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ROZHOVOR: 
Didot se téměř 
výhradně 
orientuje 
na obaly 
S Milanem Kunčákem jsme si 
povídali jak na téma vývoje 
v jeho tiskárně, tak i co se týče 
trendů v polygrafii a obalech. 
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DOKONČOVÁNÍ: 
Automatický 
výlupový stroj 
SM 1080 

Versotrade se svým automatic-
kým výlupovým strojem vypl-
ňuje mezeru na trhu a přináší 
inovace v procesu výseku. 
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ROZHOVOR: 
Studio 66 – Když 
je nejhůř, tak se 
musí investovat 

S Monikou Hruškovou – maji-
telkou firmy – jsme si povídali 
o nové instalaci Epson Resin, 
ale také o ekologii obecně. 
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REPORTÁŽ: 
Print 09 
v digitálu se 
strojem Ricoh 
Pro C7200x 
Jak vypadá úspěšná transfor-
mace z původně ofsetové tis-
kárny na digitální provoz. 
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ZUŠLECHŤOVÁNÍ: 
Mikroreliéfní 
ražba neboli 
micro 
embossing
V kralupské firmě Rpress s. r. o. 
nás detailně seznámili s velice 
zajímavou technologií zušlech-
ťování – mikroreliéfní ražbou. 
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V  NGP 10/2021 jsme otevřeli novou sérii 
věnující se změnám ve firmách napříč 
polygrafií. Úvodní článek se na celou situ-

aci díval více ze široka, nyní si přiblížíme jednot-
livé faktory podrobněji. Je však třeba zdůraz-
nit, že změny hýbající už několik let polygrafií 
byly nastartovány už před covidem, který vše 
„jen“ akceleroval. Velice aktuální je diverzifika-
ce produktového portfolia a vyladění firemního 
workflow, aby byla firma konkurenceschopná 
a v tomto složitém období přežila! 

Stav polygrafického trhu
V loňském roce padly objednávky v průměru 
o 30–50 % oproti běžné produkci (napříč celou 
polygrafií, nicméně jde o průměrná data a tak 
k nim třeba přistupovat). I zde však lze vidět 
extrémy na obou stranách. Někde se věnují stej-
ným polygrafickým produktům, jinde jen upra-
vili svou nabídku produktů a služeb, někde se 
pustili do jiných segmentů. V loňském roce byl 
největší zájem o ochranné štíty do obchodních 
přepážek a podlahovou grafiku pro lékárny, 
obchody, benzinové pumpy ap. Hlavní podíl tak 
měly sety podlahových grafik a kombinace tis-
kové i speciální protiskluzové laminace na pod-
lahovou grafiku. Šlo o prudký nárůst daných 
materiálů – až o 600 %. Všichni řešili diskrétní 
zóny jak pro označení podlah, tak k separaci per-
sonálu od návštěvníků nebo zákazníků.

Poklesy versus růsty
Nejvíce zasaženy byly provozy dodávající tis-
koviny do oblastí: kultura, hotely, pohostinství 
nebo volnočasové aktivity. Výrazně se omezila 

ZE SPOLEČNOSTI:

Diverzifikace produktového portfolia firem
Loňský i letošní rok jsou ve znamení změn. Mimo jiné též v rámci interního fungování tiskáren, ale také firem obecně. 
Někde se jen přizpůsobili aktuální situaci, jinde došlo naopak i ke změnám docela zásadním. 

Odborníci radí, nechť každý pře-
hodnotí a vyladí své produktové 
portfolio, aby bylo co nejstabilnější. 
To ale většinou znamená i nějaké in-
vestice, což může být trochu potíž. 

pokračování na str. 3

Nový odborník
na správu barev

Powered by X-Rite.

↑ Diverzifikace rizik, úzce spojená se změnou produktového portfolia i prodejních kanálů, je jednou z cest k udržitelnosti a konkurenceschopnosti firmy.
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Adobe CC pro týmy
Pro Edition

Tvořte bez hranic Neomezené stahování 
ze služby Adobe Stock
pro celý tým.

DTPobchod.cz

Fujifilm J Press FP790
Společnost Fujifilm North America, Graphic 
Systems Division vstupuje na trh potisku flexi-
bilních obalových materiálů s tiskovým stro-
jem J Press FP790. Digitální zařízení tiskne 
inkjetem, barvami na bázi vody. Na severoame-
rickém trhu bude k dispozici od poloviny roku 
2022. J Press FP790 potiskuje substrát v maxi-
mální šířce 790 mm, rychlostí 50 m/min. Změ-
na zakázky je „záležitostí minut“. Fujifilm 
North America Corporation, Graphics Systems 
Division dále uvádí, že doposud nainstalovala 
více než 200 digitálních tiskových strojů J Pre-
ss na výrobu komerčních tiskovin a skládaček.

Potisk jednodávkových sáčků
Do oboru potisku obalů přispěla italská společnost V-Shapes 
z Boloně inovací tisku na balicích strojích typu VFFS. Verti-
kální automatické balicí stroje (VFFS – vertical form, fill and 
seal) jsou určeny k plnění sáčků sypkými nebo granulovaný-
mi materiály. Zařízení AlphaFlex zajišťuje v rámci integrované 
výroby synchronizovaný oboustranný potisk jednodávkových 
sáčků. Využívá při tom technologii tiskových hlav Memjet 
DuraFlex s inkousty na vodní bázi a software pro správu barev 
ColorGATE PackagingProductionserver.

X-Rite s Calibrite
X-Rite a Calibrite oznámily partnerství s cílem 
transformovat foto a video portfolio X-Rite 
do nově utvořené společnosti Calibrite se zamě-
řením na služby z oblasti správy barev pro trh 
v segmentech foto, video a kreativity. Calibrite 
bude spolupracovat s X-Rite na vývoji produktů 
a převezme přímé řízení nad marketingem a dis-
tribucí řešení X-Rite z oblasti foto. Nová sada 
produktů Calibrite bude podporována technolo-
gií X-Rite. Společnost Calibrite vznikla jako sku-
pina investorů, kteří mají již více než 20 let zku-
šeností s technologiemi X-Rite.

Nová Rapida 105
Pro světovou premiéru nové generace Rapidy 105 si společnost Koenig & Bauer 
zvolila veletrh China Print 2021, který proběhl nedávno v Pekingu. Nová Rapida 
105 byla navržena na základě řady Rapida 106 a Rapida 106 X. Vyznačuje se upgra-
dem automatizačních komponent, zvýšenou rychlostí tisku a řadou designových 
řešení typických pro stroje Rapida. Výrobce uvádí např. komplexní funkce předna-
stavení, univerzální systémy chytačů s jediným nastavením pro všechny substráty, 
ekologicky šetrné mycí systémy CleanTronic založené na mycí tkanině, sušicí systé-
my VariDry, měřicí a inspekční systémy pro zajištění kvality aj.

PlateRite Ultima 40000N
Společnost Screen Graphic Solutions zavr-
šila vývoj řady termálních systémů CtP 
PlateRite Ultima 40000N. Vysoce výkonné 
modely ZT a ZS v řadě CtP PlateRite Ultima 
40000N Series jsou navrženy ke zpracování 
standardních a bezprocesních desek ve for-
mátu až 40 str. A4. Model ZT je vybaven 
jednou osvitovou hlavou, model ZS dvěma 
hlavami. Se špičkovou technologií osvitu 
hlavami GLVTM dosahuje hodinový výkon 
CtP v modelu ZT až 35 desek. Nová CtP jsou 
kompatibilní s dosavadními automatickými 
nakladači CtP Screen.

Meccanotecnica s novým 
trojřezem
Italská společnost Meccanotecnica rozšíři-
la své nabídkové portfolio o nový trojřez. 
Zařízení Meccanotecnica pro trojstranný 
ořez třetí generace je určené především pro 
zpracování digitálně tištěné produkce. Nabí-
zí plně variabilní změnu parametrů zakázek 
a zajišťuje efektivní zpracování knižní pro-
dukce v nízkém nákladu od několika stovek 
až do jednoho kusu. Je vybaveno i pro ořez 
produktů s klopami.

Igepa virtuálně
Společnost Igepa oznámila ote-
vření Virtuálního obchodní-
ho domu digitálních technolo-
gií. Jeho ambicí je poskytnout 
zákazníkovi plnou podporu 
po celou dobu rozhodovací-
ho procesu, tedy od zajištění 
nezávislých analýz proveditel-
nosti a návratnosti investic, 
přes konzultace a doporučení 
nejvhodnější technologie, až 
po samotnou dodávku a servis. 
Igepa má v nabídce široké 
portfolio technologií, materiá-
lů a služeb. Igepa v rámci Vir-
tuálního obchodního domu 
nabízí i nezávislé zpracová-
ní analýz a studií společností 
GRAFIE CZ.

Jaro s Tecnau
Společnost Tecnau úspěš-
ně uzavřela sérii virtuálních 
prezentací Spring Forward. 
Online eventy pod hlavičkou 
Vstříc jaru probíhaly od 18. 
května až do 24. června. Zau-
jaly více než tisíc zákazní-
ků, obchodních zástupců 
a partnerů. Kromě technolo-
gií Tecnau, jako jsou napří-
klad systémy Revolution 50 
a Stack 1212, byla předsta-
vena i nabídka partnerských 
organizací Canon, HP, Koni-
ca Minolta, Ricoh, Screen 
a Xerox. Prezentace Tecnau 
probíhaly v nově otevřeném 
Tecnau Experience Center 
(TEC) v Ivrea u Milána.

Flint zdražuje
Flint Group a jeho divize Commercial, Publica-
tion and Sheetfed Inks (CPS) oznamují zvýše-
ní cen heatsetových a coldsetových tiskových 
barev, jakož i barev pro archový ofset. Podob-
ně jako ostatní výrobci spotřebních materiá-
lů pro tisk, i Flint odůvodňuje zdražování své 
produkce nárůstem cen vstupních materiálů 
a nákladů na dopravu. Zvyšování cen se týká 
celého globálního logistického řetězce.

Domino v Asii
Společnost Digital Printing Solutions rozšiřu-
je své aktivity v asijsko-pacifickém megare-
gionu. Nedávno otevřela ve spolupráci s fir-
mou Harn své nové democentrum v Thajsku. 
Digital Centre of Excellence v Bangkoku bude 
sloužit k prezentacím tiskových řešení Digi-
tal Printing Solutions. Domino rozvíjí tech-
nologie inkjetového tisku přes 40 let. Nyní 
se chlubí celosvětově již tisícovkou instala-
cí technologie Generation 6 drop-on-demand 
na svých inkjetových systémech. V tom jsou 
zahrnuta i černobílá tisková zařízení K600i, 
která využívají variabilní data, jakož i barev-
né digitální tiskové stroje N610i.

Mark Andy v inkjetu
Společnost Mark Andy informuje o novém modelu Digital 
Serie iQ Press, s nímž zacílila na zákazníky se středně vel-
kou produkcí. Jedná se o nový tiskový stroj, s nímž americ-
ký výrobce vstupuje do inkjetové technologie na platformě 
své flexotiskové řady Evolution Series a inkjetového modulu 
Domino N610i UV. V inkjetovém tisku má Mark Andy v nabíd-
ce i tiskové stroje Digital Series HD a Digital Pro, který navazu-
je na model Digital One. Model Digital Serie iQ Press využívá 
softwarová řešení od firem Esko a Global Graphics.

100krát varioPRINT iX
Společnost Canon hlásí, že od zahájení prodeje archové inkoustové produkč-
ní tiskárny řady varioPRINT iX v dubnu 2020 proběhlo více než 100 instalací, 
nejčastěji – asi v 70 % – v komerčních a online tiskárnách. Většinu jejich zaká-
zek tvoří různé komerční tiskové aplikace zahrnující třeba brožury, blahopřání, 
letáky, pohlednice nebo knihy. Více než 40 % prodaných tiskáren slouží u nových 
zákazníků Canonu, kteří tiskárnu nainstalovali jako doplněk k jiným technolo-
giím nebo v rámci přechodu z ofsetového tisku a tisku tekutým tonerem na digi-
tální inkoustový tisk. Výrobce blíže informuje o instalacích ve švýcarské firmě 
Printmedien Ennetsee a britské tiskárně Severn Print.

Nový Speedmaster CX 104 
Společnost Heidelberg si ke světové premiéře tiskového stro-
je Speedmaster CX 104 vybrala veletrh China Print 2021. Stroj 
souběžně prezentovala na online akci It’s Showtime! Nový 
Speedmaster CX 104 přejímá některá konstrukční, techno-
logická a softwarová řešení z řady tiskových strojů XL, např. 
Prinect Press Center XL 3. Spolu s novým tiskovým strojem 
Speedmaster CX 104 představil Heidelberg také nový tiskový 
stroj Speedmaster CX 92.

Editorial

Když něco končí, něco nového začíná 
Osobně jsem v letošním roce rezignoval 
na výlety do zahraničí a s rodinou jsme trávili 
dny volna v oblíbených jižních Čechách. A byť 
nebylo počasí mnohdy ideální, na výlety bylo 
naopak perfektní. Nejednou mi při toulkách 
šumavskými hvozdy probleskla hlavou hláš-
ka pana doktora z Vesničko má, středisková 
(v podání skvělého Rudolfa Hrušínského): „To 
není země, to je zahrádka…“ A o tom to je, každý 
nechť čerpá energii na místech jeho srdci nej-
bližších, a hlavně s těmi správnými lidmi. Tepr-
ve tehdy jde o relax, jak má být. A že není vše 
vždycky ideální? Vážně!? Jaké si to uděláme, 
takové to máme. 

I u nás v redakci Novin pro grafický průmy-
sl se snažíme stále přinášet aktuální informa-
ce, inspirativní rozhovory a zajímavé reportá-
že přímo z polygrafických provozů. V titulním 
článku pokračujeme v tématu „Transformace 
firem“ – tentokrát o diverzifikaci produktové-
ho portfolia. Součástí aktuálního (dvoj)čísla 
jsou hned dva rozhovory (na straně 3 a 5), velká 
reportáž o digitálním stroji Ricoh Pro C7200x 
(strana 7) a množství tematických článků – 
Komfi a Versotrade (strana 4), trendy ve flexo-
tisku a zamyšlení nad současným knižním 
trhem (strana 6), instalace stroje KAMA v Tis-
kárně Daniel a mikroreliéfní ražba (strana 8). 

Léto, dovolené a prázdniny nám spějí neod-
vratně ke svému konci a pomalu přichází čas 
vrhnout se zase do práce. Věříme, že s Novina-
mi pro GP bude ten přechod o něco příjemnější. 
A ačkoli bylo (a zatím pořád ještě je) letošní léto 
teplotně spíše podprůměrné, věřím, že jste si jej 
skvěle užili a jste plni energie a pozitivních doj-
mů do dalších dní. 

Premiéra 
Epsonu v Igepě
Společnost Epson na nefor-
málním setkání v showroo-
mu Igepa poprvé v ČR uká-
zala svou první UV LED 
plochou signage tiskárnu 
SureColor SC-V7000. Tis-
kárna SC-V7000 byla navr-
žena s citem pro potřeby 
dnešních výrobců signma-
kingu. UV flatbed tiskár-
na nabízí možnost tisknout 
až do formátu 2,5 × 1,25 m 
přímo na široké spektrum 
médií o tloušťce až 80 mm, 
vč. akrylu, polykarboná-
tu, PVC, skla, hliníku, kovu, 
polyesteru, pěnových desek, 
styrenu, dřeva a kamene. 
Tiskárna je od 1. července 
v showroomu Igepa (Bys-
trá 761/10, budova F, 193 00 
Horní Počernice) připrave-
na k prezentaci i pro širokou 
veřejnost.

INZERCE

KRÁTKÉ ZPRÁVY

↑ Šestibarvová Rapida s lakovací jednotkou a prodlouženým vykladačem.

↑ Premiéra stroje Speedmaster CX 104 v Číně.

↑ Záběr z nového democentra.

MARTIN HÁJEK 
redaktor, fotograf

Výsekové 
stroje

Lepicí a skládací 
stroje

Stroje pro 
dokončující 
zpracování tiskovin

Kašírovací 
stroje

INZERCE
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Pane Kunčáku, zaměřme se nejen na aktuální stav v oboru pod 
vlivem pandemie, ale řekněme na celý polygrafický byznys 
v posledních pěti letech. Někdy okolo roku 2015 ve vaší tiskárně 
ještě převažovala akcidence nad skládačkami… # S obaly jsme 
začínali asi před deseti lety. Skládačky pro nás nebyly dominant-
ní, nicméně bylo už jasné, že se profilujeme směrem k obalům. 
V posledních pěti letech se každopádně potvrdilo, že profilace má 
smysl. Dnes se téměř výhradně orientujeme na obaly. Zpracová-
váme obaly jak z hladké, tak i vlnité lepenky, snažíme se o vhod-
né kombinace materiálů a kreativní konstrukční řešení. Jde nám 
především o vývoj funkčního obalu pro daný výrobek. Orientuje-
me se víc na menší a střední zakázky než na velké objemy rychlo-
obrátkových obalů.

Před těmi zhruba deseti lety jste nebyli jediní, řada tiskáren 
se začala orientovat na obaly. V poslední době tento trend sílí, 
souhlasíte? # S obecnou generalizací bych byl trochu opatr-
ný. Objevují se zjednodušená tvrzení, že běžný komerční tisk je 
na tom špatně, kdežto obaly a etikety si vedou výborně. Zále-
ží na tom, v jakém segmentu se pohybujete. Firmy mají tenden-
ci profilovat se do určitého sortimentu, trh se přetváří. I v době 
covidu jsou mezi obalovými zákazníky rozdíly. Někteří si vedou 
velmi dobře, jiní trochu hůře, někteří katastrofálně, aniž by to 
byla jejich chyba. Když máte zakázky na krabičku na roušky 
nebo antigenní testy, pracujete s dočasnými zakázkami, které 

tady za půl roku třeba nebudou. Je potřeba zabývat se dlouhodo-
bostí a smysluplností udržitelné zakázkové náplně. Nás dopady 
koronakrize prakticky nepostihly. Obrat se nám podařilo udržet 
navzdory turbulentní situaci.

Co přesun firemního těžiště z komerčního tisku do obalů zname-
ná technologicky? Poraďte firmám, které to ještě neví. # Všich-
ni na trhu to dobře vědí. Je namístě mít před obalem respekt, 
což samozřejmě platí i o knize nebo etiketě. Nemáme ambici 
pouštět se do etiket, ani do výroby knih. Knihy sice občas tisk-
neme, knižní vazbu ovšem kooperujeme. Zaměření na obaly se 
nám zdálo logické s ohledem na technické kvality našeho týmu. 
K výrobě obalu vám nestačí jenom stroje, musíte mít know-how 
a musíte umět obal vymyslet. Zkopírování existujícího obalu je 
jednoduché, naproti tomu kreativní vymýšlení nového je složi-
tější. Čím je produkt, který máte zabalit, komplikovanější, tím 
náročnější je tvorba obalu. Vytváření obalu není jenom o stro-
jích, je hlavně o lidech a softwarových nástrojích. Do všeho 

dnes silně vstupuje sféra e-commerce. Obal se musí přizpůsobit 
z pohledu designu i transportních požadavků. Podmínky přepra-
vy bývají velmi náročné.

Charakterizoval jste firmu, jak byste charakterizoval celý poly-
grafický a obalářský průmysl, kam se řítí? # Nikdo přesně 
neví. Trendem mezi zákazníky je posilování důrazu na ekolo-
gii. Vycházíme těmto požadavkům vstříc, máme certifikaci FSC, 
tiskneme barvami s biosložkami atd. Zákazníci budou nabídku 
ekologické výroby stále častěji vyhledávat, ptají se na vlastnos-
ti materiálů, jestli jsou třeba kompostovatelné apod. Dnes je vel-
ký tlak na nahrazování obalů z plastů. Sílící regulaci ze strany 
EU a potažmo státu lze očekávat. Může se lehce stát, že některé 
techniky tisku budou mít v budoucnu velký problém.

Hodně se mluví o automatizaci, jak jste v ní daleko? # Auto-
matizace je dalším trendem, i když automatizace v polygrafii 
je mnohem dál než v řadě jiných oborů, v nichž se s materiálem 
manipuluje více méně ručně. Některé automatizační funkce 
máme v polygrafii už řadu let, další především v softwaru pořád 
přibývají. Automatizace zvyšuje produktivitu a snižuje náma-
hu pracovníků. Většina funkcí je řízena počítačem, což vyža-
duje, aby tomu odpovídala kvalifikace lidí. Automatizací lze jít 
naproti negativnímu vývoji na pracovním trhu. Mění se struk-
tura společnosti. Čím dál větší podíl produktivní části společ-
nosti má jiný profil vzdělání a profesní cíle než řemeslnou práci. 
Mám pocit, že se propastně nepotkává školství se skutečným 
stavem průmyslu a průmyslovou vizí. Naše firma si zatím nemů-
že stěžovat, máme kvalifikované lidi, kteří jsou zapáleni pro věc. 
Drtivá většina jsou srdcaři, které práce u nás těší a cítí profesní 
hrdost, když například v obchodě zahlédnou obal, na jehož vývo-
ji a výrobě se podíleli.

Když mluvíme obecně o lidech, povězte konkrétně o vašich, kolik 
jich zaměstnáváte? # V Didotu je nás téměř šedesát. Máme 
silné obchodní oddělení, které dobře pracuje. Orientujeme se 
i na zahraniční zákazníky. Klíčová je kreativní činnost kon-
struktérů obalů, kteří zákazníkům věnují svoji invenci. K tomu 
patří kompetentní lidé u strojů a efektivní organizace. Vnější 
design obalů je víc věcí zákazníka, který má svého grafika nebo 
využívá externí grafická studia či reklamní agentury, na druhé 
straně většina návrhů konstrukce obalu vychází od nás.

Faktorů vývoje ve firmách je celá řada, probíhají generační změ-
ny, jak je tomu u vás? # I my jsme si změnami prošli. Z vedení 
firmy odešel nestor polygrafie Jiří Lejska. I když v našem případě 
se jedná o soft přátelskou změnu, o logické řešení bez jakýchkoli 
problémů. Věk je zkrátka faktor, jemuž nelze uniknout. Jirka pro 
Didot pracuje „ambulantně“, a musím se přiznat, že jsou momen-
ty, kdy mi tady chybí.

gko

ROZHOVOR S MILANEM KUNČÁKEM:

Didot se téměř výhradně orientuje na obaly
Milana Kunčáka, majitele a jednatele společnosti Tiskárna Didot v Brně-Líšni, není třeba představovat. Patří 
ke známým osobnostem v české polygrafii. Ptali jsme se na názory na vývoj jeho tiskárny a na trendy v polygrafii 
a obalech.

„Je namístě mít před obalem re-
spekt, což samozřejmě platí i o knize 
nebo etiketě,“ říká Milan Kunčák.

↑ V kurzu jsou mj. speciální edice a personalizované krabičky/obaly.

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1

Diverzifikace produktového portfolia firem

výroba merkantilu. Také pro-
dukce velkoformátové reklamy 
byla zasažena. Výrobci velkofor-
mátové reklamy přešli na potisk 
podlahových reklam, plexisk-
la a výrobu dalších ochranných 
prvků. Překvapivě dobře si ved-
la oblast car-wrappingu (polepu 
aut), výrazný propad nezazna-
menal ani prodej ochranných 
fólií (polyuretanová fólie 
na ochranu různých povrchů). 
Některé segmenty naopak 
zaznamenaly růst. Takovým 
odvětvím byl obalářský průmy-
sl. Tiskárny, již historicky zamě-
řené na obaly a etikety, měly 
produkci minimálně stejnou 
nebo spíše vyšší (50%, někde 
dokonce až 100% nárůst). Para-
doxně problémem však bylo, že 
chyběl materiál, neboť dodava-
telé nebyli schopni zásobovat 
materiálem. 

Jak se měnila skladba 
tiskových aplikací
Hodně „merkantilních“ tis-
káren nahradilo – částečně či 
plně – výpadek produktového 
portfolia tiskem obalů a etiket. 
Obalařina je celkově na vzestu-

pu a s tím souvisí i nové tren-
dy. Zákazníci požadují moder-
ní obaly minimalistické, šetrné 
k životnímu prostředí a vyba-
vené nějakým příběhem. Roste 
poptávka po udržitelných, 100% 
recyklovatelných obalech. Zvý-
šila se produkce malých obalů, 
stejně jako inteligentních obalů 
(propojením analogového a digi-
tálního světa). V kurzu jsou také 
„retro“ obaly (v lidech vyvolá-
vající pocit nostalgie, tradice 
a řemesla), což je výzvou pro 
speciální a limitované produk-
tové edice. 

Vlak už vyjel ze stanice
Každý, kdo včas nastoupil, má 
konkurenční výhodu. Ostatní 
to budou těžko dohánět. I když 
většina firem významně ome-
zila provoz, bylo třeba přizpů-
sobit se situaci. Jako funkčním 
novým směrem se ukázal obor 
„lehkého packagingu“ – malé 
obaly a nízké náklady (od desí-
tek i jednotek ks do 1 000 ks). 
Hodně poskytovatelů se zamě-
řilo na tisk přebalů, etiket, 
krabiček na bonbony. Zelenou 
dostaly také firemní katalogy. 

Ke slovu přišly i zajímavé tis-
kové aplikace na prémiových 
materiálech, což platí jak pro 
obaly, tak pro knihy. Velkému 
zájmu se těší zušlechťování – 
ražba, UV laky, výsek, knižní 
vazby a další specialitky. S tím 
jsou spojené i změny techno-
logií – dost tiskáren se přeori-
entovalo z komerčního tisku 
na packaging, někteří přešli 
z analogu na digitál, z tisku eti-
ket na přímý potisk obalů. Ros-
tl také fenomén Web to Print. 

Stejně tak si firmy začínají uvě-
domovat sílu MIS a ERP řeše-
ní, která významně pomohou 
v růstu a efektivnějším řízení.

Příklady táhnou
Tak například v Polypressu 
pořídili v loňském roce novou 
technologii (Canon Titan) pro 
tisk brožur a výrobu nové 
vazby SQF. Současně spustili 
nový projekt www.mojebrozu-
ra.cz (ačkoli šlo o projekty, jež 
odstartovaly ještě před covi-
dem). V TNM Print investova-
li do nové technologie Koni-
ca Minolta (MGI JETvarnish 
3D) pro zušlechťování obalů 
knih. V Indigoprint otevře-
li nový showroom Svět papí-
ru. Typodesign investoval 
do nových technologií – dokon-
čování, řezání, vazby V4, V8. 
Do nových tiskových, dokončo-
vacích a pre-press technologií 
investovali samozřejmě i velcí 
tradiční hráči (Finidr, PBtisk, 
GZMedia). A obecně v tiskár-
nách hodně zapracovali také 
na eshopech a MIS/ERP řešení. 

mHa

V současnosti firmy 
průběžně řeší co a jak 
dál. Že to není situace 
vůbec jednoduchá, 
je nasnadě. Zatímco 
v některých provo-
zech se situace nijak 
dramaticky nemění 
a jedou si v podstatě 
dále to své, jinde vý-
razně diverzifikují. 
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zeně řadou inovací. Amiga se 
s rostoucím zájmem o digitálně 
tištěné materiály profilovala 
svými výkonovými paramet-
ry právě do tohoto segmentu. 
K základním požadavkům 
na nižší produktivitu a zpra-

VERSOTRADE NABÍZÍ:

Automatický výlupový stroj SM 1080
Máte pochybnosti o efektivitě výlupu prováděném ve výsekovém stroji anebo nechcete, aby se ve vaší veskrze 
moderní tiskárně provádělo vylupování manuálně? Potom je pro vás ideálním řešením výlupový stroj SM 1080 
od Versotrade.

LAMINÁTORY KOMFI:

Vlajková loď Komfi: Delta, nebo Amiga?
Firma Komfi vyrábí laminovací stroje již téměř 30 let. Tehdy se v Česku a celé Evropě prosadila se svým laminátorem 
Delta, který dosud patří mezi nejznámější modely Komfi. Jaké místo na trhu má Delta 52 dnes a jak si stojí vedle 
mladší Amigy 52?

Pro odpovědi na naše otáz-
ky jsme se vypravili do Komfi 
v Lanškrouně a hovořili jsme 
s Janou Slovákovou, obchod-
ní a marketingovou ředitelkou. 
„Vůbec první Delta (tenkrát 
pod obchodním názvem Delta 
5070) opustila brány továrny 
v roce 1998. Instalace proběhla 
u českého zákazníka, kde řád-
ně sloužila celých 10 let. Když 
se majitel rozhodl vyměnit 
technologii za novější model, 
laminátor s výrobním číslem 
001 se vrátil k nám na čestné 
místo v hlavním sídle společ-
nosti jako muzejní exemplář, 
ovšem dodnes plně funkční,“ 
uvedla paní Slováková.

Největší rozmach v prode-
ji tohoto modelu zažila Komfi 
v období let 2004–2009, kdy 
začala Delta zářit na trzích 
USA, západní Evropy, Austrá-
lie a Japonska. Tyto země udá-
valy tempo, tiskárny přechá-
zely od kooperací k „in-house“ 
dokončování, což se projevilo 
právě ve formátu B2, který byl 
žádaný. Delta splňovala poža-
davky spolehlivého a výkonné-
ho stroje ve velmi kompaktním 
provedení s malým půdorysem.

S obsazením nových trhů 
přišel nový model
Za důležitý milník považuje 
Komfi veletrh Ipex 2006 v Bir-

minghamu. Ipex byl první vel-
kou zahraniční výstavou, které 
se Komfi zúčastnila napří-
mo jako výrobce a již ne pro-
střednictvím svých regionál-
ních zástupců. „Z Ipexu jsme 
odjížděli se spoustou nových 
kontaktů na obchodní zástup-
ce v zemích, které jsme vůbec 
neměli obsazené. V té době už 
jsme si ve světě vydobyli dobré 
jméno, konkrétně právě lami-
nátor Delta, a zájemci o spo-
lupráci s námi se jen hrnuli,“ 
vzpomíná Jana Slováková. 
„Po Ipexu jsme významně roz-
šířili distribuční síť o země 
Blízkého východu, jižní Ame-
riky, Asie a Afriky, a začala pro 
nás nová éra.“

Nové trhy byly značně 
odlišné od těch, kterým do té 
doby kralovala Delta. Požadav-
ky směřovaly k levnější vari-
antě B2 laminátoru, na který 
ale nejsou kladené tak vysoké 
nároky na produktivitu. Amiga 
52 byla uvedena na trh v roce 
2007 s cílem směřovat prá-
vě do těchto teritorií. Koncept 
Amigy se osvědčil a své místo 
v portfoliu Komfi má už téměř 
15 let.

Jak si stojí Delta a Amiga 
vedle sebe dnes
Ačkoliv se rozdíly mezi těmi-
to dvěma modely nezdají být 

na první pohled markantní, 
každý ze strojů má své uplat-
nění a svoji nezaměnitelnou 
cílovou skupinu. Od chvíle, 
kdy se oba laminátory popr-
vé objevily společně v nabídce 
českého výrobce, prošly přiro-

„U Delty jsme nic neslevili z vysoké-
ho standardu výkonnosti, variability 
zpracování širokého spektra sub-
strátů a dlouhé životnosti stroje i při 
zatížení v třísměnném provozu,“ říká 
Jana Slováková.

cování menších objemů zaká-
zek postupně přibývaly nové 
nároky koncových uživatelů. 
Tempo udávali především velcí 
zpracovatelé digitálně tiště-
ných knih v USA. Automati-
zace, standardizace zakázek, 

velmi snadná obsluhovatel-
nost stroje, chytré softwarové 
funkce, intuitivní ovládání – to 
vše je dnes již základní výbava, 
která kompenzuje málo kvalifi-
kovanou pracovní sílu.

Naproti tomu Delta má své 
místo u tradičních poskyto-
vatelů polygrafických služeb, 
kteří zpracovávají širší sorti-
ment zakázek a pracují i v reži-
mu 24/7. Takové firmy mohou 
nabídnout to, co si velkovýrob-
ci standardizovaných zaká-
zek nemohou dovolit. U tohoto 
modelu má totiž operátor mno-
hem více možností na seřízení 
stroje podle specifik zpracová-

vaného materiálu. „Naše zku-
šenosti v servisním odděle-
ní ukazují, že v Evropě ještě 
převládá nekonzumní přístup 
k zakoupeným technologiím. 
Majitelé Delty si velmi dobře 
uvědomují, že vyšší investice 

do spolehlivějšího zařízení se 
jim vyplatí. V Česku se o servis 
laminátorů staráme napřímo 
a máme velmi dobré zkuše-
nosti, protože zákazníci dbají 
na údržbu strojů a preventiv-
ní servisní prohlídky. Tento 
přístup se jim pak mnohoná-
sobně vrátí v podobě nízkých 
nákladů na servis, delší život-
ností stroje, nižším opotřebe-
ním dílů, rychlou návratností 
investice a vysokou odkupní 
hodnotou i po 10 letech použí-
vání stroje,“ shrnuje zkušenosti 
z praxe Jana Slováková.

gko↑ Laminátor Delta v.č. 001 vystavený na veletrhu PRINT EXPO 2011.

S nárůstem výroby nejrůznějších obalů, 
krabiček apod. roste také počet tiská-
ren, které se zamýšlejí, jak co nejefektiv-

něji vyřešit výlup a rozlam. Vylupování užitků 
z archu je technologická operace, která efek-
tivně finalizuje produkt, ale může se také stát 
slabým místem tiskárny. „Výlup lze provádět 
v zásadě třemi způsoby: ve výsekovém stroji, 
ručně anebo pomocí samostatného, automatic-
kého vylupovacího stroje. O třetí možnosti, kte-
rou nabízí firma Versotrade se strojem SM 1080, 
se zatím v tiskárnách moc neví,“ říká Petr Chlup, 
ředitel Versotrade.

V souvislosti s výlupem a rozlamem tiskár-
ny řeší v zásadě dva problémy. Za prvé, zdržuje 
výsek s výlupem nebo ruční vylupování její cel-
kové workflow? Za druhé, jsou náklady spoje-
né s nastavením výlupové sekce ve výsekovém 
automatu (forma + doba seřízení) nebo náklady 
na pracovníky, kteří provádějí výlup manuál-
ně, příliš vysoké? Oba tyto problémy řeší spo-
lečnost Versotrade a její automatický stroj pro 
výlup SM 1080.

Ani ve výsekovém stroji, ani ručně
Proti vylupování přímo ve výsekovém automa-
tu existuje řada argumentů. Tento způsob výlu-
pu je doprovázen dlouhým seřizováním celého 
stroje, zejména obou sekcí jak pro výsek, tak 
pro výlup, i nutností zakoupit drahou výlupo-
vou desku. Se všeobecně klesajícími náklady 
v zakázce se drahá deska v rentabilitě zpraco-
vání citelně projeví. Rychlost výlupové sekce 
v automatickém výseku je navíc pomalejší než 
výkon vysekávací sekce. Zpracování dvou či 
tří palet tímto způsobem ztrácí z ekonomické-
ho pohledu smysl. Když si tiskárna koupí drahý 
výsekový stroj, který jede kvůli výlupu výraz-
ně nižší rychlostí, plýtvá tím investičními pro-
středky.

Menší zakázky se v tiskárnách často vylupu-
jí ručně. Proti tomu stojí také celá řada argu-
mentů. „Manuální výlup tří až čtyř palet archů 
ve formátu B2 může zabrat jednomu pracovní-
kovi snadno celou směnu. Naproti tomu jedna 
paleta se na SM 1080 vyloupe, podle množství 
vylupovaných produktů, např. v šestiprodukci 
za 13 až 15 minut, což je při manuálním způso-
bu zpracování nedosažitelné,“ podotýká vedoucí 
servisu Pavel Chlup. Od poměrně nízkého bodu 
zvratu je pořízení automatického výseku SM 
1080 výhodnější než personální výdaje spojené 
se stejným výkonem při manuálním vylupová-
ním.

Produktivně na SM 1080
Zpracování zakázky na SM 1080 začíná nalože-
ním jednoho archu a nastavením potřebných 
pozic otočné hlavy, která slouží jako matice, 
a pinů k vylupování konkrétních produktů, 
které slouží jako patice. Parametry se uloží 
do paměti a tím je stroj nastaven. Zpracování 
pokračuje automatickým nakládáním ze stohu 
vyseknutých, resp. naseknutých archů.

Příprava výlupu SM 1080 zabere minimum 
času, porovnáváme-li to s nastavením výlupo-
vé sekce v automatickém výseku. Stroj SM 1080 
samozřejmě nepoužívá žádné klasické výlupové 
formy, kde se musí vždy pořídit jedna pro kaž-
dou zakázku, ale využívá univerzálního systé-
mu pinů a dorazů na otočné hlavě. Díky tomu si 
snadno poradí i s vnořenou produkcí.

Co navíc posunuje stroj SM 1080 na vyšší 
technologickou úroveň, je použití robotické-
ho ramene. Jakmile jsou produkty vyloupnuty, 
uchopí je robotická ruka a vyloží je na pracov-
ní plochu. Vyložení lze provádět i ručně. Otočná 
hlava a robotické rameno dělá z automatického 
výlupového stroje SM 1080 naprosto ojedinělý 
a univerzální stroj.

Nezapomínejme na rozlam
„Produkty, které jsou v automatickém výseku 
rovnou také vyloupnuty, jsou ještě spojeny 
pomocí můstků a arch je nutné dál zpracová-
vat pomocí operace rozlamu. Naproti tomu 
z našeho stroje SM 1080 vyjíždí již hotový pro-
dukt. V mnoha tiskárnách je též obvyklý výsek 
s horkou ražbou. Tento typ stroje nemá vůbec 
možnost vylupování. Řešením pro takové tis-
kárny je také náš výlup,“ připomíná obchodní 

zástupce Petr Skoták. V tiskárnách se někdy 
při zpracování krabiček spoléhají na to, že 
archy po výseku a výlupu ještě před naložením 
do lepičky projdou manuálně rozlamem. Pro-
blém efektivity tím zůstává ve skrytu a promítá 
se do pomalého zpracování na lepičce.

Přestože se o elegantní možnosti vyřešit ope-
raci výlupu pomocí dedikovaného stroje SM 
1080 na našem trhu zatím mnoho neví, firma 
Versotrade výlup již nainstalovala v několika 
polygrafických firmách, například v tiskárnách 
Grafico v Opavě, H.R.G. v Litomyšli, Studio Press 
v Čáslavi a 2imPress v Trnavě.

„Základní sdělení z Versotrade zní takto: 
Když si zákazník koupí SM 1080, ve výsledku 
ušetří v investičních i provozních nákladech. 
Na SM 1080 není nutné hledat další zakázky, 
stávající výrobní proces se zjednoduší a zrychlí, 
a odpadnou náklady na pracovníky,“ konstatuje 
Petr Chlup.

gko

Společnost Versotrade se 
svým automatickým výlu-
povým strojem SM 1080 
vyplňuje mezeru na trhu 
a přináší inovaci v procesu 
zpracování výseku. 

↑ Výlupový stroj SM 1080 nainstalovaný v Tiskárně Grafico v Opavě.
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Zatím poslední investicí je VLF produkční tiskárna Epson Resin, 
kterou dodala společnost IGEPA. O nové instalaci, o Studiu 66 
a o současných trendech na poli reklamního tisku jsme si povída-
li s jednatelkou a majitelkou firmy – paní Monikou Hruškovou. 

Můžete na úvod stručně představit Studio 66? Čím se zabýváte 
a s jakými klienty spolupracujete? # Zabýváme se návrhy ucele-
ných kreativních koncepcí, zpracováním grafiky i vlastní výrobou 
reklamy. Zakládáme si na individuálním přístupu ke každé zakázce 
a na špičkové kvalitě provedení. Jsme plně soběstační a jako jedna 
z mála reklamních agentur umíme drtivou většinu našich produk-
tů a služeb zajistit vlastními prostředky. Prvním náčrtem tužkou 
počínaje, přes tisk, dokončení a samotnou instalací u klienta konče. 
Mezi naše stálé klienty patří jak malí zákazníci vyloženě z ulice, tak 
i velké společnosti. Ten poměr je zhruba půl na půl. Většina našich 
klientů je s námi již od začátku, což je pro nás tou nejlepší referencí. 
Mezi naše největší, dlouholeté klienty patří například společnosti: 
Bramac, Henkel, Westfield Chodov, Metropole Zličín, Centrum Čer-
ný Most, Knauf, OC Smíchov a další.

Co máte za technologie? Můžete to nějak rychle shrnout? A jaké 
tiskové aplikace vyrábíte? # Kromě nejnovějšího Epson Resin tu 
máme ještě dva Rolandy s eco-solventními inkousty, dále velko-
formátovou Anapurnu s UV technologií – pro přímý potisk desek. 
Digitální tisky realizujeme na stroji Heidelberg Versafire, což je 
také jedna z našich posledních novinek. Máme tu samozřejmě 
i stroje na dokončování: řezačky, vazačky na V1 vazbu, lamino-
vačky. Nabízíme tampónový tisk pro potisk reklamních před-
mětů, vyrábíme razítka, zajišťujeme i písmomalířství. Tiskneme 

toho opravdu hodně – od podlahových grafik, přes polepy aut, až 
po velkoformátové bannery. Nejsme zrovna klasickou tiskárnou, 
ale spíše reklamně-kreativní studio s tiskovými a produkčními 
službami. Zaměřujeme se na komplexnější věci a jak jsem již zmí-
nila, základem je individuální přístup ke každé zakázce. Napří-
klad tady v Počernicích máme rozjetý velký projekt na knihov-
nu. Dělali jsme třeba celý Maxíkov na Černém Mostě – od A do Z. 
Celé jsme to i malovali, což jsou přesně ty věci, které nás inspirují 
a ohromně baví.

Když jste vybírali velkoformátovou tiskárnu, byl Epson Resin jas-
nou volbou, nebo jste měli i jiné kandidáty? A co byl ten hlavní 
rozhodovací argument pro nový model od Epsonu? # Stěžejním 
parametrem bylo, aby šlo skutečně o plně ekologické řešení. Pan 
Švab ze společnosti IGEPA, se kterou dlouhodobě spolupracuje-
me, nám kromě Resinu nabídl ještě další alternativu – také Epson, 

ale eco-solvent. Když jsem se mimo jiné zeptala, jestli je to sku-
tečně „eko“, odpověděl, že se nejedná o čistou ekologii, že je to tak 
napůl. A to je problém, polovičatá řešení nemám ráda. Tím bylo 
rozhodnuto – rozšíříme naše portfolio technologií o Resin – TOP 
řešení mezi „zelenými“ technologiemi. Já prostě neumím lhát, ani 
nechci a nebudu zákazníkům prezentovat něco, čemu sama 100% 
nevěřím.

Když už mluvíme o ekologii, jde zcela bezpochyby o velké a zásad-
ní téma. Na druhou stranu, spousta současných eko-trendů 
často moc smysl nedává. Také se běžně traduje, že ekologie je 
strašně drahá! Jaký na to máte názor Vy osobně a jak to vnímá-
te u vašich klientů? # Jednou z věcí jsou technologie samotné. 
Například již výše zmiňovaný eco-solvent by nám v současné 
době zřejmě teoreticky bohatě stačil, i v rámci splnění potřeb-
ných certifikací. Jenže z dlouhodobého hlediska ho nepovažu-
ji za udržitelný. Naopak, rozhodla jsem se vsadit na „nejzeleněj-
ší“ technologii a investovat do ní. A že se nejednalo o investici 
malou. Ekologie představuje v současnosti silné téma a myslím 
si, že každý z nás by ji řešit měl – v rámci svých možností, v rám-
ci prostředí, kde se pohybuje. My jsme se rozhodli nabízet našim 
zákazníkům čistě ekologickou alternativu tisku. Zatím to větši-
na z nich striktně nepožaduje, ale my to vnímáme jako správnou 
cestu. A ti klienti, kteří se začínají ve svých korporacích ekologií 
zabývat, u nás řešení najdou. S tím souvisí nastupující nový man-
agement v řadě firem. Dochází ke generačním výměnám, v mno-
ha firmách se změnilo vedení, nastoupila mladá generace a ta tu 
ekologii bere hodně vážně. Co se týče cenového srovnání, ekolo-
gické inkousty Resinu sice jsou o něco dražší, ale zase se jich spo-
třebuje v průměru méně, takže se to v porovnání s eco-solventem 
víceméně vyrovná. Samotné ekologické tiskové materiály jsou 
sice také cenově vyšší než ty běžné, ovšem v konečném důsledku 
ten nárůst ceny plně ekologického tisku není zas až tak drama-
tický. V neposlední řadě by byl nesmysl tisknout s eko inkousty 
na NEeko materiály, že?! Víte, rozhodně nejsem žádná ekologic-
ká aktivistka, ani klimatická alarmistka, ale vadí mi, když někdo 
odhazuje odpadky a znečišťuje přírodu, nebo je ke všemu tomu 
lhostejný. Vždycky jsem to tak měla. Držím se hesla „žij a nech 
žít“, a pokud můžu pro přírodu něco udělat a není to zároveň 
nesmyslné nebo extrémně nákladné, tak do toho jdu.

Spolupráci se společností IGEPA jsme již naťukli. Pojďme se 
k tomu ještě vrátit. Jak dlouho vaše partnerství trvá a jak jej hod-
notíte? # S IGEPOU spolupracujeme řadu let, možná dvacet let 
už to bude. Musím říci, že s panem Švabem máme velice dobré 
vztahy, ale ty jsme měli už s jeho předchůdcem, panem Vávrou. Je 
sice pravda, že někdy to trochu bolí – také se umíme „chytnout“ – 
ale nakonec se vždy dohodneme a vše vyřešíme k oboustranné 
spokojenosti. Navíc, pan Švab je uznávaným odborníkem a vím, 
že se na něj mohu naprosto spolehnout a s důvěrou obrátit. Vždy 
pomůže a vše vysvětlí. Má takový ten normální, vstřícný lidský 
přístup a to se mi líbí. 

mHa

ROZHOVOR: MONIKA HRUŠKOVÁ

Studio 66 – Když je nejhůř, tak se musí investovat
Studio 66 se sídlem v Horních Počernicích kombinuje služby grafického a reklamního studia i moderní tiskárny. 
Na trhu působí již od roku 1996 (letos tedy oslaví 25 let). Svou velikostí jde o menší, téměř rodinnou firmu do 20 lidí, 
která je však zcela soběstačná. Zakládají si na kvalitě, kreativitě a pravidelně investují do nových technologií.

Jsem ten typ člověka, který nesnáší 
lhaní a současně nedělá věci jen na-
půl. Chtěli jsme si pořídit tiskovou 
technologii, která bude ryze eko-
logická a chtěli jsme tisknout též 
na plně ekologická média. To splňu-
je Epson Resin na 100 %. 

TNM PRINT PŘEDSTAVILA NOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO ZUŠLECHŤOVÁNÍ TISKOVIN:

Zájem o den otevřených dveří byl obrovský
Setkání se uskutečnilo v červnu a návštěvníci byli z nových možností zařízení MGI JETvarnish 3D nadšeni.

V  posledních několi-
ka letech se majitelé 
a vedení tiskárny TNM 

Print rozhodli velmi intenziv-
ně investovat do svého rozvo-
je. Veškeré investice jsou sou-
středěny na zvýšení výrobní 
kapacity, kvality a efektivi-
ty výroby polygrafických 
produktů. Tiskárna pokrývá 
celé spektrum služeb v oblas-
ti ofsetového a digitálního 
tisku a polygrafické výro-
by – od tisku firemních letáků 
a brožur, magazínů a časopisů 
až po tisk knih včetně speci-
álních vazeb a povrchových 
úprav. Právě poslední inves-
tice směřovaly k profesiona-
lizaci výroby knižních vazeb 
V8. Investicí v první polovi-
ně letošního roku byl digitál-
ní stroj Konica Minolta MGI 
JETvarnish 3D ve formátu B2, 
který je v tiskárně využíva-
ný k zušlechťování povrchů, 
potištěných archů – potahů, 

David Kuklík se po-
chlubil první zakázkou 
zušlechťovanou UV 
lakováním na MGI 
JETvarnish 3D v TNM 
Print, kterou byla pou-
tavá kniha Lucie Bílé – 
Posílám to dál.

přebalů a obálek knih – speci-
álními efekty.

Den otevřených dveří
Tiskárna TNM Print je hrdá 
na všechny investice a rozhod-
la se ukázat veškeré novinky 
svým klíčovými zákazníkům 
a dalším spolupracujícím sub-
jektům formou osobního setká-
ní na dnu otevřených dveří. 

Partnery akce byly společ-
nosti Konica Minolta a GRA-

FIE CZ s programem Creative 
Hub. Konica Minolta předsta-
vila digitální zařízení Konica 
Minolta MGI JETvarnish 3D 
včetně produkční ukázky. 
Radek a David Kuklíkovi jako 
zástupci TNM Print představili 
provoz tiskárny a její vybave-
ní formou exkurze do provozu. 
GRAFIE CZ seznámila účast-
níky akce s aktuálně využíva-
nými způsoby zušlechťování 
povrchu tiskovin.

Den otevřených dveří 
navštívilo bezmála čtyřicet 
zákazníků.Dostalo se jim veš-
keré odborné péče a odcháze-
li s novými nápady, jak mohou 
graficky navrhovat nové atrak-
tivní efekty na obálky knih. 

KM MGI JETvarnish 3D
Digitální tiskové zařízení, kte-
ré pomocí inkoustových tisko-
vých hlav nanáší vrstvu UV 
světlem vytvrzovaného bez-
barvého inkoustu (laku). Ten 

vytváří na tiskovině 2D nebo 
3D vrstvu, kterou lze přirovnat 
k celoplošným nebo parciálním 
UV lakům realizovaným analo-
govými technologiemi – ofset 
a sítotisk. V TNM Print insta-
lované digitální zařízení KM 
MGI JETvarnish 3D je ve for-
mátu B2. Díky tomuto formátu 
zvládne tiskárna veškeré poža-
dované formáty knih. 

2D nebo 3D vrstvy laku lze 
opatřit i nánosem tenké vrst-
vy fólie s různým zabarvením. 
Tento efekt nahrazuje analo-
govou technologii horké ražby 
a embosingu.

KM MGI JETvarnish 3D pře-
mění obyčejné tištěné materi-
ály v pozoruhodné a poutavé 
výtisky, a to i u malých kusů. 
V kombinaci s metalickou fólií 
vytváří oslnivé efekty, jak 
u digitálních, tak i ofsetových 
výtisků. 

man ↑ Jan Kříž z Konica Minolta představuje MGI JETvarsnih 3D.
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F lexotisk se uplatňuje především v nej-
širším spektru výroby obalů a pomoc-
ných obalových prostředků, v některých 

zemích však jsou flexotiskem tištěny i polygra-
fické produkty, konkrétně pak denní tisk – novi-
ny, kdy tato technologie díky možnosti použi-
tí vodou ředitelných barev nahradila knihtisk 
(Itálie, USA i jinde), u nás ovšem v tomto původ-
ním království knihtisku stále dominuje ofset. 
Zhruba do 90. let 20. století se více používal 
termín flexografie, ale ten je dnes spíše širším 
pojmem zahrnujícím například i výrobu razítek 
(používají také elastický štoček), pro průmyslo-
vou technologii je oficiálním termínem flexo-
tisk (anglicky flexoprint, německy flexodruck). 
Vzhledem k širokému uplatnění flexotisku, jeho 
kvalitativním možnostem a vysoké produktivi-
tě ve velmi rozdílných segmentech výroby oba-
lů existují tři základní typy konstrukce flexotis-
kových strojů. 

Z kotouče na kotouč
Tím prvním je řešení k potisku flexibilních 
materiálů z kotouče na kotouč, dnes již téměř 
výhradně využívající centrální tiskový válec 
a osm až deset barevníků. Tyto vysoce výkon-
né stroje pracují nejběžněji v tiskových šířkách 
kolem 1,5 m (ale i větších) a umožňují potisk 
nejširší škály tiskových substrátů. Nejběžněji 
jde o papíry a plastové fólie (PE, PS, PVC a jiné), 
čím dále častěji dnes ale o vícevrstvé kašírova-
né lamináty a kombinace materiálů (různé dru-
hy papírů s plasty, ale třeba i Al fólií, vzájem-
né kombinace různých plastových fólií apod.). 
Používání rozpouštědlových, ale i UV a vodou 
ředitelných barev umožňuje optimální, vysoce 
kvalitní potisk podle finálního účelu použití fle-
xibilního (měkkého) balení, i v případě přímého 
styku s potravinami. V segmentu kotoučových 
strojů mají flexotisková zařízení největší kon-
kurenci v hlubotiskových strojích, které se však 
provozně nejvíce vyplatí díky výdržnosti tisko-
vé formy u velmi vysokých a opakovaných tis-
kových nákladů. 

Úzkodráhové liniové stroje
Dalším konstrukčním řešením jsou tzv. úzko- 
dráhové liniové stroje, dnes využívané nejčas-
těji pří vícebarevném potisku etiket (pomoc-
né obalové prostředky), nebo menších oba-
lů. Počet barevníků v těchto strojích může 

dosahovat i deseti, možná a velmi obvyklá je 
u takto konstruovaných strojů (linek) kombi-
nace tiskových jednotek různých technologií 
(ofset, sítotisk, ale často i digitální tisk, který 
u menších zakázek může flexotisku konkuro-
vat). Potiskované materiály opět mohou být 
velmi rozdílné od papírů a kartonů až po kom-
binace papíru a plastů (nejčastěji u samolepi-
cích etiket). 

Flexo stroje pro plochý archový tisk
Třetím konstrukčním řešením jsou flexotiskové 
stroje pro plochý archový tisk. V tomto přípa-
dě jde většinou o rozměrné linky sloužící k pří-
mému potisku archů vlnité lepenky ve velkých 
formátech s šířkou nad dva metry. Zajímavostí 
u těchto vícebarvových strojů, určených k tisku 
na materiály o velké tloušťce s nepříliš hladkým 
povrchem je, že arch je potiskován většinou ze 
spodní strany. Tyto stroje z hlediska hmotnos-
ti zpracovávaného materiálu (vlnité lepenky) 
naprosto dominují ve sféře obalářské produk-

ce. Flexotiskové jednotky zaručující vysokou 
kvalitu a rychlost potisku však mohou být také 
přímo integrovány do specifických obalových 
výrobních linek, jako jsou například sáčkovací 
stroje, linky na výrobu papírových pytlů, odnos-
ných tašek, ale i slotry (zpracování vlnitých 
lepenek) nebo do linek na obaly typu TetraPak. 
Mohou také sloužit k plnoplošnému nanášení 
barev ve strojích s jinými tiskovými technologi-
emi (ofset, digitální tisk).

Jml

Hlavním rozdílem proti knihtisku 
je použití tekuté barvy nanášené 
na tiskovou formu rastrovaným 
(aniloxovým) válcem s dávková-
ním stěračem. 

FLEXOTISK:

Ideální technologie ve výrobě obalů 
Flexotisk je ( ještě spolu s knihtiskem)  nejrozšířenější z technologií tisku z výšky. 

↑ Vícebarvový flexotiskový stroj k přímému potisku archů vlnité lepenky.

VÝZVA SČKN:

Kdo devastuje knižní trh
Svaz českých knihkupců a nakladatelů poukazuje na devastující vliv, který má na knižní 
trh nelegální šíření digitálních rozmnoženin knih.

Renomovaná agentura BDO 
zpracovala v roce 2020 pro 
SČKN studii o vlivu nelegál-
ního šíření knih na knižní 
trh a ekonomiku nakladate-
lů v České republice. V přípa-
dě knih se může jednat jen pro 
stát o ztrátu až půl miliardy 
korun ročně. V době hluboké-
ho deficitu státního rozpočtu 
by mělo stát zajímat, že jej tole-
rance šedé ekonomiky v oblasti 
autorských děl připravuje roč-
ně o nemalé částky.

Současná legislativa nepo-
skytuje držitelům autorských 
práv dostatečnou ochranu. 
Nelegální šíření prostřed-
nictvím „legálně“ působících 
serverů jako ulozto.cz, stejně 
jako celkově nízké povědomí 
o hodnotě duševního vlast-
nictví, připravuje tvůrce knih 
téměř o dvě miliardy korun 
ročně. Nejde jen o přímé ztráty. 
Prostředky, které chybí nakla-
datelům a autorům, by mohly 
být vynaloženy k vývoji a ino-
vaci učebních a odborných tex-
tů, stejně jako k rozvoji tvůrčí-
ho potenciálu jednotlivců, žáků 

i studentů. Přístup k součas-
ným poznatkům a moderním 
trendům se tak zpožďuje, což 
se nutně odrazí v naší konku-
renceschopnosti v budoucnu.

Existuje řešení?
Řešením by byla adekvátní 
implementace evropské Směr-
nice o jednotném digitálním 
trhu do českého autorské-
ho práva. Připravená nove-
la autorského zákona však již 
nestihne projít legislativním 
procesem do konce volebního 
období. Zlepšení současného 
neutěšeného stavu je tak stále 
v nedohlednu.

SČKN apeluje na všechny 
politické strany, aby se k nove-
le autorského zákona vráti-
ly ihned po volbách a poslaly 
do Parlamentu návrh obdob-
ný tomu, který nyní připravilo 
Ministerstvo kultury ve sho-
dě s představiteli držitelů 
autorských práv, ale i ve sho-
dě s dalšími resorty, zejména 
s MŠMT. Veřejnost pak spolu 
s autory prosíme, aby nás pod-
pořila a nakupovala elektro- ↑ Ilustrační fotografie.

Nelegální kopírování sice zdánlivě 
řeší dostupnost knih, v důsledku 
však vede k méně pestré nabídce.

JAK NA:

Kreativní papíry (4. díl)

V tomto díle Jak na kreativní papíry vám 
představíme „up-cyclingový“ materiál 
REFIT vhodný pro kvalitní tisky a výrobu 
prémiových obalů. Nevíte, co up-cycling 
znamená? Jedná se o využití odpadního či 
nepotřebného materiálu k něčemu nové-
mu. Takové produkty pak bojují za snížení 
zbytečného odpadu v dodavatelském cyk-
lu. V případě italské papírny Faviny se tak 
docílilo nejen ekologického řešení šetrné-
ho k přírodě, ale zároveň vytvořili luxusní 
a jedinečné materiály.

REFIT Cotton a REFIT Wool
Estetické nenatírané materiály REFIT 
jsou tvořeny z 15 % bavlněným či vlněným 
odpadem vzniklým při mykání, předení 
a tkaní. Bavlněný REFIT Cotton vaši pozor-
nost upoutá viditelnými tmavými vlákny 
z obarvených textilií a hladkým povrchem, 
na dotek připomínajícím látku. Materiál 
je vhodný pro tisk všemi možnými způso-
by. Ve vzorníku EUROPAPIER naleznete 
rovnou tři barevné varianty: perleťovou 
a šedou v gramážích 120, 250 a 360 g/m2, 
nebo i bílou, nabízenou dokonce ve 120, 200, 
250 a 360 g/m2. Oproti tomu REFIT Wool, 
vyráběný částečně z vlny, vyniká světlými 
vlákny a drsnější strukturou, není ovšem 
určen pro litografické tisky. K dostání je 
v tmavě modré (120, 250 a 360 g/m2) a černé 
barvě (120, 200,250 a 360 g/m2). Na výrobu 
obou druhů papíru byla použita 100% čistá 
energie a jsou samozřejmě recyklovatelné 
a rozložitelné, přičemž jsou certifikovány 
FSC. 

Zkušenosti GRADIKO s. r. o.
Ve společnosti GRADIKO s. r. o. využívají 
papír REFIT Cotton relativně krátkou dobu, 
přesto jsou s ním už teď nadmíru spokoje-
ni. Z dvou barevně doplňujících se variant 
Grey a Pearl vyrábějí v současnosti přede-
vším tiskoviny osobní povahy, tzn. svateb-
ní sety, narozeninové sety atd. Do budouc-
na si dokáží představit použití Refitu 
i na výrobu firemních tiskovin. Materiál se 
velmi dobře osvědčil při zpracování digi-
tálním tiskem (i v duplexu) i při následných 
dokončovacích operacích – formátování, 
bigování, perforace, kašírování. Obzvlášť 
pěkný efekt má kombinace REFITů na tis-
kovinách s dvěma či více vrstvami. Tma-
vší bavlněná vlákna světlejšího materiálu 
(Pearl) velmi dobře korespondují se spodní 
tmavší vrstvou (Grey), což celý design pěk-
ně barevně provazuje a vyvolává dojem ele-
gance. Kladných ohlasů se dostává i od spo-
kojených klientů, kteří oceňují jak luxusní 
dojem tiskoviny na pohled i omak, tak eko-
logickou stránku produktu. 

Pokud byste i vy chtěli rozšířit svou 
nabídku o tento kreativní materiál, obraťte 
se na EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r. o.

mZE

↑ Ukázka použítí REFIT Cotton v GRADIKO s. r. o.

nické knihy legálně a s plným 
komfortem, ve vysoké kvalitě 
a s garancí v kvalitních online 
obchodech.

gko
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ZKUŠENOSTI Z PRAXE:

Print 09 v digitálu se strojem Ricoh Pro C7200x
Tradiční ofsetové tiskárny stále častěji získávají s moderními digitálními tiskovými technologiemi punc digitální firmy. 
Je tiskárna ještě plně ofsetová, nebo už zcela digitální? Zkušenosti firmy Print 09 v Opatovicích nad Labem a jejího 
jednatele Roberta Steina se zařízením Ricoh Pro C7200x potvrzují, že digitál převažuje a ofset zůstává jako doplněk.

↑ Robert Stein zadává data pro tisk na Ricoh Pro C7200x.

↑ 17“ LCD panel pro ovládání tiskového stroje.

↑ Multifunkční dokončovací zařízení Duplo DC616.

↑ MMT (nástroj pro správu médií).

↑ Tisk plakátů s pátou barvou neon pink.

Název firmy Print 09 napovídá, že je na trhu 
od roku 2009. Začínala jako ofsetová tiskárna. 
Brzy zachytila trend nástupu digitálu, nejdří-
ve se zařízením Konica Minolta. „Před nějaký-
mi šesti sedmi lety jsme si v Printu 09 zakoupili 
tiskové zařízení Xerox 1000. To se již jedna-
lo o produkční tiskový stroj, který dával bez 
problémů smysl při doplnění kapacity ofseto-
vé tiskárny o digitální tisk,“ uvádí pan Stein, 
když s ním hovoříme v jeho tiskárně v Opato-
vicích nad Labem. Tím firma Print 09 vstoupi-
la do digitálního tisku. Některé zakázky potom 
převedla z ofsetu na digitál. „Ale to byl teprve 
začátek. V poslední době se objem tisku v digi-
tálních technologiích zvyšuje, v ofsetu se snižu-
je,“ potvrzuje Robert Stein trend, který se prosa-
zuje nejen v Printu 09, a přidává další poznatky 
o vývoji na trhu.

Pokud se jedná o velikost nákladu v zakázce, 
má i tiskárna v Opatovicích nad Labem zkuše-
nost, že se v polygrafii rozevírají nůžky. Vel-
ké zákazníky zajímají především velké nákla-
dy, zatímco střední náklady se dál snižují, až se 
z nich stávají náklady de facto nízké. Merkan-
til pro středně velkou tiskárnu z trhu postup-
ně mizí. V takové situaci nástup digitálu, jakým 
je právě Ricoh v Printu 09, dává smysl a převod 
zakázek z ofsetu je nevyhnutelný.

V poptávce klientů dochází ke změnám 
v zakázkové struktuře. Původně větší zakáz-
ky se drolí na řadu menších, které mohou být 
aktuálnější, například reklamní letáky mohou 
přesněji reagovat na rychlé změny v sortimentu 
nabízeného zboží. Reklamu lze také cíleněji tisk-

nout ve vztahu k lokalitám, kde má být uplatně-
na. Možnosti personalizace v digitálním tisku 
jsou při odpovídajícím složení zakázek v porov-
nání s tradičními tiskovými technikami nena-
hraditelné. Personalizace je obrovskou přidanou 
hodnotou. Trend personalizace posiluje i v obdo-
bí covidu, resp. lze jej očekávat v době postcovi-
dové. Nikdo nechce mít plný sklad reklamních 
letáků, i v tomto segmentu sílí poptávka po služ-
bách typu just-in-time.

Čas na změnu
Čas na obměnu digitální technologie přišel v tis-
kárně Print 09 v loňském roce. Původní zařízení 
již mělo hodně najeto, bylo potřeba je nahradit. 
Volba padla na značku Ricoh. Tiskárna zvažova-
la dva možné konkurenty a přiznává, že ve finá-
le rozhodla cena. Ale nejen to, svou roli sehrá-
ly i další parametry. V rozhovoru s jednatelem 
firmy nás samozřejmě zajímalo, jaké paramet-
ry kromě ceny rozhodly při výběru a co z před-
pokladů se potom v reálném provozu potvrdi-
lo. I předchozí tiskové zařízení konkurenční 
značky bylo pětibarvové, na novém Ricohu lze 
pátou barvu snadněji měnit. Tiskárna se snaží 

získávat zakázky s vysokou přidanou hodnotou, 
Ricoh Pro C7200x její snahu svými vlastnostmi 
podporuje. Dalším požadavkem byla schopnost 
potiskovat dlouhé formáty. Hledisko rychlosti 
tisku a měsíčního výkonu Ricoh s rezervou spl-
ňuje.

Tiskárna se také rozhodovala o možnos-
ti tisknout neonovými barvami. „Ricoh Pro 
C7200x i v tom splnil naše očekávání. O neono-
vé barvy je na trhu zájem. Efektivně se osvěd-

čuje možnost tisknout pátou barvou jako růžo-
vou, například v kombinaci s černou plochou 
opravdu září. Navíc se tiskem neonové barvy 
a CMYKu výrazně rozšiřuje gamut. Pomocí páté 
barvy můžeme tisknout výraznou oranžovou, 
což nelze vytisknout CMYKem. V oranžové nám 
dělá úplné zázraky. Další výhodou páté barvy je 
transparentní toner, který u tisku dokáže nahra-
dit parciální lak,“ říká pan Stein.

Z pohledu substrátů se většina zakázek 
tiskne na papír, ale firma nyní může využít 
i široké spektrum médií, jako jsou nejrůzněj-
ší fólie, plastové samolepky, náročné textury 
apod. V Printu 09 se i na digitálu většinou tisk-

ne na ofsetové materiály, ale u plastů přešli 
na digitální materiály, na kterých potisk „bez-
vadně drží“. V praxi se také osvědčily zakázky, 
které vyžadují potisk prodloužených formá-
tů, resp. i potisk laminovaných archů. V pro-
dlouženém formátu tisknou např. kalendáře, 
leporela atd. Většina, až 95 % zakázek, se tiskne 
na normální formáty, zbývajících 5 % však tvoří 
nesmírně důležitou část produktové náplně.

Digitál je navíc v praxi tiskárny jednodušší. 
Prakticky ihned je možné použít produkční 
průjezdy, náročné rozjezdy k vyrovnání barvy 
a vlhčení jako na ofsetu samozřejmě odpadly. 
Výhodou Ricohu jsou rovněž nízké nároky 
na pracovní plochu a úspory energie, stačí 
220 V. I při vyšších gramážích stroj stíhá kva-
litně zažehlovat. „V tisku produktu na Ricohu 
a dokončujícím nařezání a nabigování na Duplu 
se jedná o vysoce produktivní kombinaci,“ hod-
notí Robert Stein tiskovou a postpressovou 
technologii a po roce zkušeností konstatuje, že 
Ricoh byl dobrá volba. V Printu 09 také oceňují 
servis Ricohu, který je dle jejich slov perfektní 
a vše řeší v režimu 24/7/365.

K instalaci a náběhu rutinní výroby jedna-
tel firmy uvádí: „Když jsme přecházeli z Xeroxu 
na Ricoh, museli jsme se v podstatě naučit 
všechno znovu. Jiný stroj, jiná filozofie, dlouho 
jsme se sžívali s menu na RIPu. Na Ricohu má 
obsluha daleko větší vůli v nastavování para-
metrů, například teploty při zažehlování, což je 
opravdu super. Stroj potiskne téměř všechno. 
Pro konkrétní papír si lze nastavit profil a ten 
je pak v knihovně substrátů napořád k dispozi-
ci. Ricoh má navíc vytvořenou knihovnu typic-
kých materiálů, z níž si lze konkrétní typ naim-
portovat.“

Digitalizací k automatizaci
Jednou z klíčových charakteristik vývoje 
polygrafie, kterou tiskárna Print 09 sleduje, je 
automatizace, zejména v porovnání s ofsetem. 
Tradiční ofsetový tisk nelze s přihlédnutím 
ke konkrétní technologii jednoduše automa-
tizovat. Způsob obsluhy vyžaduje neustálou 
přítomnost tiskaře. Oproti tomu digitál auto-
matizovat lze. Print 09 využívá na digitalizaci 
a automatizaci dotační titul MPO. Automatiza-
ce probíhá s pomocí GRAFIE CZ.

Nejmarkantněji se automatizace procesů 
prosazuje ve firemním e-shopu, který si firma 
Print 09 otevřela před rokem. Nabízí v něm roz-
sáhlou škálu produktů, od obligátních vizitek 
až po fotoknihy. Pomocí e-shopu očekává další 
nárůst digitálního tisku. Přijatou objednávku 
si přejímá navazující software, který připraví 
montáž pro digitální tisk a předá ji digitálnímu 
stroji. Automatizace zahrnuje i navazující řezá-
ní apod. Celý proces probíhá automaticky. Pří-
kladem jsou zrovna leporela, jejichž nabídka je 
na webu tiskárny velmi rozsáhlá. Automatizo-
vat celý proces výroby není vůbec jednoduchou 
záležitostí, ale vyplatí se. Neméně důležitou 
je marketingová podpora a logistika. Rodinný 
charakter firmy prozrazuje informace, že toto 
má na starosti dcera pana Steina, která vystu-
dovala v Anglii online marketing.

Původní vizí byl úplný přechod Printu 09 
na digitál a ukončení tisku na ofsetových stro-
jích. Proti tomu stojí ovšem řada argumentů, 
digitál zatím ofset úplně nenahradí. Na trhu 
bude dál působit jako ofsetově digitální tiskár-
na s maximalizací podílu digitálu a automa-
tizace. V ofsetovém tisku má firma k dispozi-
ci několik strojů, největší je pětibarvová Polly 
ve formátu B2. V ofsetu je samozřejmě obtížněj-
ší příprava tiskových forem. Když se netiskne 
CMYKem, ale přímými barvami, přidává se 
k tomu vymývání barevníků apod. „K digitální-
mu stroji člověk přijde, nahraje si soubor a tisk-
ne,“ hodnotí Robert Stein lapidárně změnu tech-
nologie.

Nový Ricoh Pro C7200x změnil v tiskár-
ně nasměrování a poměr zakázek na digitál-
ní technologii. Nyní směřují na digitál už asi 
dvě třetiny zakázek. Přerod tiskárny z ofse-
tu na digitál je v případě Printu 09 nezbytný. 
Na otázku z úvodu naší reportáže lze tedy 
odpovědět, že ačkoliv si Print 09 nadále pone-
chává ofsetovou kapacitu, s tiskovým strojem 
Ricoh Pro C7200x udělal zásadní krok k převa-
žujícímu digitálnímu tisku.

gko

Pomocí tiskového stroje Ricoh Pro C7200x byla dokončena 
transformace původně ofsetové tiskárny Print 09 na digitální 
provoz. Nyní je již většina tržeb realizována prostřednictvím 
digitálního tisku.
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Využití mikroreliéfní ražby
Své uplatnění nalezne pře-
devším jako luxusní prvek 
na firemních tiskovinách. 
Stejně tak ale může skvě-
le posloužit coby jednodušší 
ochranný prvek zabezpečení 
na specifických tiskovinách, 
jako jsou vstupenky, slevové 
poukazy, průkazy, certifikáty, 
akcie, pásky na ruku (napří-
klad na hudebních festivalech) 
a podobně. Typickým zákaz-
níkem je agentura (reklamní, 
hudební), která pomocí mik-
roreliéfní ražby označuje 
pozvánky, záruční listy, rekla-
mační protokoly a podobné 
typy produktů. Zatímco běž-
nou ražbu si dnes už není pro-
blém vyrobit doma, vysloveně 
„na koleni“, v případě mikro-
reliéfní ražby už to tak jed-
noduché není. „Běžnou ražbu 
si teoreticky vyrobíte – s tro-
chou šikovnosti – už i doma. 
Potřebujete k tomu běžnou 

KAMA V PRAXI:

Kama ComCut 76 + ProFold 74 v Tiskárně Daniel
Tiskárna Daniel v Praze si jako první v ČR pořídila výsek ComCut 76 a skládací lepičku ProFold 74 od společnosti 
Kama. Stroje nainstalovala firma Navetech pana Tomáše Hejzlara.

ZUŠLECHŤOVÁNÍ:

Mikroreliéfní ražba neboli micro embossing 
Společnost Rpress s. r. o. se sídlem v Kralupech nad Vltavou založil Václav Rak již před 32 lety. Z malé lokální 
společnosti se během let vypracovali na respektovaného a největšího výrobce štočků v České republice. Vypravil 
jsem se do Rpressu probrat zajímavou technologii – mikroreliéfní ražbu. 

Rpress s.r.o. vyrábí štočky až 
do formátu 650 × 500 mm (musí 
se počítat min o cca 10 mm 
méně kvůli ořezu) a ve třech 
tloušťkách: 1,75 mm, 3 mm 
a 7 mm (dle typu stroje a mate-
riálu). Jako hlavní materiál 
slouží hořčíkové desky, jejich 

výdržnost můžeme počítat 
v řádech desetitisíců tlaků. 
Rpress zaručuje odleptání 70 % 
rastru, a to technikou, jež je 
používána mj. třeba na výro-
bu nadstandardních štočků 
pro ražbu cenin jako ochran-
ný prvek (nahrazuje hologra-

my, a to při výrazně nižších 
nákladech). Pro velké nákla-
dy (v řádu deseti až statisíců), 
reliéfní ražbu a slepotisk slouží 
štočky mosazné s větší výdrž-
ností. Ražbu možno použít na 
překližku, plasty, dřevo, kar-
ton, kov a další.

Tak trochu jiná ražba
Micro emboss neboli mikro-
reliéfní ražba – jak ji přesně-
ji nazývají v Rpressu –před-
stavuje velmi efektivní prvek, 
který má vizuálně nejblíže 
k hologramu. Mikroreliéfní 
horká ražba využívá speciál-
ně vyrobenou raznici, díky níž 
je následný obraz vytvořen 
skládáním rastrů a linek různé 
tloušťky a hustoty. Mikroreli-
éfní ražby sice už lze realizo-
vat též na digitálních strojích 
(MGI, Scodix), výsledný efekt 
vypadá skvěle, ale je to vždy 
především o nákladu. „Digi-
tální technologie již zvládnou 
nahradit klasickou (mikro)raž-
bu, ale jde zatím spíše o kuso-
vé zakázky. Když potřebujete 
pár kusů nebo desítky kusů, je 
digitál alternativou, ale pokud 
toho potřebujete stovky nebo 
dokonce tisíce, pak už ne. Ale 
technologie jdou neustále 
dopředu a za 5 let už může být 
všechno jinak,“ upřesňuje Jan 
Buk z Rpressu. 

Ražba platí za stále velmi žádanou 
techniku zušlechění. Své využití na-
chází u široké škály tiskových pro-
duktů. Mimo jiné umí výborně nahra-
dit i ( jinak nákladné) hologramy.

laserovou (tonerovou) tiskár-
nu, nějaký laminátor a speci-
ální ražební fólii. Vytiskne-
te si požadovanou předlohu 
a pomocí laminátoru na ní apli-
kujete fólii. Samozřejmě zjed-
nodušeně řečeno,“ dodává Jan 
Buk. 

Příprava a výroba
Mikroreliéfní ražba je stále spí-
še specialita, především také 
z toho důvodu, že té poptávky 
není tolik. Mikroreliéfní raž-
ba se v principu liší od výroby 
běžných štočků ve třech hlav-
ních bodech. Za prvé, samotná 
výroba se provádí tzv. víceúro-
vňovým leptáním, což je spe-
ciální technika, s níž je Rpress 
na trhu zcela jedinečný. Samot-
né leptání je časově nároč-
nější oproti výrobě běžného 
štočku. Teoreticky by sice šlo, 
vyrobit štoček pro mikroreli-
éfní ražbu stejně jako štoček 
běžný, ale pak hrozí riziko, že 

následná aplikace ražební fólie 
nebude korektní. Druhá výraz-
ná změna spočívá v přípravě 
dat, která je o dost složitější 
než pre-press u běžné ražby. 
Například u ochranné pečeti 
(velikosti mince, viz ilustrač-
ní fotografie) trvala přípra-
va dat grafikovi výrazně déle, 
než je běžné. Do konečné ceny 
poté musí být pochopitelně 
promítnuta i náročná grafická 
práce, což ve výsledku zname-
ná, že takový štoček vychází 
2× dráž než štoček pro běžnou 
ražbu. A do třetice je to samo-
zřejmě o použitém materiá-
lu. Na některá média (typicky 
papíry) se jednoduše tak jem-
ný rastr nechytne. Je to tedy 
o velkých zkušenostech, know-
-how a zkoušení i hledání těch 
správných materiálů.

Shrnutí
Mikroreliéfní ražba je skvělým 
zušlechťovacím prvkem, který 
současně slouží i jako ochran-
ný prvek. V tomto spojení je 
jeho největší síla. Na druhou 
stranu, poptávka je po takové 
službě zatím sporadická. Jed-
nak o tom lidé zatím stále příliš 
nevědí a druhak je to nároč-
ností výroby (příprava dat, 
výroba mikroreliéfní raznice). 

mHa↑ Ukázka mikroreliéfní ražby, jak ji umí v tiskárně Rpress s. r. o.

V ýrobní profil Tiskárny Daniel je charak-
teristický širokou škálou polygrafic-
ké produkce. Pořízením obou strojů pro 

dokončující zpracování Tiskárna Daniel navíc 
posílila svoji pozici mezi výrobci krabiček. 
Nejen o nových technologiích jsme v tiskárně 
v Praze-Petrovicích hovořili s obchodním ředi-
telem Janem Krejčíkem.

Z pohledu zkušeností Tiskárny Daniel i podle 
poznatků z našich redakčních návštěv v poly-
grafických firmách je zřejmé, že bez investic 
mnohé tiskárny končí. „V Tiskárně Daniel se 
snažíme investovat do nových strojů, což je jedi-
ný způsob, jak při naší velikosti zůstat naži-
vu. Kdo neinvestuje do moderních technolo-
gií, tomu ujede vlak,“ říká pan Krejčík a dodává: 
„Investování do nových technologií nám umož-
ňuje poskytovat našim klientům polygrafické 
služby ve špičkové kvalitě.“

Dostatečná kapacita v tisku
V tiskových strojích má Tiskárna Daniel zku-
šenost s více značkami. V poslední době inves-
tovala do moderního stroje Heidelberg Speed-
master XL 5+L se systémem Inpress Control. 
S novým strojem stoupla výrobní kapacita v tis-
ku v porovnání s předchozím strojem jiné znač-
ky téměř na dvojnásobek. Pokud se jedná o pří-
pravné časy, zkrátily se na polovinu.

Také v Tiskárně Daniel mají zkušenost, že 
menší zakázky přecházejí na digitální tisk. Jeli-
kož se jim podařilo soustředit veškerý ofsetový 
tisk na stroj Heidelberg a všechny digitální tis-
ky na zařízení Konica Minolta nejprve investič-
ně a potom i provozně, mohli se v dalším kroku 
zaměřit na modernizaci v dokončujícím zpraco-
vání.

Ke změnám v produktovém profilu a k posí-
lení segmentu obalů přispěl i vývoj trhu během 
koronakrize. „Dopad pandemie pro nás před-
stavoval výrazné omezení zakázek. V roce 

2020 jsme měli o 40 % tradičních zakázek méně. 
I v minulých letech část naší produkce předsta-
vovaly krabičky, vývoj na trhu nás již loni ještě 
víc nasměroval k obalařině. V tomto segmentu 
nebyly zakázky tak výrazně narušeny pande-
mií,“ konstatuje Jan Krejčík.

Výsekový automat a skládací lepička
K posílení výrobních schopností ve směru k pro-
dukci obalů bylo samozřejmě nezbytné inves-
tovat. Od společností Kama a Navetech má 
tiskárna nově výsekový automat ComCut 76 
a skládací lepičku ProFold 74. V této kombinaci 
se jedná o první instalaci v ČR.

Tiskárně se nabízely pro vysekávání také 
čínské stroje. „Nic proti nim, ale dáváme před-
nost geograficky bližším značkám a tomu, 
když je u nás zajištěn rychlý servis a my může-
me nepřetržitě produkovat. Zástupce Kamy 
na našem trhu, pan Tomáš Hejzlar se svou fir-
mou Navetech, rychle reagoval. Cena je v porov-

nání s asijskou konkurencí vyšší, ale pro nás 
a naše zákazníky je prioritou kvalita a rychlost,“ 
objasňuje obchodní ředitel firemní orientaci 
na blízké technologie.

Nutnost mít výsek in-house zároveň při-
nesla nové příležitosti. Nová výrobní kapaci-
ta ve vysekávání vyvolala i navazující investici 

do lepení krabiček. Volba padla opět na zaříze-
ní značky Kama, na skládací lepičku ProFold 
74. Instalace proběhla v obou případech velmi 
rychle. Obvyklé bylo též dodatečné školení, kte-
ré v tiskárně vedl technik z Drážďan. Z hledis-
ka operativnosti servisu je důležité, že si Kama 
vyrábí většinu součástí, a tedy i náhradních 
dílů v Drážďanech. Náhradní díly jsou rychle 
dostupné, podobně jako servisní technici firmy 
Navetech.

Pozitivní zkušenosti
„Z pohledu obsluhy je výsek na stroji ComCut 76 
jednoduchý a skládání a lepení na zařízení Pro-
Fold 74 ještě jednodušší. Vysekávací stroj Com-
Cut 76 má maximální rychlost 5 500 archů/hod., 
tiskárna jede na výkon asi 4 200 archů/hod. Při 
nízkých nákladech ani nemá smysl jet na maxi-
mální výkon, přednost má kvalita produkce,“ 
hodnotí pan Krejčík zařízení ComCut 76. 

Lepičku ProFold 74 si vyzkoušeli pomocí jed-
né své zakázky. Test dopadl pozitivně a instala-
ci pak nestálo nic v cestě. Tiskárna Daniel neo-
plývá výrobními plochami, takže velmi dlouhé 
lepičky jiných značek by se do výrobní haly 
jednoduše nevešly. To bylo také faktorem, kte-
rý hovořil pro Kamu. Zpracování krabiček nyní 
tvoří asi polovinu firemní produkce. Lepičku 
využívají dokonce i externě. „Na zařízení vyrá-
bíme například 26 000 krabiček za hodinu, což 
je z pohledu našich zakázek optimální,“ říká 
obchodní ředitel Jan Krejčík o lepičce ProFold 
74. Flexibilita v přenastavování stroje je pro fir-
mu dostačující.

S postupujícím rozvolňováním přibývá zase 
i zakázek z ostatních produktových segmentů, 
zejména z knižní výroby a zpracováním tisků 
pro galerie. Tiskárna Daniel má i další investiční 
plány, naráží ale na problémy s výrobní plochou.
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V Tiskárně Daniel se 
snaží investovat do no-
vých strojů, což je 
jediný způsob, jak při 
její velikosti „zůstat na-
živu“. Kdo neinvestuje 
do moderních technolo-
gií, tomu „ujede vlak“.

↑ Skládací lepička Kama ProFold 74.


