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ROZHOVOR: 
Flexotisk 
je ohromně 
zajímavý 
a dynamický obor 
Povídali jsme si s panem Václa-
vem Mlynářem, ředitelem spol. 
PANFLEX, s. r. o., která výrábí 
flexotiskové štočky. 
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DOKONČOVÁNÍ: 
Výsek na plotru i 
laserem 
Dokončovací stroje pro malo-
sériovou výrobu etiket z role 
na roli zaujímají v polygrafii 
stále důležitější místo. Společ-
nost Versotrade má v nabídce 
nejrůznější stroje a zařízení. 
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AUTOMATIZACE: 
Enfocus PitStop 
Server – víc než 
jen preflight 

Součástí dodávky PitStop 
Serveru je Enfocus Switch 
Core Engine, který zásadně 
rozšiřuje jeho možnosti. 
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JAK NA: 
Lepidla pro 
knižní vazby – 
V2/V4 (1. díl) 

Nový seriál jde do hloubky celé 
zajímavé problematiky. Prů-
vodcem je technický specialis-
ta Ing . Robert Götz. 
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REPORTÁŽ: 
KOMORI 
LITHRONE 
G-529HC 
v GRAFIA NOVA
Vypravili jsme se na návště-
vu do tiskárny se sídlem v obci 
Zašová, kde právě instalovali 
nový stroj formátu B2. 
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A ktuálně se výrobci, dodavatelé, ale i pro-
vozovatelé potýkají hned s několika 
zásadními problémy. Zejména situace 

ohledně papírů – ale i dalších spotřebních mate-
riálů – je v mnoha případech tristní. V první řadě 
jsou extrémně dlouhé výrobní lhůty, za dru-
hé je to razantní růst cen a za třetí velký hlad 
odběratelů po kvalitě. Samostatnou kapitolou je 
doprava materiálů z asijských zemí, která výraz-
ně podražila (až 5× oproti době před pandemií). 
Jinak dodací lhůty celkově se nyní běžně pohy-
bují okolo 2–3 měsíců. Nárůst poptávky je sice 
v posledních měsících na první pohled obrovský 
(viz článek v NGP 16/2021), ve spoustě přípa-
dech však dochází k nárůstu uměle. Řada tiská-
ren nakupuje spekulativně, aby si zajistily pro 
svou produkci zásoby materiálů. Výrobci během 
pandemie uzavírali výrobní linky na určité typy 
grafických papírů nebo linky předělali na výro-
bu obalových materiálů. U všech velkých doda-
vatelů papírů se nyní již pomalu vyrovnává 
vztah poptávky a nabídky.

Spotřeba papíru za poslední 3 roky
Největší propad byl na jaře 2021 (březen, duben). 
A poté začala spotřeba jít opět nahoru. Srovná-
me-li údaje od roku 2019 do dnešních dnů (viz 
horní graf), vyjde nám, že v natíraných papírech 
byla v roce 2019 spotřeba 72 237 t, v letošním 
roce je to 33 865 t – což je číslo relevantní za 3/4 
roku 2021. Pokud to zprůměrujeme a srovná-

me časově stejná období 2019–2021, jsme zatím 
o 20 % níže oproti roku 2019. Naopak ve srovná-
ní s rokem loňským (kdy se spotřebovalo v ade-
kvátním srovnávacím období 31 761 t papíru), 
máme v letošním roce nárůst 7 %. V případě 

TRENDY VE SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLECH:

Situace na trhu s papírem a ohlédnutí zpět
Aktuální stav na trhu s papírem je komplikovaný – a to díky kombinaci hned několika faktorů. Ale už se to zlepšuje.

Změny na trhu jsou dost turbulent-
ní u všech spotřebních materiálů. 
Dle odhadů by se situace měla sta-
bilizovat na jaře 2022. Ale na před-
-covidové ceny zapomeňme.

pokračování na str. 3
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ROZHOVOR: 

S bezprocesními 

deskami hlídáte 

méně aktivit 

V mostecké TISKÁRNĚ K & B 

nedávno přešli na bezprocesní 

tiskové desky Fujifilm. Zajíma-

lo nás, co je vedlo k této změně. 
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POLYGRAFICKÝ 

PRŮMYSL: 

Technologické 

a byznysové 

trendy v ofsetu 

Na ofsetový tisk lze nahlížet 

a zkoumat jej z nejrůznějších 

hledisek. 
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OEE: 

Odhalte 

skutečné 

kapacity 

výrobních strojů 

Pokud skutečně chcete zlepšit 

výrobní procesy ve vaší spo-

lečnosti, využijte nástroj OEE. 
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VARIABILNÍ DATA 

A DIGITÁLNÍ TISK: 

Vytvořte 

variabilní data 

s RIPem EFI Fiery 

Fiery FreeForm Create umož

ňuje vytvářet variabilní data 

profesionálně.
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Ú
vodním článkem prvního vydání Novin 

pro grafický průmysl je již od roku 2013 

statistika prodaných nových archových 

ofsetových strojů za uplynulý rok. Díky vstříc-

nosti dodavatelů pro vás vždy zpracujeme uve-

denou statistiku, a vy si můžete udělat před-

stavu o vývoji a trendech ofsetové technologie 

v České a Slovenské republice.

Z pohledu dodaných dat se dá konstatovat, 

že trh s ofsetovými stroji je nasycen, prodeje se 

ustálily kolem deseti prodaných a instalova-

ných strojů za rok, nejsou ovlivněny dotačními 

programy a jejich tisková kapacita včetně prvků 

automatizace násobně převyšuje starší tiskové 

technologie. U společností, které si nové stroje 

pořídily, je vidět, že konfigurace strojů přede-

vším ve formátu B1 odpovídají jejich tiskovým 

aplikacím a mají výbavu, která je předpokladem 

pro maximální využití stroje.

STATISTIKA OFSETOVÝCH STROJŮ 2019:

Trendem je formát B1 a automatizace tisku 

Prodeje nových archových ofsetových strojů se v posledních dvou letech stabilizují.

Tisková kapacita sou-

časně prodaných archo-

45 %

22 %
22 %
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PRODEJE ARCHOVÝCH NENATÍRANÝCH A NATÍRANÝCH PAPÍRŮ V LETECH 2019–2021 
(v tunách)

SPOTŘEBA TISKOVÝCH A PSACÍCH PAPÍRŮ DLE STATISTIK ACPP – CEPI V LETECH 2019–2021 
(výroba, export, import a spotřeba v ČR / v tunách)
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Recyklace etiket
S rostoucím používáním etiket se jako stále 
intenzivnější problém jeví jejich recyklování. 
Společnost Flint Group Narrow Web uvedla 
na trh řadu Evolution se dvěma produkty pro 
UV flexotisk, resp. pro proces lakování, které 
zvyšují možnost recyklace obepínacích etiket 
a shrink sleevů. Produkty jsou nyní k dispozici 
v Severní Americe, ale již brzy mají být k dostá-
ní také v Evropě. Oba produkty, Evolution 
Deinking Primer a Evolution Caustic Resistant 
Overprint Varnish (OPV), usnadňují zpracova-
telnost v procesu recyklace návlekových a obe-
pínacích smrštitelných etiket.

Valuepap do Cardbox 
Růst skupiny Cardbox Packaging se závody v Rakousku, Srb-
sku, České republice a USA pokračuje akvizicí společnosti 
Valuepap. Díky převzetí se skupině podniků rozrostlo portfo-
lio, a nově oficiálně nabízí další typy produktů, např. i envi-
ronmentálně udržitelné kartonové kelímky. Firma Valuepap 
vyrábí s 18 zaměstnanci papírové kelímky s ekologicky řeše-
nými bariérovými povlaky, a to zejména pro tržní segmenty 
produkující zmrzlinu, med nebo suché potraviny.

Infoflex s Mark Andy
Společnost Mark Andy je v posledních letech 
neobyčejně aktivní v Evropě, příkladem může 
být Polsko a Česko, neumdlévá však ani ve své 
americké domovině. Ve dnech 4. a 5. října se 
zúčastnila podzimní konference organizace 
Infoflex, která proběhla ve Friscu v Texasu. 
Specialisté z Mark Andy připravili pro konfe-
renci, která se uskutečnila po dvou letech zase 
naživo, sérii dvaceti prezentací o nejrůznějších 
aspektech flexografického tisku. Součástí byly 
samozřejmě také informace o flexotiskových 
i digitálních strojích Mark Andy.

4evergreen
Recyklace, udržitelnost, cirkulární ekonomika a mnohé další 
trendy se stávají nedílnou součástí byznysu. Jednou z organiza-
cí, které mají udržitelnost ve štítu, je také sdružení 4evergreen. 
Sdružuje firmy, jež mají co říct ke klimaticky šetrnému podni-
kání v packagingu. Nedávno se k alianci 4evergreen přidružila 
i společnost Heidelberg, která je globálním lídrem v archových 
ofsetových strojích, a nejen v nich. K tisku s respektem k život-
nímu prostředí přispívají rovněž spotřební materiály pod bran-
dem Saphira Eco, které Heidelberg distribuuje.

Work&Living
Společnost Grafobal informuje o projek-
tu Prístavná 1, který přináší na sloven-
ský trh nový koncept Work&Living. Kon-
cept Work&Living je založený na propojení 
a zároveň oddělení funkcí bydlení a práce. 
Během home office nemusí být nikdo rušen 
například dětmi nebo partnerem, pohodl-
ně přejdete do své kanceláře, kterou máte 
umístěnou hned vedle bytu. Nový projekt 
Prístavná 1 je jako první příklad konceptu 
Work&Living realizován uprostřed down-
townu Bratislavy. Luxusní byty i s kanceláří 
jsou již na prodej. Developerem je Grafobal 
Group Devolopment.

S hvězdami ze Sternu
Německý byznysový magazín Stern hle-
dá německé společnosti, které mají budouc-
nost. S nejvyšším oceněním pěti hvězdičkami 
našel v kategorii organizací s více než 2 500 
zaměstnanci také společnost Heidelberg, kte-
rá patří mezi firmy, jež jsou nejlépe připrave-
ny na digitální transformaci. Autoři studie 
oslovili okolo 160 společností se 60 otázkami 
rozdělenými do tří klíčových oblastí: strate-
gie a signifikantnost, procesy a produkty, ino-
vace a kvalifikace. Výsledek je průměrem ze 
skóre dosaženého v každé z oblastí.

FachPack 
v číslech
Veletrh FachPack 2021 pro-
běhl v Norimberku ve dnech 
od 28. do 30. září se zamě-
řením na environmentál-
ně kompatibilní packaging. 
Návštěvníkům se představilo 
782 vystavovatelů ze 34 zemí. 
40 % návštěvníků přijelo 
do Exhibition Centre Nurem-
berg ze zahraničí. Při příle-
žitosti veletrhu si němečtí 
výrobci obalů připomněli, že 
jejich produkce i tržby zazna-
menaly v roce 2020 meziroč-
ní pokles. Produkce se sníži-
la o 0,7 % na 19 mil. tun a její 
hodnota o 2,5 % na 32 mld. 
eur.

CorruCUT 
do Rumunska
Flexotiskový stroj s integro-
vaným rotačním vysekává-
ním si u výrobce Koenig & 
Bauer objednala francouzská 
Rossmann Group pro svůj 
závod Romcarton v Popesti-
-Leordeni nedaleko od Buku-
rešti. Se sedmi tiskovými 
jednotkami se jedná zatím 
o nejdelší CorruCUT. Stroj 
bude nainstalován do polo-
viny příštího roku. S pro-
dukčním výkonem až 12 000 
archů/h může CorruCUT 
s integrovaným rotačním 
výsekem vícebarevně potisk-
nout a inline vyseknout vlni-
tou lepenku šíře až 2 800 mm, 
o tloušťce až 9 mm. Romcar-
ton je jedním z největších 
výrobců obalů v jihovýchod-
ní Evropě.

Nový LP350
Společnost Fujifilm plánuje, že brzy po novém 
roce uvede na trh nový digitální UV inkje-
tový tiskový stroj LP350 zaměřený na tisk 
etiket. Fujifilm Digital UV Inkjet Label Pre-
ss LP350 si odbyl 29. a 30. září předpremiéru 
na akci Label Congress 2021 (v Rosemontu, 
v americkém státě Illinois). Výrobce se zaří-
zením LP350 reaguje na rostoucí poptávku 
po zařízeních na výrobu vysoce kvalitních 
etiket v malých sériích, s možností využití 
variabilního tisku.

Komori do Gruzie
Před sedmi lety si největší gruzínská tiskárna Sharavandi Flexo & Offset Printing 
House se sídlem v Tbilisi pořídila tiskový stroj Komori Lithrone G40 ve formátu 
B1, v konfiguraci šesti tiskových věží, lakovačky a technologie H-UV. Nyní si objed-
nala nový šestibarvový stroj Komori Lithrone G640+C Advance s lakovací jednot-
kou a technologií H-UV. Stroj bude vybaven mj. hardwarovou a softwarovou funkcí 
PDF Comparator, která porovnává předtisková PDF data s kvalitou potisku archů. 
V Gruzii působí okolo 120 tiskáren, z toho 108 sídlí v hlavním městě.

Shrink sleeve etikety
Organizace AWA (Alexander Watson Associates) se sídlem 
v Amsterdamu publikovala studii o návlekových smrštitel-
ných etiketách. AWA v reportu Global Sleeve Label Market 
2021 mimo jiné uvádí, že technologie spojené se smrštitelný-
mi rukávovými etiketami zaznamenávají roční nárůst o 3,3 %. 
Z dalších údajů: shrink sleevy aplikované za tepla představují 
83 % segmentu; nápojové etikety tvoří 64 %, následovány s 16 % 
návlekovými etiketami v jiných potravinářských segmentech.

Rapida Eco
Společnost Hubergroup, divize Print Solutions, uvedla na trh novou řadu barev 
pro archový ofsetový tisk Rapida Eco, která navazuje na známou řadu Rapida. 
Označení Eco není v tomto případě nic módního, ale znamená, že nová řada 
Rapida Eco přispívá k udržitelnému rozvoji, jelikož nepoužívá minerální oleje. 
Na vývoji nové řady májí zásadní podíl vývojáři z divize Hubergroup Chemicals. 
Podobně jako řada Rapida, i Rapida Eco podporuje okamžité další zpracování 
potištěného materiálu a logicky také tisk s obracením.

Editorial

No pain, no gain
Minulý víkend proběhly volby. Většina z nás 
byla výsledky docela slušně překvapena. Osob-
ně jsem spokojen. Překvapilo mě však, jak dia-
metrálně rozdílné jsou názory mé generace –
„Husákových dětí“ – a generace Y (Mileniálů) 
nebo generace Z. Ale to je asi normální (asi už 
stárnu). Podstatné je, že jsme po dlouhé době 
opět na prahu změn. Věřím, že pozitivních. 
I když cesta to nebude snadná. 

Zajímavou paralelou k tomu je i momentál-
ní situace v polygrafii (a nejen v ní). Trh se nám 
rozjíždí, byť zatím připomíná spíše neřízenou 
střelu. Za našeho mládí jsme říkali, že „je to 
slušnej punk!“. V redakci Novin pro grafický 
průmysl situaci na trhu sledujeme a přinášíme 
aktuální zprávy od nás i ze světa. Hned v titul-
ním článku probíráme situaci na trhu ohledně 
papírů. Na straně 3 rozebíráme s panem Vác-
lavem Mlynářem stav polygrafie i obalového 
průmyslu. Na straně 5 se kolega Vítek Kulka 
zabývá automatizací s pomocí Enfocus Pit-
Stop Serveru. Na straně 6 startuje ing. Robert 
Götz zcela novou sérii Jak na: Lepidla pro kniž-
ní vazby – V2/V4 (1. díl). A na straně 7 najde-
te velkou reportáž ze společnosti GRAFIA 
NOVA s. r. o. 

Společnost se probouzí, obchod také. Dob-
rou zprávou je, že firmy investují a lidé jsou 
převážně optimističtí (alespoň ti, s kterými 
jsme v kontaktu my – z redakce NGP). A co trh? 
Ten si poradí sám. Zatím si vždycky poradil 
a tentokrát to nebude jiné. Jen to bude možná 
trochu víc bolet. Ale jak říkávaly naše babičky: 
„Bez práce nejsou koláče.“ V moderním pojetí 
bychom řekli něco jako: „No pain, no gain.“

CX 104 
do Maďarska
Společnost Heidelberg hlásí, 
že maďarský výrobce sklá-
daných obalů Kartonpack 
zvýšil s tiskovým strojem 
Speedmaster CX 104 během 
roku od instalace produkti-
vitu o 25 %. Stroj byl nain-
stalován v konfiguraci pěti 
tiskových věží a lakovací 
jednotky. Speedmaster CX 
104 v Kartonpacku dispo-
nuje špičkovou výbavou 
s řadou prvků totožných 
se stroji Speedmaster XL 
106. Kartonpack je jedním 
z pilotních provozovatelů 
stroje Speedmaster CX 104. 
Kartonpack působí od roku 
1952 v Debrecenu. V součas-
nosti zaměstnává něco přes 
sto pracovníků.

První RA 106 X 
do Austrálie
Prvním tiskovým stro-
jem Koenig & Bauer Rapida 
106 X v Austrálii bude kon-
figurace s šesti tiskovými 
věžemi a lakovací jednot-
kou, která se v lednu vypra-
ví na dlouhou cestu a nain-
stalována bude v březnu. 
Provozovatelem se stane 
firma Platypus Print Packa-
ging ze Staffordu, což je 
předměstí Brisbane, hlavní-
ho města svazového státu 
Queensland. Tiskárna Platy-
pus Print Packaging, která 
zaměstnává asi stovku osob, 
má zákazníky na východ-
ním pobřeží Austrálie 
a na ostrovech v Pacifiku. 
Zabývá se potiskem obalů 
i komerční produkce.

INZERCE

KRÁTKÉ ZPRÁVY

OPTYS, spol. s r.o., se sídlem v Dolních Životicích 
hledá pracovníka na pozici

TISKAŘ
NA ROTAČNÍCH STROJÍCH 

Náplň práce: příprava, seřízení a tisk na moderních rotačních 
strojích, organizace práce pomocníka tiskaře

Předpoklady: vzdělání ÚSO technického směru, praxe v poly-
grafi i výhodou, manuální zručnost, spolehlivost, 
samostatnost, fl exibilita a důslednost, schopnost 
přizpůsobit se vyššímu pracovnímu nasazení, 
dobrý zdravotní stav a dobrá pracovní morálka

Co nabízíme: příspěvek na stravování, prémie za úkol a kvalitu, 
věrnostní příspěvky

 OPTYS, spol. s r.o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice
       Kontakt: 724 849 870 / personalistika@optys.cz

INZERCE

MARTIN HÁJEK 
redaktor, fotograf



noviny pro grafický průmysl 321. října 2021

ní a řada firem vyčkává, co se 
bude dít nyní – v posledním 
čtvrtletí 2021. Materiály z asij-
ských zemí se dnes v podsta-
tě už vůbec nevyplácí dová-
žet. Jejich cenová úroveň už 
dorovnala západ, a navíc jsou 
obrovsky dlouhé dodací lhůty. 
Asie dováží pro svůj vlastní trh 
a Ameriku. Evropští výrobci 
zase objevili v zámoří poten-
ciál a věnovali se trhům, které 
byly pro ně příznivé. V oblas-
ti obalů, zejména skládačko-

P ANFLEX, s. r. o. slaví 30 let na trhu. Za tu dobu se z malé 
rodinné firmy vypracoval na mezinárodně uznávaného 
výrobce flexotiskových štočků s 90 zaměstnanci a dvěma 

pobočkami – v Černém Volu a Hnojicích u Olomouce. Rozhovor 
nám poskytl pan Václav Mlynář, ředitel společnosti.

Naposledy jsem u vás byl 3 roky zpět a nelze si nevšimnout, jak 
moc se v Paflexu za těch pár let změnilo – nové výrobní prostory, 
nové stroje, nové kanceláře. # Ano, jsme v naší zcela nově zre-
konstruované pobočce. Změn tu máme opravdu hodně. Zainves-
tovali jsme do technologií, rozšířili výrobní i kancelářské prosto-
ry, což byl současně tak trochu paradox – jakmile jsme dokončili 
rekonstrukce, přišly lockdowny a naše krásné nové prostory zely 
prázdnotou. V neposlední řadě jsme významně zapracovali též 
na automatizaci a MIS řešení zejména pro příjem objednávek.

Můžete téma automatizace výroby a MIS řízení více rozvinout? 
Co představuje a co vám přináší? # Otázka objednávání a zpra-
covávání zakázek je zcela zásadní. Máme pro své klienty vytvo-
řenou online platformu pro plně automatický příjem a zpraco-
vání zakázek. Zákazníci nahrají svá data přes webové rozhraní 
a zakázka je tak plně automaticky založena v Heliosu bez toho, 
aby do toho kdokoli ve firmě musel nějak administrativně zasa-

hovat. Výhodou tedy je, že hotová objednávka vyjede kolegům až 
přímo ve výrobě, což přináší výraznou úsporu času i práce, neboť 
zcela odpadá veškerá administrativa na vstupu. Už žádné zdlou-
havé emaily ani telefonáty, žádné vysvětlování a podobně. Celý 
automatizovaný proces téměř zcela eliminuje chybovost. Identi-
fikace příležitostí a možností automatizace je klíčová, a kdyby-
chom toto nedokázali, nemáme trojnásobný objem výroby oproti 
roku 2010. I když je fakt, že pro firmy našeho typu je automatiza-
ce provozu vždy komplikovanější. Zdaleka ne ve všech částech 

výroby ji lze nasadit. Máme stále dost dílčích procesů, kde auto-
matizace možná není. Například příprava štočků na potisk vlnité 
lepenky musí probíhat manuálně. Také finální kontrolu kvality 
štočků nelze provádět strojově.

PANFLEX, s. r. o. je na trhu již etablovaným výrobcem a dodava-
telem flexotiskových čtočků, nicméně váš záběr je širší. Co dal-
šího nabízíte a pro jaké klienty? # Panflex má tři hlavní pilíře. 
Naš „core business“ je samozřejmě výroba flexotiskových forem. 
Seznam klientů by byl velký, tak zkrátka dodáváme štočky pro 
širokou klientelu v oblasti flexotiskových provozů. Za druhé se 
zabýváme výrobou dat pro držitele značek. Jsme PMA (Pre-press 
Management Agency) pro Nestlé ČR a SR, Dr. Oetker nebo Orkla 
Foods Česko a Slovensko a. s. (dříve Vitana). Naším třetím pilířem 
je obchodní činnost, v rámci níž dodáváme do tiskáren celou řadu 
spotřebních materiálů. Klienty máme v Čechách, na Slovensku, 
v Německu, Rakousku a Bulharsku. 

Jaký vnímáte současný segmentu obalů? Jak se flexotisk vyví-
jí a jaká je situace se spotřebními materiály, dodávkami a termí-
ny? # Flexotisk je ohromně zajímavým a dynamickým oborem, 
který se za posledních 10 let vyvíjel mílovými kroky. V součas-
nosti naráží spíše na hranice fyzikálních zákonů. Packaging jde – 
ve srovnání s ostatními polygrafickými segmenty – dost proti 
proudu, protože stále výrazně roste. Paradoxně v období covidu 
tento fakt ještě více akceleroval. Jak jsme byli všichni rok a půl 
zavření doma, více se vařilo, kupovalo se více baleného zboží, 
a ten tlak na obalářský průmysl byl – a stále je – obrovský. Nega-
tivním dopadem je samozřejmě aktuálně problém s dodávkou 
spotřebních materiálů. Nám se zatím daří udržet tok materiálů 
bez výpadků. S dodávkami problém sice je – co dříve trvalo 10–15 
dní, je dnes otázkou 2–3 měsíců – s tím ale počítáme a předzáso-
bujeme se s dostatečným předstihem. Ve všech třech segmentech 
flexotisku, tedy etikety, flexibilní obaly a vlnité lepenky, se všude 
shodují na velkých cenových skocích. Spotřební materiály rostou 
v průměru o 20–30 % a papír o 100, ale také klidně až 300 %. Jsou 
výpadky granulátu a také je problém s dostupností různých typů 
fólií pro obalový průmysl. Jinak materiál obecně je, ale natahují 
se dodací lhůty. Hlavně do poslední chvíle netušíte, jaká cena pro 
vás bude aktuální. Tu se dozvíte až v okamžiku objednání, a pak 
se dost těžko kalkuluje cena pro zákazníka. 

Můžete prozradit nějaké další plány a investice pro následují-
cí období? # Plánujeme vynaložit ještě více kapacit na další 
digitalizaci procesů, s důrazem na práci DTP operátorů a oblast 
Color Managementu. S tím souvisí i rozvoj technologie tisku ECG 
(Expanded Color Gamut), která má velký potenciál v případě 
úspory nákladů při tisku obalů a zvýšení flexibility tisku jak pro 
držitele značek, tak pro samotné tiskárny. Výzvu pro nás před-
stavuje také generační výměna – v managementu i ve výrobě. Ač 
máme 90 zaměstnanců, jsme stále spíše rodinnou firmou s velmi 
nízkou fluktuací. Většina kolegů je s námi od začátku, ale po 30 
letech společné práce nyní spousta z nich odešlo nebo odchází.
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ROZHOVOR: 

Flexotisk je ohromně zajímavý a dynamický obor
Povídali jsme si s panem Václavem Mlynářem, ředitelem spol. PANFLEX, s. r. o., která výrábí flexotiskové štočky. 

Hodně jsme ve firmě v posledních 
pár letech investovali – do technolo-
gií, do rozšíření a zvelebení prostor 
a také do automatizovaných řešení. 
Jednalo se o investici ve výši 30 mi-
liónů korun, což je vzhledem k letoš-
nímu 30letému výročí naší společ-
nosti částka téměř symbolická.

↑ Doplňování skladů s dostatečným předstihem je současný trend.

Letos se dovezlo 
225 743 t tiskových 
papírů, 33 400 t se u 
nás vyrobilo a 37 151 t 
jsme vyvezli. Součas-
ně bylo v ČR spotře-
bováno 221 992 t, což 
znamená, že 3 751 tun 
šlo znovu na export 
(tedy „re-export“).

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1

Situace na trhu s papírem a ohlédnutí zpět

nenatíraných papírů je naopak 
letošní nárůst (za stejné srov-
návací období) o téměř 7 % 
vyšší než v roce 2019 a o téměř 
20 % vyšší oproti roku 2020.

Aktuální stav a výhled
Poslední měsíce hlásí dodava-
telé papíru nárůsty objedná-
vek v průměru o 35 %, výrobci 
mají vybookované stroje, nic-
méně jak jsme již uvedli výše, 
část z toho je uměle vytvoře-
ných objednávek, kdy si výrob-
ci jen doplňují sklady. Z hledis-
ka absolutních objemů se tedy 
vracíme na úroveň roku 2019, 
v některých případech (nena-
tírané papíry) jsme rok 2019 
dokonce již překonali.

Dle současné situace, navíc 
s přihlédnutím k blížící se 
vánoční sezóně, lze reálně veli-
ce dobře předpokládat, že čísla 
dále porostou. Ke konci roku 
2021 bychom se tak dle odhadů 
mohli dostat na 12–18 % (v natí-
raných papírech), čímž se buď 
velmi přiblížíme, nebo dokon-
ce překonáme čísla z roku 2019. 
To je dobrá zpráva a jen potvr-

zuje, že se úspěšně vracíme 
na hodnoty roku 2019. U nena-
tíraných papírů jsme již nyní 
na číslech překonávající před-
-covidové období a opět zde čís-
la do konce 2021 ještě poros-
tou, takže bychom se měli 
dostat na hodnoty o zhruba 
+15 % vyšší než v roce 2019. 

Trendy v materiálech 
Přichází opětovná vlna zájmu 
o recyklované papíry nebo 
obecně materiály s nějakou 
certifikací. Jde to více od zada-
vatelů ze západní Evropy. 
Ovšem to, že je něco recyklova-
né, ještě nutně neznamená, že 
je to nejlevnější, spíše naopak! 
Grafické papíry (natírané 
i nenatírané) se svým součas-
ným růstem tvoří zhruba 2/3 
celého grafického trhu. Silnou 
kategorii s obrovským nárůs-
tem představují také lepenky 
pro výrobu obalů (GC, GD, GT 
materiály). Naopak, mezi stag-
nující skupiny patří samopropi-
sovací papíry a různé speciální 
i kreativní materiály. Reklama 
ještě nedosáhla plného ožive-

vých lepenek, byla Asie velkou 
konkurencí pro Evropu, což teď 
skončilo. Post-covidová a covi-
dová etapa výrazně přispěla 
k rozmachu obalů celosvěto-
vě, a byl tím pádem i obrovský 
nedostatek tohoto sortimentu 
všude na světě.

Shrnutí
Tuzemská produkce papíru je 
nižší než export a mnohoná-
sobně nižší než dovozy. Spo-
třeba tiskových papírů je u nás 
dlouhodobě nižší než import.
Část dovozů se každoročně ree-
xportuje. Výrobci zdražováním 
kompenzují své vstupy, u dis-
tributorů záleží na tom, jaké 
mají skladové zásoby. Cenový 
nárůst je však nevyhnutelný. 
Tiskárny to mají nejtěžší, neboť 
musí přesvědčit zákazníky, 
že nárůst ceny je nutný. Podle 
odhadů výrobců a dodavatelů 
papírů by se ceny měly stabi-
lizovat zhruba na jaře 2022 – 
samozřejmě pokud se opět 
nestane něco zásadního. 

mHa
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V  nabídce společnosti Versotrade ing. Pet-
ra Chlupa je nejen celá řada strojů pro 
dokončující zpracování archů, ale v tom-

to pokračování informativního seriálu o tech-
nologiích, jimiž Versotrade obohacuje náš trh, si 
představíme i stroje a zařízení pro rolový seg-
ment. Přestože hovoříme o malosériové výrobě 
etiket, archové plotry jsou vůči požadovanému 
výkonu pomalé, na efektivní výrobu by nestači-
ly. Jedná se tedy především o plotry a laserová 
zařízení pro kotoučový segment výroby etiket.

„Na trhu pozorujeme trend, že když se nevy-
platí štočky na flexotisk, a navíc výseková for-
ma je ještě podstatně dražší, je na čase uvažovat 
o digitálním řešení. Při klesajících sériích se kla-
sická technologie vysekávání přestává vyplácet 
a firmy přecházejí na digitální řešení výseku,“ 
říká Petr Chlup.

Potištěný materiál se řeže na plotru nebo 
na zařízení, které používá laser. Versotrade má 
v nabídce obě technologie, každá má své výho-
dy a nevýhody. Pro posouzení výhod laseru 
a plotru je samozřejmě důležitý náklad, rychlost 
apod., ale za podstatné hledisko lze považovat 
materiál, který má být zpracováván.

Plotry
Pro tiskárny, které vstupují do oboru etiket 
nebo v něm již působí a potřebují zrychlit pro-
dukci, jsou v nabídce plotry. Versotrade dispo-
nuje nabídkou řezacích plotrů značky Reborn. 
Stroje Reborn se díky vícenásobným rampám 
a nožům vyznačují vysokou produktivitou. Jako 
představitele této vyspělé technologie je mož-
né uvést plotr Reborn RBJ-350 pro řezání z role 
na roli, který zpracovává substráty v kotoučích 
o šířce do 350 mm. Plotry disponují několika 
řezacími hlavami na jedné stanici, resp. ram-

pě, stroj může být vybaven až třemi stanicemi. 
Stroj RBJ-350 je standardně osazen devíti řeza-
cími noži. Plotr lze navíc různě nakonfigurovat 
podle potřeb zákazníka, tzn. že může být osazen 
i více než devíti noži. Také plotr RBJ-350 je v ČR 
již nainstalován. Lidé ve Vesrotrade mají zku-
šenost, že jimi nainstalovaný plotr je v provo-
zu prakticky bez zastávky, přičemž nevyžaduje 
žádný servis. „Společnost Reborn, jejíž produkty 
paří bezesporu ke špičce, sídlí v Šen-čenu, což je 
čínský Silicon Valley,“ poznamenává Petr Chlup. 
Výrobce Reborn má v nabídce i hybridní stroj, 
který plní funkci laserového výseku i plotru.

Laser
Laserová technologie je relativně výkonná, 
například i proto, že stroj lze osadit dvěma lase-
rovými hlavami, technologie však není vhodná 

na všechno. Laserová technologie je výhodná 
při zpracování určitých materiálů, vícevrstvé 
substráty mohou mít problémy. „Výsek lase-
rem není vždy optimální, zatímco plotr vysekne 
prakticky všechno. Laser zase vyřízne i nejtitěr-
nější detaily,“ konstatuje Petr Skoták, obchodní 
zástupce Versotrade.

Zejména zákazníci, kteří pracují se špičkový-
mi etiketami, jež jsou charakteristické vykres-
lením drobných detailů, ocení laserovou tech-

nologii. Laser je vhodnější pro jejich vyseknutí. 
Technologie používající laser zvládne vyseknout 
jakýkoli tvar. Kromě standardních etiketových 
substrátů připravují velkovýrobci etiketových 
materiálů, jako je například Avery Dennison, 
pro velké odběratele i substráty se strukturou 
a vlastnostmi vrstev podle konkrétních potřeb 
zákazníka. Společnost Versotrade má zkušenost 
samozřejmě též s laserovou technologií. V nabíd-
ce má například laserový stroj LQLC 330RE pro 
řezání etiketové produkce.

Převíjení
Neměli bychom zapomenou ani na další ope-
race v dokončujícím zpracování, jakou je třeba 
převíjení. V portfoliu Versotrade má zákazník 
k dispozici převíječky s rozřezáváním, například 
automatický převíjecí stroj DK-320 s podélným 
rozřezáváním, který je vhodný pro řezání a pře-
víjení rolí s etiketami. Má funkci automatického 
počítání metrů, počítání kusů, nastavení délky, 
automatického zastavení, navádění optické-
ho vyrovnávání. Model DK-320 nabízí rych-
lost řezání 120 m/min při maximální šířce role 
350 mm. Také tento stroj již Verostrade nainsta-
loval v ČR.

Technici z Versotrade mají dostatek zkuše-
nosti se všemi typy strojů. Firma je schopná 
pokrýt potřeby zákazníků, kteří chtějí vstou-
pit do segmentu výroby etiket nebo jej rozvíje-
jí. Specialisté z Versotrade mohou zákazníkovi 
pomoct i s rozhodnutím, zdali je pro něj výhod-
nější plotr nebo laser. Jestli plotr, nebo laser, 
v obou případech platí, že v segmentu rolové 
výroby etiket společnost Versotrade obohacuje 
náš trh velmi zajímavou nabídkou.
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Společnost Versotrade má v na-
bídce nejrůznější stroje a zařízení 
pro polygrafii, a to jak ekonomické 
varianty, tak i high-tech.

VERSOTRADE NABÍZÍ:

Výsek na plotru i laserem
Technologický segment dokončovacích strojů pro malosériovou výrobu etiket z role na roli zaujímá v polygrafii stále 
důležitější místo. 

↑ Řešení pro automatické laserové vyřezávání etiket.
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BEST IN LARGE FORMAT Rapida 145/164

REVOLUČNÍ AUTOMATIZACE OD MARKET LEADERA VE VELKÉM FORMÁTU
Díky unikátní automatizaci probíhá na nejnovější sérii velkoformátových strojů Koenig & Bauer Rapida 145/164 příprava a tisk zakázek, například krabiček zušlechtěných speciálními laky, 
stejně rychle a automatizovaně jako ve středním formátu. Simultánní výměna tiskových a lakovacích desek, mytí barevníku při tisku nebo dva vykladače doplněné inline regulací vybarvení 
a inspekcí archu jsou navíc v úžasném nadčasovém designu.
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AUTOMATIZACE PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY:

Enfocus PitStop Server – víc než jen preflight 
Součástí dodávky PitStop Serveru je dnes Enfocus Switch Core Engine, který zásadně rozšiřuje jeho možnosti.

Enfocus Switch Core 
Engine, dodávaný dnes 
standardně k PitStop 
Serveru, rozšiřuje mož-
nosti PitStop Serveru 
na zcela jinou úroveň 
automatizace předtis-
kové přípravy.

↑ Ukázky scénářů v prostředí Enfocus Switch Core Engine.

Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o., organizační složka, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, Tel.: +420 222 319 555, cz-info@koenig-bauer.com we’re on it. cz.koenig-bauer.com

BEST IN LARGE FORMAT Rapida 145/164

REVOLUČNÍ AUTOMATIZACE OD MARKET LEADERA VE VELKÉM FORMÁTU
Díky unikátní automatizaci probíhá na nejnovější sérii velkoformátových strojů Koenig & Bauer Rapida 145/164 příprava a tisk zakázek, například krabiček zušlechtěných speciálními laky, 
stejně rychle a automatizovaně jako ve středním formátu. Simultánní výměna tiskových a lakovacích desek, mytí barevníku při tisku nebo dva vykladače doplněné inline regulací vybarvení 
a inspekcí archu jsou navíc v úžasném nadčasovém designu.

INZERCE

Scénář 2

Scénář 3

K aždý, kdo se zabývá předtiskovu přípra-
vou dat, pravděpodobně zná Enfocus Pit-
Stop, nástroj pro profesionální kontrolu 

a úpravu souborů ve formátu PDF. Kromě doplň-
ku (pluginu) do aplikace Adobe Acrobat existuje 
i serverová verze Enfocus PitStop Server. Ta pro 
svůj provoz Adobe Acrobat nepotřebuje a slouží 
k automatickému zpracování většího množství 
souborů PDF. 

Do nedávna se vstup souborů do PitStop 
Serveru realizoval prostřednictvím sledova-
ných složek a výstup byl rovněž omezen na tří-
dění do složek podle výsledku zpracování. 
Od verze 2020 je však licence PitStop Serveru 
použitelná také pro aktivaci Enfocus Switch 
Core Engine, což je komplexní nástroj pro auto-
matizaci datových workflow. To zásadním způ-
sobem rozšířilo možnosti automatického zpra-
cování dat pomocí tohoto nástroje. 

Rozšířené možnosti automatizace
Enfocus Switch Core Engine totiž disponuje vel-
kým množstvím funkcí, jako jsou automatické 
stahování a ukládání dat z/na FTP server, pří-
jem a odesílání e-mailů, zpracování celých slo-
žek se soubory, jejich rozdělování nebo naopak 
slučování, dokáže rozbalit nebo vytvořit archi-
vy typu zip nebo rar, rozdělit PDF na jednotlivé 
skupiny stránek nebo naopak samostatná PDF 
sloučit do jednoho. Zpracovávané soubory doká-
že třídit podle různých kritérií, samozřejmostí 
je schopnost soubory přejmenovávat prakticky 
libovolným způsobem. Zpracování dat ve work-
flow navíc není omezeno pouze na formát PDF, 
ale na jakékoliv soubory. PitStop Server lze jed-
noduše integrovat do worklflow přesně tam, kde 
je potřeba zkontrolovat nebo upravit soubory 
PDF. Zapojení a nastavení je navíc mnohem jed-
nodušší, než když je PitStop Server používán 

samostatně. Sílu synergie obou produktů si uká-
žeme na několika scénářích z praxe.

Scénář 1: Brožura
U tiskových produktů, jako je brožura často roz-
lišujeme a zpracováváme zvlášť obálku a zvlášť 
vnitřek. Ve workflow je možné zpracování roz-
dělit různými způsoby. Přijdou-li samostat-
ně, lze je rozlišit např. příznakem v názvu nebo 
počtem stránek. Workflow podle toho třídí sou-
bory k různému zpracování v PitStop Serveru. 
Po zpracování v PitStop Serveru může work-
flow poslat soubory do různých tiskáren a záro-
veň je sloučit do jedné složky a uložit na předem 
určené místo. Přijdou-li obálka i vnitřek v jed-
nom souboru, umí je workflow pomocí PitStop 
Serveru automaticky rozdělit.

Scénář 2: Vizitky
Workflow ve Switchi dokáže číst v souboru PDF 
řadu parametrů i bez PitStop Serveru. Dokáže 
tak například třídit PDF podle rozměru čistého 
formátu. Vizitky vložené do vstupní složky tak 
může třídit do hotfolderů pro archovou montáž. 
Software pro archovou montáž podporující hot-

foldery vizitky vyřadí a vrátí zpět do workflow 
vyřazené archy. Na archy jsou umístěny popis-
ky, registrační značky a Duplo kód – buď při 
montáži, nebo následně pomocí PitStop Serveru. 
Stejným způsobem lze třídit a zpracovat i jiné 
produkty, identifikovatelné jejich rozměrem.

Scénář 3: Kalendáře
Do workflow je načtena složka s 13 fotkami 
(JPEG) určenými pro generování kalendáře. 
Workflow složku rozdělí na jednotlivé soubo-
ry a pomocí software pro archovou montáž (zde 
Montax Imposer) je převede do formátu PDF. 
Soubory spojí do jednoho PDF a předá PitStop 
Serveru. Ten načte šablonu kalendáře a jednot-
livé stránky vstupního PDF vloží do předem 
daných míst v šabloně kalendáře. Doplní značky 

a Duplo kód a obrátí pořadí stránek v souboru. 
Byl-li v názvu složky, vložené do workflow, uve-
den i požadovaný počet kusů, může workflow 
počet kalendářů ve výsledném tiskovém PDF 
příslušným způsobem znásobit.

Za rozumné peníze hodně muziky
Předchozí scénáře jsou jen příkladem bohatých 
možností automatizace předtiskového zpraco-
vání dat při současném využití Enfocus PitStop 
Serveru a s ním standardně (v ceně) dodávané-
ho Enfocus Switch Core Engine. Enfocus Pit-
Stop Server lze pořídit jako trvalou licenci, nebo 
formou předplatného. A předplatné aktuálně 
vychází na necelých 35 000 Kč bez DPH ročně.

vít kulka, grafiE cZ

Scénář 1
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S polečnost elentos, která se specializuje 
na výrobu puzzle a dalších her, a téměř 
výlučně je zpracovává z dodaných foto-

grafií, byla jako pobočka mateřské německé fir-
my založena v Česku v roce 2010. V roce 2015 
padlo rozhodnutí, že nebude puzzle „pouze dis-
tribuovat“, ale bude je sama vyrábět. Aby se pře-
transformovala z distributora na výrobce, fir-
ma si pořídila potřebné technologické vybavení 
a od roku 2017 funguje i jako tiskárna.

Jednatel Dr. Christian Schramek uvedl 
k výrobnímu programu podrobnosti: „U produk-
tů typu puzzle je velmi důležitý hlavně povrch 
dílků, a to nejen z pohledu grafického zpraco-
vání a kvality, ale musí být příjemný i na omak 
a odolný proti tlaku a rychlému opotřebení. 
Vždyť si uvědomme, že s puzzle si hrají děti, 
které někdy své hračky nešetří. Navíc musíme 
počítat s tím, že malé děti mohou dílky puzzle 
olizovat, takže i z tohoto pohledu musí být naše 
produkce bezpečná na úrovni obalu na potra-
viny. K potisku se používají speciální papíry se 
strukturou, která splňuje zmíněné požadavky. 
Na zlepšení ochrany proti opotřebení a zvyšo-
vání kvality produkce pořád intenzivně pra-
cujeme. Obzvláště vysoké nároky jsou kladené 
na povrchovou úpravu puzzle lakováním. Vrst-
vička laku musí být tenká, aby nezkreslovala 
vyznění znázorněného motivu, zároveň musí 
být dostatečně silná, aby efektivně dílky puzzle 
chránila. Lakování puzzle je tedy specifickou 
disciplínou, k jejímž zvládnutí firmě napomáhá 
i stroj Fullmatic. Zařízení ze společnosti Kom-
fi nám umožňuje posunout kvalitu produkce 
o úroveň výš.“

Cesta k Fullmaticu
Zajímalo nás, jak ve firmě elentos probíhal 
výběr technologie lakování a čím zaujal právě 
stroj z dílny Komfi. Externí konzultant David 
Kosiner o tom řekl: „K Fullmaticu jsme se dosta-
li, když jsme se seznámili s ostatními techno-
logiemi Komfi a od toho byl už jenom krůček 
k informacím o celoplošném lakování na Komfi 
Fullmatic. Když jsme řešili odolnost puzzle proti 
poškrábání při zachování kvality fotek na foto-
puzzle, vybírali jsme z několika konkurenčních 
nabídek na trhu. Při spolupráci na výběru stroje 
jsme měli s Komfi možnost otestovat stroj i laky. 
Trvalo dost dlouho, než jsme dospěli k finálnímu 
rozhodnutí, že Fullmatic je pro nás nejvhodněj-
ší zařízení. Komfi spolupracovalo jak s námi, tak 
i s dodavatelem laku, prováděla se řada testů, 

přepravovaly se nejrůznější vzorky a hledala se 
nejvhodnější řešení v kombinaci zařízení se spo-
třebním materiálem a výsledným produktem. 
Od dodavatele jsme necítili žádné tlaky na rych-
lost vystavení objednávky, takže i z tohoto 
pohledu jsme měli výběr stroje usnadněný.“

Obchodnímu zástupci společnosti Komfi, 
panu Františku Šustrovi, jsme položili otáz-
ku, jak přispěly náročné požadavky odborníků 
z firmy elentos k vývoji technologie lakování 
Komfi, například ve směru k vyšší automatizaci 
a efektivnějšímu použití laků. „Při vývoji našich 
strojů Fullmatic jsme museli především reago-
vat na rozvoj digitálních technologií tisku, tzn. 
abychom byli s našimi stroji schopni bez problé-
mů zušlechťovat i tonerem digitálně potištěnou 
produkci. Lakovací stroje máme v nabídce už 
řadu let. Průběžně procházejí inovacemi a velmi 
důležitá je také spolupráce s výrobci laků. Full-
matic pro elentos je výsledkem dlouhodobějšího 
vývoje, v němž jsme řešili nejvhodnější konfigu-
raci stroje pro konkrétní použití, univerzálnost 

ve vztahu k lakům, usnadnění obsluhy stro-
je včetně seřizování apod. Rozšířili jsme šká-
lu používaných laků, navýšili jsme produkční 
rychlost, zvýšili jsme kvalitu lakování a rozšířili 
regulovatelnost množství nanášeného laku. Tes-
tování bylo zaměřeno na nejvhodnější kombinaci 
potiskovaného substrátu s technologií lakování 
a používaným lakem, a na zvýšení ochrany proti 
otěru ve smyslu požadavků na celkovou kvalitu 
produktu, jak o tom hovořil dr. Schramek.“

Byznys s puzzle
V nabídce elentosu je opravdu široký výčet typů 
druhů puzzle, např. s fotografiemi z dovolené, 
rodinných událostí, fantazii zákazníků se zkrát-
ka meze nekladou. Dr. Schramka jsme na závěr 
požádali, aby charakterizoval, jak se vyvíjí jeho 
byznys s puzzle. „Těžiště produktové náplně 
tvoří fotopuzzle, které je značně individualizo-
vané, takže téměř vůbec nedodáváme do řetěz-
ců, kromě ojedinělých zakázek. Puzzle se z Bělé 
na Radbuzou posílají do dvaceti zemí. elentos je 
dceřinou firmou mateřské společnosti v Němec-
ku, která koordinuje celý distribuční proces. 
Lakování na zařízení Komfi Fullmatic pomocí 
UV laku, který rychle vytvrdne, následuje prak-
ticky ihned po tisku, což také umožňuje efektiv-
ně zrychlit výrobní proces. Všechny používané 
laky mají bezpečnostní certifikáty. Výrobní pro-
ces odpovídá všem ekologickým standardům.“

gko

Jestliže si chcete objednat vlast-
ní fotopuzzle, je pro vás e-shop 
www.fotondo.cz tou nejlepší adre-
sou. Puzzle s několika či mnoha díl-
ky pro vás vyrobí ve firmě elentos 
do dvou pracovních dnů. 

ELENTOS S. R. O.:

Puzzle lakují na Komfi Fullmatic
Dílky puzzle potřebují důkladnou povrchovou ochranu. Tiskárna elentos v Bělé 
nad Radbuzou v tom spoléhá na lakovací stroj Fullmatic od společnosti Komfi. 
O výrobě puzzle a technologii zpracování jsme hovořili s představiteli výrobní firmy 
i s dodavatelem stroje.

↑ Lakovací stroj Komfi Fullmatic.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

RICOH a polygrafická párty 2021
V sídle společnosti RICOH v Praze proběhl ve dnech 29.–30. 9. 2021 Open house. 

Společnost RICOH Czech 
Republic s. r. o. uspořádala 
koncem září 2021 dny otevře-
ných dveří, v rámci nichž byly 
představeny novinky v oblasti 
digitálního produkčního tisku, 
dokončování a zušlechťová-
ní. Aby měli možnost prohléd-
nout si nejnovější technolo-
gie poskytovatelé tiskových 
služeb napříč celou ČR a SR, 
akce proběhla také v Brně – 
Popůvkách (14.–16. 9. od 9.00 
do 15.00) a Bratislavě (5.–6. 10. 
od 10.00 do 16.00, Showroom 
Ricoh Slovakia). 

Tiskové technologie
K vidění byly jak tiskové tech-
nologie RICOH, tak software 
pro rychlé zpracování zakázek 
ve výrobních a profesionálních 
dokončovacích systémech. 
Novinkou bylo zušlechťování 
pomocí metalických (zlatého 
a stříbrného) tonerů s reál-

ným metalickým efektem, kde 
je velkou výhodou mimojiné 
velmi jednoduché a současně 
efektivní zušlechtění tisko-
vin rovnou při tisku. Premié-
ra kovových tonerů GOLD & 
SILVER – včetně praktických 
ukázek jejich použití (na stro-
jích RICOH Pro C9200, C7200 
a C5300) – se těšila zasloužené 
pozornosti návštěvníků. Pre-
zentován zde byl také Ricoh 
TotalFlow software Suite pro 
urychlení a zjednodušení pro-
cesů při přípravě a řízení tisko-
vé výroby.

Dokončování
Nechyběla samozřejmě ani 
špičková profesionální dokon-
čovací řešení, která dodává pro 
český a slovenský trh společ-
nost FORMICA CZ. Svou pre-
miéru zde měl například mul-
tifunkční finisher Duplo 618 
nebo Multigraf C375 – dokon- ↑ Velký zájem vzbudil tisk metalickými – zlatými a stříbrnými – tonery.

RICOH Czech Republic s. r. o. v pra-
xi předvedl možnosti tisku a zu-
šlechťování tiskovin moderními 
digitálními technologiemi. 

JAK NA:

Lepidla pro knižní 
vazby – V2/V4 (1. díl)

 
Knižní vazba V2 je hodně rozšířená, i přes 
to však v podvědomí operátorů dokončují-
cího zpracování nejsou ukotveny všechny 
aspekty, které je při její výrobě důležité 
brát v potaz.

Jedná se o lepenou vazbu, kdy se slepí 
ofrézovaný blok knihy, na nějž je nalepena 
obálka. Tento proces lze dělat vícero způso-
by. Podobným způsobem se dělá i vazba V4, 
která je ve hřbetě šitá, a odpadá tak proces 
frézování.

Technologie výroby
Technologie výroby se dělí dle strojního 
zařízení, případně dle manipulace ve výro-
bě. Nejčastěji se V2 a V4 lepí tzv. one-shot 
způsobem. To znamená, že kniha je vyrobe-
na na jeden průjezd strojem. Varianta tzv. 
two-shot, kdy se hřbet zalepí nadvakrát, se 
používá pro dokonalejší zaklížení hřbetu 
bloku, ať již z důvodu komplikovanějšího 
substrátu (těžké či natírané papíry), nebo 
z důvodu manipulace, kdy se bloky do obál-
ky lepí později, nebo na jiném místě knihár-
ny. Z výše uvedeného vyplývá, že brožuru 
je tímto způsobem možné vyrobit při jed-
nom průjezdu strojem, nebo tento proces 
rozdělit na dvě samostatné operace.

Nános lepidla
Rozšířenější způsob vazby one-shot probí-
há ve stroji, kde je buď jeden, nebo dva tav-
né tanky nebo vany. Stroje s dvěma tanky 
(vanami) jsou rozšířenější a jejich výhoda 
tkví v tom, že je možné použít jiné lepidlo 
na lepení hřbetu a jiné na přilepení obál-
ky. Tavné hřbetní lepidlo má oproti boční-
mu vyšší viskozitu. Je zpravidla nanášeno 
dvěma válci, kdy první válec nanese ten-
čí vrstvu lepidla pro zaplnění vyfrézova-
ných drážek tak, aby do nich dobře zateklo 
a druhý válec nanáší hlavní vrstvu lepidla. 
Důležitou funkci plní poslední, třetí vále-
ček, tzv. back spinner, který rotuje v opač-
ném směru a má za úkol sejmout přebyteč-
nou vrstvu lepidla ze hřbetu. Tento váleček 
by měl mít oproti předchozím dvěma vyšší 
teplotu. Problém zejména menších strojů je, 
že mnohdy nelze samostatně regulovat tep-
lotu jednotlivých válečků.

Nános bočního lepidla probíhá pomocí 
disků. Boční lepidlo má zpravidla nižší vis-
kozitu pro přesnější nános. Dle konstruk-
ce stroje jsou disky umístěny před nebo 
za hlavními válci. Jejich umístění je nutné 
brát v potaz při nastavování teploty naná-
šených lepidel.

Některé stroje disponují pouze jednou 
vanou na boční i hřbetní lepidlo. V tom-
to případě je vhodné použití univerzální-
ho lepidla, které nahrazuje hřbetní i boč-
ní lepidlo. Zde pak ale odpadá variabilita 
nastavení.

Způsob two-shot zahrnuje předlepe-
ní hřbetu. Toto je možné dělat disperzním 
i tavným lepidlem, záleží na strojní tech-
nologii. Zcela zásadní je, aby první vrstva 
lepidla byla dokonale suchá před tím, než 
je nanesena druhá hlavní vrstva. Výhodou 
této technologie je, že je možné předlepit 
složky do bloku a takto upravený blok vle-
pit do obálky později či na jiném místě pro-
vozu.

ing. roBErt gÖtZ, tEcHnik spEcialista

↑ Schéma one-shot.

čovací stroj pro automatické 
protáčení a skládání až do gra-
máže 400 g/m2.

V rámci doprovodného pro-
gramu opět nechyběly ani zají-
mavé tématické přednášky.

mHa

Fréza 1. Válec Back spinner

Disky
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Nasnášené 
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lepení

Boční 
lepení

2. Válec
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REPORTÁŽ:

KOMORI Lithrone G-529HC v GRAFIA NOVA
Vypravili jsme se na návštěvu do tiskárny GRAFIA NOVA s. r. o. se sídlem v obci Zašová, kde mají zcela nově 
nainstalovaný tiskový stroj formátu B2 – KOMORI LITHRONE G-529HC. Dodavatelem technologie je společnost 
GRAFFIN s. r. o. se sídlem v Kácově. Jak jsou s novinkou v GRAFIA NOVA spokojeni, to nám řekl Ing. Lumír Herec. 

↑ KOMORI LITHRONE G-529HC v tiskárně GRAFIA NOVA s. r. o. (stroj dodala společnost GRAFFIN s. r. o.).

↑ Detail ovládacího panelu. ↑ Vykladač se speciálním červeným plexisklem. ↑ 5 tiskových věží nového stroje KOMORI.

Tiskárna GRAFIA NOVA s. r. o. sídlí u obce Zašo-
vá (mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod 
Radhoštěm). Polygrafickou výrobou se zabý-
vají již od roku 1996. V letošním roce je to tedy 
přesně 1/4 století, co firma působí na trhu a za tu 
dobu si dokázala vydobýt pevné místo v poly-
grafickém segmentu. Tiskárna začínala v rož-
novském průmyslovém areálu Tesla, postup-
ně se – díky odkoupení a zrekonstruování části 
městské nemovitosti – přestěhovali v roce 1999 
do nových prostor. O šest let později (v roce 
2005) se stává novou součástí tiskárny grafic-
ké studio a o další tři roky později (v roce 2008) 
také fotoateliér. Obojí posouvá společnost GRA-
FIA NOVA s. r. o. o značný kus dále, co se týče 
zkvalitnění a zrychlení produkce i služeb.

Tiskárna GRAFIA NOVA dnes
Aktuálně umí v GRAFIA NOVA s. r. o. realizovat 
zakázky takříkajíc od A do Z na jednom mís-
tě. V tiskárně pracuje 30 stálých zaměstnan-
ců s vysokou kvalifikací, odbornými znalostmi 
a praxí. Od počátku svého působení na poly-
grafickém trhu kladou velký důraz na tradič-

ní, ofsetový tisk. Nicméně postupem času bylo 
nutné implementovat do celého workflow i dal-
ší, alternativní technologie tak, aby bylo možné 
uspokojovat poptávku po rostoucích zákaznic-
kých požadavcích, stejně jako po nových poly-
grafických produktech a službách. Postupně 
tak firma zavedla nové technologie pro výrobu 
lehké kartonáže a digitální tiskové technologie 
s moderním předtiskovým studiem. 

Tiskové aplikace a technologie
V tiskárně GRAFIA NOVA s. r. o. jsou dle slov 
ing. Lumíra Herce (jednatele společnosti) plně 
vybaveni a v rámci své produkce jsou schopni 
vyrobit vše tzv. „in-house“ (kromě UV laku a vaz-
by V8). Škála polygrafických produktů je oprav-
du široká – zpracovávají tiskoviny do formátu 
B2 od letáků, plakátů, vizitek, přes knihy, brožu-
ry, kalendáře, až po katalogy, noviny a příbalo-
vé letáčky – na ty mají speciální skládací stroj. 
K letáčkům se vážou krabičky na léky, kosmeti-
ku a potravinové doplňky, což otevírá zcela nové 
možnosti. GRAFIA NOVA s. r. o. rozhodně nezů-
stává pozadu ani co se týče dalšího zpracování 

(dokončování a zušlechťování) tiskovin. Dispo-
nují výsekem (B2), dělají zlacení a ražbu za tep-
la. Mezi velice populární zušlechtění patří dle 
slov ing. Lumíra Herce v současné době například 
drip-off efekt. Z dalších dokončovacích technolo-
gií v tiskárně je určitě třeba zmínit skládací stroje 
a lepičky (3bodové lepení, 4kapsová lepička). 

KOMORI LITHRONE G-529HC
Poslední novinkou ve strojovém parku tiskár-
ny GRAFIA NOVA s. r. o. je KOMORI LITHRONE 
G-529HC. Spolupráce GRAFIA NOVA se společ-
ností GRAFFIN je dlouholetá, model G-529HC je 
v pořadí již třetím strojem v tiskárně GRAFIA 
NOVA, který jim dodala společnost GRAFFIN. 
V roce 2011 instalovali v tiskárně KOMORI L520 
ve formátu B3 a v roce 2015 KOMORI LS429MC 
ve formátu B2. V případě aktuální novinky 
se jedná o 5barvový tiskový stroj formátu B2 
s disperzním lakem, který je uzpůsoben poža-
davkům tiskárny. Mezi specifika tiskového stro-
je patří například červené plexisklo chránící 
obsluhu (zařízení využívá hybridní lakovací jed-
notku). 

Nasazení nového tiskového stroje
V tiskárně GRAFIA NOVA plánují nový stroj 
využít jak pro posílení produkce tisku klasické-
ho merkantilu a dalších polygrafických produk-
tů (zejména knih a novin), tak pro výrobu lehké 
obalařiny (krabiček) s výrazným využitím drip-
-off efektu. Ostatně právě to byl současně i jeden 
z hlavních důvodů pořízení daného stroje. Stan-
dardní produkce již na novém stroji KOMORI 
probíhá a jak uvádí ing. Lumír Herec, v tiskárně 
plánují produkci cca 20 mil archů ročně (1,5–2 
mil měsíčně). Bude se jednat především o leh-
kou obalařinu a tiskové aplikace mířící zejména 
do segmentu farmaceutického průmyslu a auto-
motive. 

Na otázku, zda byl stroj KOMORI jasnou vol-
bou, odpovídá ing. Lumír Herec: 

„Rozhodovali jsem se mezi KOMORI a konku-
renčním strojem, nicméně nakonec jsme vybrali 
KOMORI. Jednak spolupracujeme s GRAFFINem 
již dlouhou dobu, máme od nich více strojů 
a v neposlední řadě pro nás byly výhodnější také 
podmínky ohledně pořízení nové technologie.“

GRAFFIN a instalace tiskového stroje
Instalace stroje KOMORI LITHRONE G-529HC 
byla zahájena 27. 8. 2021 a trvala týden. Samot-
ná instalace probíhala zcela hladce a v pořádku. 
Během celé akce se vyskytla vlastně jen jedna 
drobná komplikace – kdy k jedné části chyběl 
SW – ale to vyřešili v řádu hodin. V půli září byl 
stroj již plně funkční a v druhé fázi to bylo hlav-

ně o nastavení a vyladění. Na přelomu září a říj-
na probíhaly zkoušky tisku na různé materiály 
s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků drip-
-off efektu.

„Nejsložitější bylo především to, že se jedná 
o úplnou novinku na trhu a je zde tedy spous-
ta drobných nuancí, které zatím u nás v Evro-
pě nikdo nezná. A právě zde musím pochvá-
lit společnost GRAFFIN a zejména pana Indru. 
Díky jeho jazykové vybavenosti, komunikačním 
schopnostem i nadání řešit problémy proběh-
lo vše zcela hladce a bezproblémově,“ dodává 
ing. Lumír Herec (jednatel GRAFIA NOVA s. r. o.). 

Shrnutí a nejbližší plány ve firmě
Kromě klasického merkantilu míří v tiskárně 
hlavně na lehkou obalařinu – konkrétně příbalo-
vé letáky, krabičky na léky, kosmetiku a potra-
vinové doplňky. Řeč je především o krabičkách, 
které jsou nějakým způsobem zušlechtěné, kde 
je přidaná hodnota.

„Nejde nám o to jen tzv. zvalchovat tuny papí-
ru. Preferujeme přidanou hodnotu, technickou 
kvalitu a soustředíme se na získání maxima 
toho, co ten stroj umí,“ dodává ing. Lumír Herec. 
Investicí do pořízení stroje KOMORI nová etapa 
tiskárny ještě nekončí. Hned příští rok plánu-
jí v GRAFIA NOVA s. r. o. pořídit novou lepičku 
krabiček a výsek B2 s výlupem. 

mHa

KOMORI LITHRONE G-529HC 
je novinkou ve strojovém parku 
tiskárny GRAFIA NOVA s. r. o. 
Jedná se o zařízení formátu B2, 
které v tiskárně využijí především 
na tisk aplikací ze segmentu lehké 
obalařiny a zušlechťování – zejmé-
na drip-off efekt. Předpokládaná 
produkce je podle slov jednatele 
ing. Lumíra Herce cca 20 mil. archů 
ročně. 




