání a kontrola je 
signalizována pomocí kontrolek, díky čemuž 
operátor hned zná různé provozní stavy kobo-
ta. U některých provozních stavů existuje též 
přídavný zvukový signál. Obsluha tedy nemusí 
nutně zůstávat přímo u výrobního stroje a může 

se věnovat současně i jiným úkolům. Součástí 
kobota je router RAS umožňující též vzdálený 
přístup k údržbě. K hlavním přednostem MBO 
CoBo-Stack patří: minimální požadavky na pro-
stor, maximální flexibilita, jednoduchá obsluha 
a programování. 

Praktické zkušenosti s MBO CoBo-Stack
nám sdělil Radek Kuklík, ředitel TNM PRINT.
Jak dlouho máte MBO CoBo-Stack v provozu 
a jaké jsou vaše dojmy? 

MBO kobota máme v provozu asi půl roku 
a naše dojmy jsou velmi dobré. Řekněme, že veš-
kerá očekávání, která jsme měli, byla 100% napl-
něna. Zatím tedy naprostá spokojenost! 
Co bylo tím hlavním impulzem pro pořízení 
robota MBO CoBo-Stack?

První myšlenkou bylo samozřejmě rozšíře-
ní automatizace. Je to trend, kterému se nevy-
hne dnes už téměř žádná výroba. Polygrafie je 
sice trochu specifická, často nelze automatiza-
ci s roboty nasadit celoplošně jako například 
v automotive, ale potenciál tu je také velký. Plá-
novali jsme už delší dobu implementovat pokro-
čilou automatizaci – především v postpressu. 
Kdybyste měl vyzdvihnout 3 hlavní výhody 
MBO CoBo-Stack, které by to byly? 

Za prvé: stálý výkon – robot/kobot pracuje 
pořád a stejně výkonně. Za druhé: bezproblémo-
vý a tichý chod. Za třetí: velice rychlá a hladká 
instalace i zaučení obsluhy. 

Jaký máte názor na roboty/koboty v polygra-
fické výrobě, která je dost specifická?

Dle mého názoru je to hlavně o automati-
zaci některých procesů, kde jde hlavně o těž-
kou nebo hodně rutinní práci. To znamená, 
především manipulace s archy a paletami. 
Zde je ten prostor pro nasazení robotů/kobo-
tů široký. Jde o výborný doplněk ve spolupráci 
s lidmi. Polygrafie se bude muset přizpůsobit 
a celý výrobní proces co nejvíce automatizovat 
a plánovat. Je to jediná šance do budoucna, jak 
správně fungovat a být konkurenceschopní. 
Dobrou inspirací pro polygrafii jako takovou 
by mohl být například již výše zmiňovaný seg-
ment automotive. 
Plánujete v budoucnu další nasazení automati-
zace/robotizace, a kde?

Určitě plánujeme. Vidíme to jako jednu z cest 
naplnění našich vizí. Je to výrazné zrychlení 
provozu a také ekonomicky se to vyplatí. I když 
se samozřejmě jedná o případ od případu a jako 
první věc je nezbytně nutné si vše předem dobře 
spočítat. 
Lidé obecně přijímají automatizaci/robotizaci 
často nelibě – vnímají to jako „něco, co jim kra-
de práci“ – je tento trend ještě stále živý, nebo 
se to již mění k lepšímu? 

Naším cílem určitě nikdy nebylo ani nebu-
de propouštět lidi. Naopak, šikovných pracov-
níků si velice vážíme! Raději jim nabídneme 
lepší a kvalifikovanější práci, než abychom je 
nahradili roboty. Na druhou stranu, v součas-
né době každý optimalizuje procesy ve výrobě 
a pravděpodobně dnes už nikde není moc pro-
storu na to, aby tým lidí nějak zbytečně bobtnal. 
Takže bychom si rádi vystačili s lidmi, které tu 
máme, a tu těžkou a nepopulární práci nahra-
dili roboty. A podle mých zkušeností už to i lidé 
dobře chápou – alespoň tady u nás v tiskárně. 
Vědí, že roboti mají lidem pomoci a ulehčit prá-
ci, nikoli je nahradit! Druhou věcí jsou poté i ty 
další důsledky. Zkuste si představit, že 8 hodin 
jen vykládáte palety – a to pořád dokola. Jednak 
vás to asi nebude moc naplňovat, ale současně 
je to i fyzicky dost těžká, monotónní práce. A to 
si bohužel často vybírá daň v podobě různých 
zdravotních potíží. 
Jaká je spolupráce s FORMICA CZ?

Se společností FORMICA CZ spolupracujeme 
dlouhodobě. Pokud se vyskytne nějaký problém, 
reagují rychle a vstřícně. Nenechají nás ve šty-
chu, když se něco děje. Všeobecně tedy máme 
s FORMICA CZ zkušenosti kladné.

mHa

Automatizace je v nějaké míře 
ve všech výrobních odvětvích. 
Chtějí-li jít výrobci s dobou, nut-
ně musí svou pozornost zaměřit 
na efektivitu výrobních kapacit 
s důrazem na automatizaci s robo-
tizací.

INZERCE
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I  když o lignocelulozových materiálech 
hovoříme v souvislosti s obaly častěji jako 
o lepenkách, papír není jen populárním 

substrátem v polygrafii, ale hojně je využíván 
i ve výrobě flexibilních obalů. 

Papír, různých fyzikálních, mechanických 
i optických vlastností s rozdílnou plošnou hmot-
ností i složením, se ve výrobě obalů využívá pře-
devším ve výrobě pytlů, sáčků či tašek. Dalším 
sortimentem jsou papírové obálky, balicí papíry 
či papíry na obaly tvarované na horizontálních 
či vertikálních strojích. 

Výběr papíru se řídí sortimentem a kon-
strukcí pytle
Na výrobu papírových pytlů, které patří k obje-
mově největšímu sortimentu z flexibilních 
papírových obalů, se využívají různé typy 
sulfátových, sulfitových či směsných papírů. 
Pochopitelně že nejenom papírů, protože papí-
rové pytle jsou obvykle vícevrstvé (mohou být 
až 6vrstvé, ale nejčastější varianta jsou 3 vrstvy) 
a bariérová vrstva bývá často z plastové fólie 
(nejčastěji PE). Papíry mají nejčastěji plošnou 
hmotnost 70–90 g/m2. Existují materiálové řady 
přírodních – natur – papírů (N) i různé natíra-
né varianty. Před časem vzbudily pozornost 
jednovrstvé pytle s nosností až 40 kg plněného 
materiálu (pytle One od výrobce Mondi), které 

se vyrábí z papíru s plošnou hmotností 110 nebo 
120 g/m2. Jako papír se používá vysoce průtažný 
a propustný pytlový papír Advantage ONE, kte-
rý je pevný, tuhý a velmi dobře potiskovatelný.

U stavebních ventilových pytlů se používají 
téměř výhradně papíry sulfátového typu, kte-
ré jsou pevnější. Na výrobu ventilu se využíva-
jí ještě pevnější papíry s vyšší gramáží. Obdob-
ně je tomu i u přelepu dna či u pytle One přelepu 
odnosné rukojeti (zde se využívá papír speciální 
sandwichové konstrukce papír/PE/mřížka/PE/
papír). Otevřené pytle nemusí být jen lepené, ale 
mohou být i šité, na podšití řetízkovým stehem 
se ve výrobě využívají krepované papíry o ms 
135 g/m2. Z důvodu zvýšené bariéry se u někte-
rých typů pytlů používají vrstvené papíry, např. 
PE, mikrovoskem, latexem, asfaltem apod. 

Papíry na sáčky a tašky?
Při výrobě sáčků, která je obdobná, se z důvo-
dů nižších požadavků na nosnost využívá ještě 
širší protfolio papírových materiálů, ať již sul-
fátového či sulfitového charakteru. Hojně jsou 
využívány papíry pergamenové, hedvábné, ofse-
tové, chromované, bezdřevé, vrstvené a mnohé 
další.

U papírových tašek jsou obvykle využívány 
papíry o plošné hmotnosti 80–120 g/m2, nejčas-
těji ve formě přírodních či hladkých bělených 

sulfátový papírů. Hojně se využívají k výro-
bě i papíry z recyklátu, podobně jako i u výše 
uvedeného sortimentu, dále přírodní sulfátové 
papíry, sulfitové i pytlové papíry či duplexy. Pyt-
lové papíry (přírodní, bílé, rýhované atd.) se vyu-
žívají hlavně u průmyslových typů papírových 
tašek. V závislosti na plošné hmotnosti je pak 
odvislá i nosnost tašky (u jednovrstvých tašek 
o ms 80, 90, 110 g/m2 se obvykle dělají zkoušky 
na 15, 20, 25 kg). Na rukojeti se používají sulfáto-
vé papíry o plošné hmotnosti 200 g/m2. Pro zvý-
šení pevnosti rukojeti se rukojeť přelepuje papí-
rem nebo i kartonem cca 250 g/m2. 

Mezi flexibilní obaly se řadí i obálky. I když 
se jedná o sortiment (především, co se kore-
spondenčních obálek psaníčkového typu týče) 
v současnosti spíše na ústupu, stále ještě má 
své místo, především v obchodním a úředním 
styku. Papíry na obálky jsou obvykle ze sulfi-
tových papírů. Současným trendem je zvýšený 
podíl recyklovaného vlákna. Plošná hmotnost 
papírů je obvykle 60–100 g/m2, výjimkou nejsou 
ani obálky o nižší plošné hmotnosti, ostatně 
v nedávné minulosti byly tzv. letecké obálky 
vyráběny i z gramáže okolo 36 g/m2. Kvůli niž-
ší plošné hmotnosti a specifičnosti sortimentu, 
hlavně aby nebylo vidět dovnitř na obsah, jsou 
papíry na obálky většinou vyráběny s vyšším 
podílem plnidel. Rovněž, podobně jako i u ostat-
ního vyjmenovaného sortimentu z oblasti fle-
xibilních papírových obalů, existují obálky či 
zasilatelské obchodní tašky i ve vícemateriálo-
vé kombinaci. K nejznámějším z nich patří sor-
timent tzv. bezpečnostních obálek, kde je papír 
kvůli požadavku zvýšené bariérové ochrany 
spojen s bublinkovou fólií z PE. 

Jana ŽiŽková

Papírové pytle jsou obvykle více-
vrstvé (mohou být až 6vrstvé, ale 
nejčastější varianta jsou 3 vrstvy) 
a bariérová vrstva bývá často 
z plastové fólie (nejčastěji PE). 

MATERIÁLY:

Papíry pro výrobu obalů
Nejen lepenka, ale i papír je hojně využíván ve výrobě flexibilních obalů. 

↑ Potištěný papír na sáčky.

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE:

Nový řezací stůl Kongsberg C20
Společnost Kongsberg PCS uvedla na trh malý kompaktní vyřezávací plotr C20. 
Nabízí rychlost řezu až 100 m/min při zpracování produktů v maximálním formátu 
1,6 × 1,4 m.

Nový Kongsberg C20 je nej-
menší vysokorychlostní 
vyřezávací plotr na trhu. 
Nové kompaktní dokončo-
vací zařízení rozšířilo nabíd-
ku stolů v řadě Kongsberg C. 
Řezací stůl C20 se vyznaču-
je stejnými charakteristika-
mi jako ostatní větší plotry 
ve třídě Kongsberg C Series, 
tzn. C24 až C66. Výrobce uvá-
dí, že ve formátu 1,6 × 1,4 m je 
nejproduktivnějším zaříze-
ním ve své formátové třídě. 
Kongsberg C20 pracuje s rych-
lostí řezu až 100 m/min.

Se svým kompaktním 
půdorysem může najít renta-
bilní uplatnění mezi malými 
výrobci produktů typu signu, 
kteří zápasí s nedostatkem 
výrobních ploch. Nové zaří-
zení může efektivně sloužit 
také u středních nebo velkých 
výrobců obalů při přípravě 
vzorků nebo pro zpracování 
malých zakázek. Kongsberg 
C20 by mohl být velmi 
úspěšným zařízením rovněž 
z pohledu ukazatele celkových 
nákladů na vlastnictví  
(TCO – Total Cost of Owner-
ship).

Robustní i úsporně kom-
paktní
Nový digitální vysekávací 
plotr Kongsberg C20 se podob-
ně jako ostatní produkční stoly 
značky Kongsberg vyznaču-
je robustní konstrukcí, která 
uživatelům nabízí vysokou 
kvalitu produkce. Společ-
nost Kongsberg PCS využila 
při vývoji plotru C20 všechna 
osvědčená konstrukční řeše-
ní použitá na ostatních řadách 
a typech strojů Kongsberg. Uži-
vatelé technologií Kongsberg 
mají zkušenost s precizní kva-
litou základní desky, traver-
zy i řezacího modulu, což se 
promítá i do přesnosti řezu 
jejich produkce. Podobně 
i v oblasti softwaru se operátor 
setká s osvědčenou podporou 
od pokročilého systému obslu-
hy. Součástí výbavy je také 
kamerový inspekční systém.

Kongsberg oznámil nejno-
vější inovaci C20 ihned poté, 
co jej letos v dubnu od skupi-
ny podniků Esko koupil inves-
tiční fond OpenGate Capital 
a přejmenoval na Kongsberg 
Precision Cutting Systems. 
Kongsberg PCS nyní tvoří ↑ Nejmenší vysokorychlostní vyřezávací plotr Kongsberg C20.

Kongsberg C20 se vyznačuje kom-
paktním půdorysem, což může 
vyhovovat malým výrobcům ze 
segmentu signu, kteří zápasí s ne-
dostatkem výrobních ploch.

JAK NA:

Kreativní papíry (3. díl)

Udělat dobrý první dojem je nesmírně důle-
žité. A obzvláště pak v profesní rovině. 
Na to, jak dobře zapůsobíte, má vliv spous-
ta faktorů. Jedním z nejrelevantnějších je 
ovšem sebeprezentace. Skvělou cestou, jak 
zaujmout a hlavně vyniknout mezi ostatní-
mi, jsou vizitky. Při jejich předávání napří-
klad potencionálnímu klientovi totiž nesdí-
líte pouze své kontaktní údaje, ale zároveň 
se jimi i prezentujete. 

Papíry MultiLoft
Sendvičový materiál MultiLoft je elegant-
ním řešením pro ty, kteří by si přáli tro-
chu extravagantní vizitky, ale například 
i pozvánky, oznámení a další silnější pro-
dukty. Vrstvy papírů jsou k sobě lepeny 
a jejich barvy je možné různě kombino-
vat dle potřeby a vkusu. A to zcela inter-
ně, jelikož jsou archy již potřeny lepidlem, 
které je citlivé na tlak. Tudíž jsou k sobě 
vrstvy slepeny dohromady tlakem lisovací 
lišty na řezacím stroji. Materiál je ideální 
pro digitální tisk a zušlechtění. Dokonce 
je možné vytvořit výsek do první vrstvy 
a docílit tak netradičních efektů.

V rozsáhlé nabídce EUROPAPIER - 
BOHEMIA, spol. s r. o. naleznete 6 různých 
barev krycích vrstev s jednostranným pre-
fabrikovaným lepidlem v gramážích 240 
a 270 g/m2, a dokonce 14 druhů vnitřních 
vrstev v 270 a 325 g/m2 s předem nanese-
ným lepidlem po obou stranách.

Zkušenosti v PROPERUS, s. r. o.
V expresní tiskárně PROPERUS pracují 
s materiálem MultiLoft při výrobě vizitek 
už přes 3 roky. Ve své nabídce mají všech-
ny dostupné barevné varianty, včetně mezi 
klienty oblíbenou černou, potištěnou bílým 
inkoustem. 

Jeden z hlavních důvodů, kvůli kte-
rým se pro MultiLoft rozhodli, je, že se jim 
s materiálem jednoduše a čistě pracuje. 
Slepování vrstev k sobě funguje spoleh-
livě a nesetkávají se s problémem ani při 
tisku a zušlechtění. V tiskárně používají 
pro potisk tiskový stroj Indigo, přezdívaný 
digitální ofset. S ním využívají v maximál-
ní míře možností všechna zušlechtění, kte-
rá jim stroj nabízí. Tudíž se u nich při výro-
bě vizitek materiál často setkává mimo 
speciálních barev také s parciálním lakem, 
někdy s aplikací metalických fólií, ale také 
například i s gravírkou, se kterou pomocí 
laseru vyřezávají do vrchní vrstvy různé 
obrazce, díky čemuž pak prosvítá prostřed-
ní vrstva a vytváří tak 3D efekt. 

Papír zkrátka dobře reaguje na všechny 
typy digitálního zušlechtění. 

Pokud i vy máte zájem rozšířit svou nabíd-
ku o tento materiál, obraťte se na EUROPA-
PIER - BOHEMIA, spol. s r. o.

mZE 

↑ Ukázka materálu MultiLoft v praxi.

výzkumná a vývojová základ-
na v Norsku, výrobní závod 
v Brně a nové ústředí v Gen-
tu. Zaměstnává celkem 400 
pracovníků. OpenGate Capital 
sídlí v Los Angeles a evropskou 
kancelář má v Paříži.

gko
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↑ V těžkých časech není čas ani prostor na hrdinství. Hlavní je přežít.

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1

Transformace firem a změny (nejen) v roce 2021

UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ:

Zušlechtění tisku od KURZ 
Pojem ražební fólie se mezi zpracovateli a výrobci etabloval jako pojem pro metalizované dekorace.

V zhledem k nesčetným reklamním zprá-
vám, které v dnešní době cílí na spotře-
bitele, je boj o pozornost výrobců a zna-

ček stále tvrdší. Jako specialista na zušlechtění 
KURZ podporuje své zákazníky řešeními napříč 
technologiemi v oblastech digitální, horké a stu-
dené ražby, aby se právě jejich obaly staly atrak-
tivnějšími. Sdružujeme své kompetence pod 
sloganem „The Nature of Attraction“. Tento holi-
stický přístup jsme představili poprvé na veletr-
hu drupa 2021.

Cílem inovací společnosti KURZ je dát výrob-
cům a zpracovatelům příležitost rychle reago-
vat na trendy, vyrábět transparentně a udr-
žitelně, a vytvářet si tak jasnou konkurenční 
výhodu.

KURZ představil na drupě nová řešení pro 
různé segmenty
Odborné webináře jsme specializovali pro dvě 
základní skupiny uživatelů: designéři a bran-
dy, tiskárny a zpracovatelé. S použitím nových 
řešení chceme zajistit, aby mohl obalový průmy-
sl držet krok s vysokými požadavky zákazníků. 
Inovace posledních let ukazují, kam vede náš 
další vývoj. Od specializovaného výrobce ražeb-
ních fólií k jednomu z předních poskytovatelů 
komplexních systémů v oblasti ražební techno-
logie s vlastním vývojem a výrobou strojů.

Dceřiná společnost STEINEMANN DPE vyvi-
nula vlastní řadu strojů pro profesionální zpra-
covatele v oblasti digitálního tisku a digitálního 
dokončování, kteří jsou pod obrovským tlakem 
v čase i nákladech. Podporujeme výrobní pro-
cesy, které přinášejí výsledky rychle a snadno, 
a představují tak odlišující se faktor od konku-
rence. Stroj DM-MAXLINER 3D pro digitální 
zušlechtění archů zvládne parciální lakování, 
reliéfní lakování s haptickým efektem a metali-
zaci v jednom. Nastavuje nová měřítka v oblasti 
flexibility, kvality a efektivity.

V oblasti horké ražby jsme na drupa 2021 
představili nový produkt – efektivnější a úspor-
nější. Razit pomocí LUXOR® / ALUFIN® MSU 
(Multiple Surface Usage) je možné bez problémů 
na všech myslitelných površích, a to i při vyso-
korychlostním tisku. Tento univerzální produkt 
dává zpracovatelům větší svobodu, umožňuje 
dekoraci těch nejnáročnějších materiálů, které 
dosud nebylo možné zpracovat. Pro výrobce roz-
šiřuje škálu aplikací, šetří čas a peníze.

Pro archovou studenou ražbu jsme na dru-
pa 2021 představili novou formulaci produk-
tu se širokým spektrem aplikací, opět s nižší 
spotřebou materiálu a času. Produkt KPS SX + 

je řešením, které díky rozšířeným možnostem 
zpracování pokryje širší škálu zakázkek. Snad-
ným nastavením parametrů a dobrou zpraco-
vatelností snižuje přípravné i výrobní časy. Je 
vhodná i pro sofistikované designy a přechody. 
Kromě širokého rozsahu použití splňuje základ-
ní zákonné požadavky, jako jsou nároky elek-

tronického průmyslu (RoHS) nebo obalového 
průmyslu (CONEG). Obaly zušlechtěné stude-
nou ražbou (stejně tak horkou ražbou) je možné 
recyklovat.

Samostatné sekce jsme detailněji věnovali 
např. produktům na ochranu proti padělkům, 
nebo možnostem využití raznic od společnosti 
Hinderer & Mühlich.

Udržitelnost jako klíč k úspěchu výrobců
Environmentální kompatibilitu v celém dodava-
telském řetězci, a tedy i v oblasti obalů, prezen-
tujeme transparentně a důvěryhodně. Po celá 
desetiletí se pojem ražební fólie mezi zpracova-
teli a výrobci etabloval jako pojem pro meta-
lizované dekorace. Při ražbě, tedy při přeno-
su tenkých dekoračních vrstev, se na podklad 
nepřenáší žádná plastová fólie. Odpadový PET 
nosič, který byl dříve likvidován v cyklu průmy-
slového odpadu, nyní vracíme zpět a recykluje-

me v rámci systému RECOSYS®. Nové recyklační 
centrum ve Fürthu (Německo) dává udržitel-
nosti nový rozměr. Použitý PET je odebírán 
zpět jako cenný materiál, recyklován a vrácen 
do životního cyklu jako nová surovina – granu-
lát RECOPOUND®.

Pokud jste nestihli některý z našich odbor-
ných webinářů během konání veletrhu drupa 
2021, kontaktujte mě pro zprostředkování jejich 
záznamů. 

Svetlana Holečková, Business Development, 
PR & Marketing Manager LEONHARD KURZ 
South-East Europe. E-mail: svetlana.holecko-
va@czkurz.com.

public rElations

Razit pomocí LUXOR® /
ALUFIN® MSU (Multi-
ple Surface Usage) je 
možné bez problémů 
na všech myslitelných 
površích, a to i při vyso-
korychlostním tisku. 

↑ Špičkové zušlechtění knižní obálky.

ně posílil systém omnicha-
nnelu, kde firmy provozují 
dva nezávislé prodejní kaná-
ly – kamenný obchod i eshop. 
Je to výhodné jak ze strategic-
kého hlediska, tak z důvodu 
pojistky proti neočekávaným 
událostem. Přechod tradičně 
orientovaných firem do online 
a digitálního režimu není bez-
bolestný a už vůbec ne jedno-
duchý. Navíc právě polygrafie 
je v tomto ohledu dost specific-
ká a hodně bojuje se správným 
nastavením online i automati-
zace. Většinou to také zname-
ná radikální zásah do celého 
workflow tiskárny. Tiskár-
ny dobře vytěžující potenciál 
W2P: CEWE, tiskarik.cz, happy 
foto, print24.eu, tiskarena.cz, 
BOBO, Polypress atp. 

Generační změny
Předávání firem je dalším feno-
ménem, který poslední dekádu 
dává zabrat nejednomu maji-
teli tiskárny. Na první pohled 
triviální věc, ve výsledku však 
může být velkým oříškem. 
Na začátku bylo vždy nadše-
ní a spousta energie, budová-

ní firmy a schopnost i ocho-
ta riskovat. Počáteční léta 
dřiny a odříkání vystřídal 
úspěch a expanze firmy. Jen-
že po 20–30 letech je nejpro-
duktivnější éra pryč, přichá-
zí únava, vyčerpaní a potřeba 
zvolnit. Ozvat se mohou i zdra-
votní problémy nebo syndrom 
vyhoření. Navíc je zde aktuální 
problém s lidmi – jak s nedo-
statkem odborných pracovní-
ků, tak i s potenciálními nový-
mi nástupci, kteří by převzali 
pomyslné otěže firmy. Nesmí-
me opomenout ani prvek psy-
chologický – komu a jak předat. 
U nás úspěšně řešili generační 
změny například v tiskárnách: 
Králíček, Macík, Horák, Inpress 
a další.

Přežijí jen ti nejschopnější
Dalším z klíčových faktorů je 
diverzifikace portfolia. Zde se 
silně promítla právě korona-
virová krize v roce 2020. Platí, 
že přežijí opravdu jen ti, kteří 
se dokáží nejrychleji a nejlépe 
adaptovat. Jde o společnosti, 
které právě v čase stagnace ze 
sebe dokázaly dostat maxi-

mum a někdy udělaly doslo-
va z nouze cnost. Divezifika-
ce firem, resp. jejich portfolia, 
proměnila potenciální ztrá-
ty v zisk, kdy z komerčního 
a merkantilního tisku mnozí 
přešli například na obaly, jiní 
„přesedlali“ z analogu na digi-
tál anebo zkrátka zjednodušili 
postup – například tisk z etiket 
přímo na obaly. 

Změny se daly do pohybu
Za poslední rok zde máme 
i několik příkladů, kdy se poly-
grafická firma ocitla na hraně 
bytí/nebytí. Například v tis-
kárně EUROPRINT a. s. dlou-
ho plánovaný prodej úspěšně 
vyvrcholil koncem ledna 2021 
(více v NGP č. 5–6/2021), kdy 
ji koupil CZECH PRINT CEN-
TER – Development s. r. o. (pat-
řící do skupiny Czech Media 
Invest). Dalším příkladem je 
nedávná akvizice tradiční tis-
kárny S-TISK Vimperk s. r. o. 
(založené Ing. Ladislavem Štěr-
bou), která od března 2021 pat-
ří pod křídla českobudějovické 
tiskárny INPRESS a. s. (viz roz-
hovor v NGP 5–6/2021 s ředi-

telem Vladislavem Nadberež-
ným). Příkladem z opačného 
konce spektra je kdysi slavná 
Těšínská tiskárna, a. s. s dlou-
hou tradicí (více v NGP 4/2021), 
která letos v únoru ukončila 
činnost. Celý zkušený pracov-
ní tým byl rozprášen a tiskové 
stroje byly komplet prodány 
do jiných zemí. 

mHa

V současnosti většina 
firem (nikoli pouze 
v polygrafii) neřeší až 
tak technologie nebo 
upgrade v pracovních 
procesech. Řeší hlav-
ně své vlastní přežití 
a přizpůsobení se 
aktuální situaci trhu. 
Na druhou stranu, 
každá krize jednou 
skončí. 

FOR SALE?
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Canon rozšiřuje portfolio tiskáren segmentu 
VLF o Colorado 1630 – s šíří tisku 64" (162,5 cm). 
Model pro tisk z role na roli využívá pokroči-
lé technologie UVgel a Océ FLXfinish. Základ-
ní konfigurace vyniká odolností, spolehlivos-
tí a stabilitou, lze ji přizpůsobit individuálním 
potřebám. Umožňuje mimo jiné připojení modu-
lů, jako je FLXfinish, dostupnost druhé role tis-
kových médií nebo oboustranný tisk. 

Flexibilia, široké možnosti využití
Model Colorado 1630 umožňuje zákazníkům 
začít se základním modelem a podle individuál-
ních potřeb si vybrat z řady dalších rozšiřujících 
modulů. Pokud je například tiskárna instalo-
vána v konfiguraci pro jednu roli média, ale je 
třeba prodloužit délku běhu, lze snadno přidat 
modul pro druhou roli média. Precizní podá-
vání médií modelu Colorado 1630 dále zvyšu-

je efektivitu a zajišťuje přesnou registraci pro 
oboustranný tisk. Možnost „print side in“ tiskne 
na vnitřní i vnější stranu role pro maximálně 
všestranné využití médií. Všechny možnosti lze 
aktivovat na dálku bez nutnosti zásahu obsluhy. 
Volitelný modul FLXfinish představuje flexibil-
ní řešení pro matnou nebo lesklou povrchovou 
úpravu a používá jedinečnou techniku vytvrzo-
vání pomocí LED. Ta byla vyvinuta s důrazem 
na lepší vizuální dojem aplikací typu: banne-
ry, tapety a POS materiály – bez nutnosti měnit 
inkousty nebo média. K vysoké kvalitě tisku při-
spívá též rozlišení až 1 800 dpi. Colorado 1630 se 
dobře uplatní i při tisku na porézní média jako 
nenatírané papíry a soft signage materiály.

Co nabízí a kam cílí Colorado 1630
Novinka využívá prvků automatizace – napří-
klad průběžné doplňování inkoustu on-the-fly. 
K dalším pokročilým funkcím, výrazně zjedno-
dušující obsluhu stroje, patří dále monitorování 
trysek, údržba tiskové hlavy a navíjení média. 
Kromě toho je k dispozici aplikace Canon Remo-
te Control, která monitoruje provoz všech tis-
káren Colorado instalovaných ve firmě. Díky ní 
lze kontrolovat stav tiskárny na dálku a použí-
vat zařízení v režimu 24/7 bez dohledu. Aplikace 
odesílá upozornění na mobilní zařízení uživate-
lů s aktualizacemi stavu tiskárny, varováními 

a chybami. Océ Colorado 1630 je primárně navr-
ženo pro reklamu. Ale své využití najde všude, 
kde je vyžadována vysoká výkonnost a odol-
nost (bannery, podlahová grafika nebo třeba 
potisk automobilů). Výhodou je také zkráce-
ní doby před následným zpracováním, protože 
výtisky produkované technologií Canon UVgel 
jsou okamžitě suché a bez zápachu. Ve svém nej-
rychlejším režimu může Colorado 1630 při tis-
ku aplikací, jako jsou venkovní bannery a bill-
boardy, dosáhnout maximální rychlosti tisku 
111 m²/hod. V režimu tisku ve vysoké kvalitě 
dosahuje stroj rychlosti 29 m²/hodinu. 

mHa

Nový model Colorado 
1630 rozšiřuje řadu VLF 
tiskáren a nabízí stejné 
funkce pro vysokou pro-
duktivitu, kvalitu výstu-
pu a všestrannost médií 
jako její větší „bratr“, 
model Colorado 1650. 

OBALY, ETIKETY:

Zušlechťováním ke krásnějším obalům
Dokončování a zušlechťování tiskovin je silným a populárním tématem. Jak jej vnímají obaláři? 

↑ Canon uvedl nový model velkoformátové tiskárny Colorado 1630 s technologií UVgel.

VELKOFORMÁTOVÝ TISK:

Canon představuje Océ Colorado 1630
Nový model produktové řady Océ Colorado představuje zajímavou volbu pro poskytovatele velkoformátového tisku, 
kterým nabídne přístup ke všem prověřeným výhodám technologie UVgel. Investice do rozšíření podnikání je přitom 
nižší a přináší flexibilní možnosti různých konfigurací, které tak lze přizpůsobit individuálním potřebám uživatelů.

O baly a etikety před-
stavují jedny z nejdy-
namičtěji rostoucích 

polygrafických segmentů. Jaké 
jsou trendy a oblíbené zušlech-
ťovací postupy obalů a etiket? 

Laky a metalické efekty
V první řadě to jsou parciál-
ní laky, velice oblíbené jak pro 
obaly, tak etikety. Jedná se 
o úplný základ při zušlechťo-
vání. Patří sem mj. laky matné, 
laky typu soft touch a také růz-
né kombinace. Zvlášť efekt-
ní jsou kombinace lesklého 
a matného laku – například 
ve spojení s černým podkladem 
(černou etiketou či obalem). 

V druhé řadě jsou to metalické 
efekty, kde dominuje zejména 
ražba – horká i studená. Stá-
le žádanější jsou hologramy, 
reliéfní povrchy a v poslední 
době čím dál více i Braillovo 
písmo. Metalické efekty hod-
ně rostou, zákazníci je chtě-
jí. Dělá se například studená 

ražba, kdy se tiskne parciálně 
UV lepidlem, přes které se apli-
kuje fólie obsahující metalic-
kou vrstvu. V místě kontaktu 
s lepidlem dojde k „vytrhnutí“ 
a vytvrzení metalické vrstvy. 
Efektní a relativně levná vari-
anta. Pak je zde horká ražba, 
kdy se na vysokou teplotu (až 

↑ Ukázka digitálního zušlechtění krabiček pomocí ražebních fólií KURZ.

130 °C) zahřeje mosazný válec 
s potřebným reliéfem a ten pak 
přes fólii vytlačí požadovaný 
efekt do substrátu. Díky vyso-
kému tlaku a teplotě je výsled-
ný efekt lepší, dosahuje se vyš-
šího lesku a ostřejších kontur 
a linií. Technologie je ovšem 
dražší. Musíte nechat vyrobit 
válec, což je v řádech klidně 
i desítek tisíc korun.

Výsek a lamiance
Do třetice je to výsek, který 
lze dnes již také řešit digitálně, 
konkrétně laserem. Zde odpa-
dá nutnost výroby planžety – 
výsekové raznice. Často tak jde 
o ekonomicky velice zajímavou 
alternativu ke konvenčnímu 
výseku. Ale i to má své limity, 
laserový výsek může mít pro-
blémy s některými materiá-
ly (PVC, PE) a je nutné vhodně 
volit typ laseru. Mezi populár-
ní zušlechťovací prvky patří 
i laminace, i když je třeba rozli-
šit, zda-li jde spíše o ochranný 
anebo vyloženě zušlechťovací 
prvek. Po ekonomické strán-
ce je laminace pro zušlechtění 
– oproti laku – stále relativně 
drahé řešení. Proto se používá 
jen v případech, kdy již nedo-
stačuje jako ochranný prvek 
lak. Mezi typické příklady 
takového využití patří třeba 
IML produkty, kde je požado-
vaná zvýšená odolnost (nápo-
jové kelímky, etikety na pivní 
basy ap.). Jako ochranný prvek 
je laminace používána též 
v segmentu různých technic-
kých etiket, zlepšuje odolnost 
(mechanickou a chemickou) 
i odolnost barev vůči UV záře-
ní a světlu obecně. 

Omezení a limity
V první řadě je klíčová poro-
zita a savost substrátu, které 
ovlivňují následnou spotře-

bu laku. Své limity má i laser 
(viz předchozí odst.) – někte-
ré materiály umí, jiné ne. 
UV laminaci zase limituje 
tloušťka substrátu, kterým 
musí projít UV záření, aby 
došlo k dokonalému vytvr-
zení. U většiny materiálů se 
s časem mění jejich vlastnosti. 
Běžně se uvádí, že substráty je 
třeba zpracovat do 3–6 měsíců 
(podle typu). Během skladová-
ní se například u fólií postup-
ně snižuje jejich povrchová 
energie, což negativně ovliv-
ňuje přijímavost barvy či laku. 
Další věcí jsou obaly přichá-
zející do styku (i nepřímého) 
s potravinami. Musí splňovat 
řadu hygienických předpisů 
a používají se např. nízkomig-
rační (low migration) varianty. 
Rozhoduje též samotná tech-
nologie laku. Například UV 
laky jsou technologicky snaz-
ší na aplikaci a jsou i barev-
ně stálejší. Jenže na druhou 
stranu mají opět své limity – 
například při vyšších vrst-
vách může UV lak praskat. 
Naproti tomu disperzní (vodo-
vé) laky mohou mít své výho-
dy, ale jejich zasychání je tech-
nologicky náročnější.

Technologie vs. náklady
Otázka ceny vždy hraje důleži-
tou roli. Například horká ražba 
je drahá a vyplatí se až od urči-
tého objemu. Nebo si zákazník 
připlatí. Další věcí je samotná 
volba správné technologie pro 
daný náklad. Dobrou možností 
je, když má tiskárna k dispozi-
ci dostatečné množství strojů 
s vhodně nakombinovaný-
mi technologiemi zušlechtění 
a zároveň respektujícími pou-
žitelnost pro různé velikosti 
nákladů.
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„U některých druhů zboží si zákaz-
ník za exkluzivně zušlechtěné obaly 
a etikety rád připlatí. Třeba u dra-
hých vín, alkoholu, parfémů a dalšího 
luxusního zboží,“ dodává Jan Bourek.

E-commErcE v Čr 
v rocE 2020 

Minulý rok 2020 byl zcela 
rekordním, co se týče naku-
pování přes internet. Vzhle-
dem ke globální situaci 
ohledně pandemie korona-
viru to sice není až takovým 
překvapaním, nicméně reál-
ná čísla předčila i ty nejop-
timičtější odhady. Zatím-
co v „předcovidovém“ roce 
2019 byl v ČR celkový obrat 
v e-commerce 155 miliard 
korun, v roce 2020 jsme se 
dostali na téměř 200 mili-
ard (bez 4 miliard) korun. 
V letošním roce předpokláda-
ný obrat (dle predikcí APEK 
/ Asociace pro elektronic-
kou komerci) v e-commer-
ce pokoří hranici 200 mili-
ard korun. E-commerce se 
na maloobchodním prodeji 
v roce 2020 podílela z 16 %. 
Z průzkumů pak vyplývá, že 
51 % Čechů nakupovalo onli-
ne zboží „do zásoby“. Dalších 
téměř 24 % to má v plánu. 
Nejvíce se v minulém roce 
prodávaly: potraviny, léky, 
drogistické zboží, zboží denní 
spotřeby, elektronika a tech-
nika zjednodušující práci 
z domova. Enormní nárůst 
zaznamenaly notebooky, 
desktop počítače a příslušen-
ství (webkamery, pevné disky, 
grafické karty ap.). Největší 
internetové obchody (alza.
cz, mall.cz nebo czc.cz) měly 
nárůsty nákupů elektroniky 
v řadech až několik stovek %! 
Lidé také ve velkém doplňo-
vali vybavení domácností. 
Zdroj: APEK a www.upga-
tes.cz. 
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